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

 
CLUSTER QUARRIES 

PROPOSED QUARRIES 

Code 
Name and address of the project 

proponent 
S.F. Nos & Village Extent Status 

P1 

Thiru. A. Shahul Hameed, 

No. 9, Kasim Bawa Thaikka Street,  

Kayathar Village & Post,  

Kayathar Taluk,  

Thoothukudi District-628 952 

258/1B1B 

Chettikurichi Village 
2.06.5 ha 

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8033/SEAC/ToR- 

921/2020 

Dated: 16.03.2021 

P2 

M/s. Shree Selvi Chambers,  

Panjapatti Pirivu,  

Sukkampatti via, Theppakulathupatti, 

Dindigul District.  

255/2A, 256/8A, 8B, 

9, 10A, 10B, 257/3A 

& 3B 

Chettikurichi Village 

6.78.5 ha 

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8649/SEAC/ToR- 

1075/2021 

Dated: 01.03.2022 

Total 8.85.0 ha 

EXISTING QUARRY 

Code Name of the Owner S.F. Nos & Village Extent Lease Period 

E1 

M/s. Shree Selvi Chambers,  

Panjapatti Pirivu,  

Sukkampatti via, Theppakulathupatti, 

Dindigul District. 

263/1, 263/2, 263/3, 

263/5, 263/6 & 263/7 

Chettikurichi Village 

4.63.5 ha 

07.11.2018 

to 

06.11.2023 

Total 4.63.5 ha  

*Total Cluster Extent 13.48.5 ha  

 

* Cluster area calculated as per MoEF & CC Notification – S.O. 2269(E) Dated: 01.07.2016



Chettikurichi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries  ToR 
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TERMS OF REFERENCE (ToR) COMPLIANCE 

P1 – THIRU. A.SHAHUL HAMEED  

“ToR issued vide Letter No. SEIAA-TN/F.No.8033/SEAC/ToR-921/2020 Dated 16.03.2021” 

 
SPECIFIC CONDITIONS 

1 Permitted ultimate depth of mining is 23m 

BGL and the total quantity of mineral to be 

mined – Gravel: 29,316m3 and Rough stone 

1,99,340m3.  

Noted, the mining operation will be carried 

out as per the Approved Mining plan and the 

ultimate depth is 23m bgl as per ToR.  

2 Kulam is located at 900m from the proposed 

site and hence 50m from the said water body 

shall be left vacant without any activity.  

Kulam is located about 900m from the project 

area, the project will be carried out without 

hindrance to the Kulam.  

3 The proponent should carry out the quarrying 

as per the approved mining plan with a bench 

height of 5m and width of 5m.  

The quarrying operation will be carried out as 

per the approved mining plan.  

The height and width of the bench will be 

maintained as is 5m.  

4 Fugitive emission modelling studies to be 

carried out and report shall be submitted.  

Fugitive emission modelling has been carried 

out with the help of AERMOD 9.6.1, Details 

are given in the Chapter No. 4, Page No.88  

5 The proponent shall furnish the contour map 

of the water table detailing the number of 

wells located around the site and impacts on 

the wells due to mining activity.  

Contour map of the water table detailing 

number of wells located around the project 

site is detailed in Chapter No.3 Figure No.3.6 

Page No.44-50. 

6 The project proponent shall conduct the 

hydrogeological study to evaluate the impact 

of proposed mining activity on the 

groundwater table, agriculture activity, and 

water bodies such as rivers, tanks, canals, 

ponds, etc., located nearby the proposed 

mining area.  

The hydro-geological study was conducted to 

evaluate the possible impact on the ground 

water table. No significant impacts are 

anticipated on the water bodies around the 

project area. Details are discussed under 

Chapter No. 2, Page No. 43 

 

7 Air quality modelling should be carried out 

for prediction of impact of the project on the 

air quality of the area. It should also taken into 

account the impact of movement of vehicles 

for transportation of mineral. The details of 

the model used and input parameters used for 

modelling should be provided. The air quality 

contours may be shown on a location map 

clearly indicating the location of the site, 

location of sensitive receptors, if any, and the 

habitation. The wind roses showing pre-

dominant wind direction may also be 

indicated on the map.  

Air quality modelling has been carried out for 

this project covering movement of vehicles 

and transportation of mineral.  

The details of modelling and input parameters 

is discussed in the chapter No. 4, Page No. 88  

8 The proponent shall furnish the details on 

number of ground water pumping wells, open 

wells within the radius of 1km along with the 

levels in both monsoon and non -monsoon 

seasons. The proponent would also collect the 

data of water table level in this area during 

both monsoon and non – monsoon seasons 

from the PWD/ TWAD. 

The number of wells located around the site is 

discussed in Chapter 3, Page No. 44. 

9 The proponent shall conduct the cumulative 

impact study on the agricultural area due to 

Mining, Crushers and other activities around 

the site area.  

Cumulative impact study on the agriculture 

area is discussed in the chapter No.4. Page 

No.100 
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10 The details of surrounding well and the 

cumulative impact on ground water shall part 

of EIA study.  

The details of surrounding open well and bore 

well is given in the chapter No.3. Page No..44 

11 The socio economic impact assessment of the 

project needs to be carried out within 10km 

buffer zone from the mines.  

The Socio-Economic Studies were carried out 

for 10 km buffer zone from proposed project 

and discussed under Chapter 3, Page No. 83-

85. 

12 A detailed report on the green belt 

development already undertaken is to be 

furnished. They also need to submit the 

proposal for greenbelt activities for the 

proposed mine(s).  

The mining operation was stopped in the year 

of 2014. No major trees within the project 

area. The proposal for greenbelt development 

is detailed in the Chapter No.4 Page No. 97 

13 Greenbelt all along the periphery of the mine 

area for a width for 7.5m shall be necessarily 

be developed and photographs furnished.  

Noted and agreed.  

14 Proponent shall ensure no excavated material 

is dumped on the bund leading to structural 

instability.  

Noted & agreed. 

The excavated material will be directly loaded 

into the tippers and will sent to the crushing 

units.  

15 A detailed mining closure plan for the 

proposed project shall be submitted.  

Discussed under Chapter 2, Page No. 25-28 

Mine Closure Plan is a part of Approved 

Mining Plan enclosed as Annexure Volume – 

1. 

16 A detail report on the safety and health aspects 

of the workers and for drilling and blasting 

shall be submitted.  

Standard Operating Procedures as per DGMS 

for Safety and Health aspects of the workers 

and for surrounding habitants during mining 

operations is to be followed. 

The details are discussed under Chapter No. 

10, Page No. 130. 

17 The recommendation for the issue of Terms 

of Reference is subject to the final outcome of 

the Hon’ble NGT, Principal bench, New 
Delhi in O.A.No.186 of 2016 (M.A.No. 

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

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

O.A. No. 404/2016 (M.A.No758/2016, 

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

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

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

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

M.A.No. 384/2017) 

Noted and Agreed 

 

 

 

18 Details of the lithology of the mining lease 

area shall be furnished.  

Lithology of the project area is discussed in 

Chapter No:2 Page No.20 

19 A study shall be conducted on the number of 

trees (name of the species, age) present in the 

mining lease applied area and how, it will be 

managed during mining activity.  

No major trees except Julia flora and thorny 

bushes within the project area.  

20 The details of the period of the earlier 

operation of the mines along with the 

dimension of the pits shall be furnished from 

the competent Authority. If applicable.  

Proceedings Rc.No.G.M.1/98/2011, Dated : 

17.05.2011. 

17.05.2011 to 16.05.2016 – 5 Years 

Mining Operations were stopped on July 2014 

Existing Pit Dimension – 

100m (L) x 60m (W) x 7.5m (D) 

21 The proponent shall submit the waste 

management plan along with EIA report. 

Waste management plan is discussed in the 

Chapter No. 10, Page No.125  

22 Prior Clearance from Forestry & Wild life 

including clearance from committee of the 

There is no wild life sanctuary, forest within 

the radius of 10km.  
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National Board for Wild life as applicable 

shall be obtained, if the project site attracts 

NBWL clearance.  

23 Wind speed data of the project site shall be 

furnished 

Wind speed data of the project area is given in 

the chapter No.3, Page No. 57 

24 As per MoEF & CC office memorandum 

F.No. 22-65/2017-IA.III Dated 30.09.2020 

and 20.10.2020 the proponent shall furnish 

the detailed EMP mentioning all the activities 

as proposed in the CER.  

Noted and Agreed  

STANDARD TERMS OF REFERENCE 

1 Year-wise production details since 1994 

should be given, clearly stating the highest 

production achieved in any one year prior to 

1994. It may also be categorically informed 

whether there had been any increase in 

production after the EIA Notification 1994 

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

achieved prior to 1994. 

Not applicable. 

This is Not a violation category project. 

This proposal falls under B1 Category 

(Cluster). 

 

2 A copy of the document in support of the fact 

that the Proponent is the rightful lessee of the 

mine should be given. 

The applied land for quarrying is patta land 

owned by Project Proponent. Patta copy, other 

land documents are enclosed as Annexure IC.  

3 All documents including approved mine 

plan, EIA and Public Hearing should be 

compatible with one another in terms of the 

mine lease area, production levels, waste 

generation and its management, mining 

technology etc. and should be in the name of 

the lessee.  

Noted & agreed. 

 

4 All corner coordinates of the mine lease 

area, superimposed on a High Resolution 

Imagery/ toposheet, topographic sheet, 

geomorphology and geology of the area 

should be provided. Such an Imagery of the 

proposed area should clearly show the land 

use and other ecological features of the study 

area (core and buffer zone).  

Map showing –  

Project area is superimposed on Satellite 

imagery is enclosed in Figure No. 2.2 page 

No. 13 

Toposheet of the project area covering 10km 

radius – Figure No. 1.3, Page No. 6 

 

Geology map of the project area covering 

10km radius - Figure No. 2.8, Page No. 21. 

5 Information should be provided in Survey of 

India Toposheet in 1:50,000 scale indicating 

geological map of the area, geomorphology 

of land forms of the area, existing minerals 

and mining history of the area, important 

water bodies, streams and rivers and soil 

characteristics. 

Geomorphological features are incorporated 

in the Toposheet map covering 10km radius 

around the project area Figure No. 1.3, Page 

No. 6 

6 Details about the land proposed for mining 

activities should be given with information 

as to whether mining conforms to the land 

use policy of the State; land diversion for 

mining should have approval from State land 

use board or the concerned authority. 

The applied area was inspected by the officers 

of Department of Geology along with revenue 

officials and found that the land is fit for 

quarrying under the policy of State 

Government.   

7 It should be clearly stated whether the 

proponent Company has a well laid down 

Environment Policy approved by its Board 

of Directors? If so, it may be spelt out in the 

EIA Report with description of the 

prescribed operating process/procedures to 

The proponent has framed its Environmental 

Policy and the same is discussed in the 

Chapter No 10.1, Page No 123. 
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bring into focus any infringement/deviation/ 

violation of the environmental or forest 

norms/conditions? The hierarchical system 

or administrative order of the Company to 

deal with the environmental issues and for 

ensuring compliance with the EC conditions 

may also be given. The system of reporting 

of non-compliances / violations of 

environmental norms to the Board of 

Directors of the Company and/or 

shareholders or stakeholders at large, may 

also be detailed in the EIA Report. 

8 Issues relating to Mine Safety, including 

subsidence study in case of underground 

mining and slope study in case of open cast 

mining, blasting study etc. should be 

detailed. The proposed safeguard measures 

in each case should also be provided. 

It is an opencast quarrying operation proposed 

to operate in Mechanized method. The rough 

stone formation is a hard, compact and 

homogeneous body.  

The height and width of the bench will be 

maintained as 5m with 900 bench angle. 

9 The study area will comprise of 10 km zone 

around the mine lease from lease periphery 

and the data contained in the EIA such as 

waste generation etc., should be for the life 

of the mine / lease period. 

Noted & agreed. 

 

10 Land use of the study area delineating forest 

area, agricultural land, grazing land, wildlife 

sanctuary, national park, migratory routes of 

fauna, water bodies, human settlements and 

other ecological features should be 

indicated. Land use plan of the mine lease 

area should be prepared to encompass 

preoperational, operational and post 

operational phases and submitted. Impact, if 

any, of change of land use should be given. 

Land use and land cover of the study area is 

discussed in Chapter No. 3, Page No. 35. 

Land use plan of the project area showing pre-

operational, operational and post-operational 

phases are discussed in Chapter No. 2, Table 

No 2.3, Page No 19 

11 Details of the land for any Over Burden 

Dumps outside the mine lease, such as extent 

of land area, distance from mine lease, its 

land use, R&R issues, if any, should be given 

Not Applicable. 

There is no waste anticipated during this 

quarry operation. The entire quarried out 

Rough stone will be transported to the needy 

customers.  

12 A Certificate from the Competent Authority 

in the State Forest Department should be 

provided, confirming the involvement of 

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

event of any contrary claim by the Project 

Proponent regarding the status of forests, the 

site may be inspected by the State Forest 

Department along with the Regional Office 

of the Ministry to ascertain the status of 

forests, based on which, the Certificate in 

this regard as mentioned above be issued. In 

all such cases, it would be desirable for 

representative of the State Forest 

Department to assist the Expert Appraisal 

Committees. 

Not Applicable. 

There is no Forest Land involved in the 

proposed project area. The proposed project 

area is a Patta Land registered in the name of 

proponent, vide Patta No. 782, 783, & 791 

The Patta copy is enclosed in Approved 

Mining Plan as Annexure – IC 

 

13 Status of forestry clearance for the broken up 

area and virgin forestland involved in the 

Project including deposition of net present 

value (NPV) and compensatory afforestation 

Not Applicable. 

The proposed project area does not involve 

any Forest Land. 
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(CA) should be indicated. A copy of the 

forestry clearance should also be furnished. 

14 Implementation status of recognition of 

forest rights under the Scheduled Tribes and 

other Traditional Forest Dwellers 

(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 

should be indicated. 

Not Applicable. 

The project doesn't attract Recognition of 

Forest Rights Act, 2006. 

15 The vegetation in the RF / PF areas in the 

study area, with necessary details, should be 

given. 

There are No RF / PF areas falling within the 

Study Area of 10 km radius. 

16 A study shall be got done to ascertain the 

impact of the Mining Project on wildlife of 

the study area and details furnished. Impact 

of the project on the wildlife in the 

surrounding and any other protected area 

and accordingly, detailed mitigative 

measures required, should be worked out 

with cost implications and submitted. 

There are No National Parks, Sanctuaries, 

Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Tiger 

/ Elephant Reserves within 10 km Radius 

from the periphery of the project area. 

There is no schedule I species of animals 

observed within study area as per Wildlife 

Protection Act 1972 as well as no species is in 

vulnerable, endangered or threatened category 

as per IUCN. There is no endangered red list 

species found in the study area. 

17 Location of National Parks, Sanctuaries, 

Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, 

Ramsar site Tiger/ Elephant 

Reserves/(existing as well as proposed), if 

any, within 10 KM of the mine lease should 

be clearly indicated, supported by a location 

map duly authenticated by Chief Wildlife 

Warden. Necessary clearance, as may be 

applicable to such projects due to proximity 

of the ecologically sensitive areas as 

mentioned above, should be obtained from 

the Standing Committee of National Board 

of Wildlife and copy furnished 

There are No National Parks, Sanctuaries, 

Biosphere Reserves and Wildlife Corridors, 

Tiger / Elephant Reserves areas within 10 km 

radius of the proposed project area. 

18 A detailed biological study of the study area 

[core zone and buffer zone (10 KM radius of 

the periphery of the mine lease)] shall be 

carried out. Details of flora and fauna, 

endangered, endemic and RET Species duly 

authenticated, separately for core and buffer 

zone should be furnished based on such 

primary field survey, clearly indicating the 

Schedule of the fauna present. In case of any 

scheduled-I fauna found in the study area, 

the necessary plan along with budgetary 

provisions for their conservation should be 

prepared in consultation with State Forest 

and Wildlife Department and details 

furnished. Necessary allocation of funds for 

implementing the same should be made as 

part of the project cost. 

Detailed biological study of the study area 

[core zone and buffer zone (10 km radius of 

the periphery of the mine lease)] was carried 

out and discussed under Chapter No. 3, Page 

No. 78-83. 

 

19 Proximity to Areas declared as 'Critically 

Polluted' or the Project areas likely to come 

under the 'Aravalli Range', (attracting court 

restrictions for mining operations), should 

also be indicated and where so required, 

clearance certifications from the prescribed 

Authorities, such as the SPCB or State 

Not Applicable. 

Project area / Study area is not declared in 

‘Critically Polluted’ Area and does not come 
under ‘Aravalli Range. 
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Mining Department should be secured and 

furnished to the effect that the proposed 

mining activities could be considered. 

20 Similarly, for coastal Projects, A CRZ map 

duly authenticated by one of the authorized 

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area, 

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

features such as mangroves, if any, should be 

furnished. (Note: The Mining Projects 

falling under CRZ would also need to obtain 

approval of the concerned Coastal Zone 

Management Authority). 

Not Applicable. 

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

Notification, 2018. 

 

 

 

 

 

 

21 R&R Plan/compensation details for the 

Project Affected People (PAP) should be 

furnished. While preparing the R&R Plan, 

the relevant State/National Rehabilitation & 

Resettlement Policy should be kept in view. 

In respect of SCs /STs and other weaker 

sections of the society in the study area, a 

need based sample survey, family-wise, 

should be undertaken to assess their 

requirements, and action programmes 

prepared and submitted accordingly, 

integrating the sectoral programmes of line 

departments of the State Government. It may 

be clearly brought out whether the village(s) 

located in the mine lease area will be shifted 

or not. The issues relating to shifting of 

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

economic aspects should be discussed in the 

Report. 

The proposed project area over an extent of 

2.06.5 ha in Chettikurici village is devoid of 

major cultivations and there are no habitations 

within a radius of 300 meters. 

Therefore, R&R Plan / Compensation details 

for the Project Affected People (PAP) is not 

anticipated and Not Applicable for this 

project. 

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

(Summer Season); October-December (post 

monsoon season) ; December-February 

(winter season)]primary baseline data on 

ambient air quality as per  

CPCB Notification of 2009, water quality, 

noise level, soil and flora and fauna shall be 

collected and the AAQ and other data so 

compiled presented date-wise in the EIA and 

EMP Report. Site-specific meteorological 

data should also be collected. The location of 

the monitoring stations should be such as to 

represent whole of the study area and 

justified keeping in view the pre-dominant 

downwind direction and location of 

sensitive receptors. There should be at least 

one monitoring station within 500 m of the 

mine lease in the pre-dominant downwind 

direction. The mineralogical composition of 

PM10, particularly for free silica, should be 

given. 

Baseline Data were collected for One Season 

(Pre Monsoon) March – May 2021 as per 

CPCB Notification and MoEF & CC 

Guidelines. 

Details in Chapter No. 5, Page No. 35-78. 

 

23 Air quality modeling should be carried out 

for prediction of impact of the project on the 

air quality of the area. It should also take into 

account the impact of movement of vehicles 

for transportation of mineral. The details of 

Air Quality Modelling for prediction of 

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

Details in Chapter No. 4, Figure 4.1, Page No. 

88 -92. 
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the model used and input parameters used 

for modeling should be provided. The air 

quality contours may be shown on a location 

map clearly indicating the location of the 

site, location of sensitive receptors, if any, 

and the habitation. The wind roses showing 

pre-dominant wind direction may also be 

indicated on the map. 

24 The water requirement for the Project, its 

availability and source should be furnished. 

A detailed water balance should also be 

provided. Fresh water requirement for the 

Project should be indicated. 

Total Water Requirement: 3.5 KLD 

Chapter 4, Table No 4.1 and Page No 88.  

25 Necessary clearance from the Competent 

Authority for drawl of requisite quantity of 

water for the Project should be provided. 

Water for dust suppression, greenbelt 

development and domestic use will be sourced 

from accumulated rainwater/seepage water in 

mine pits. 

Drinking water will be sourced from the 

approved water vendors, Page No 88. 

26 Description of water conservation measures 

proposed to be adopted in the Project should 

be given. Details of rainwater harvesting 

proposed in the Project, if any, should be 

provided. 

The rain water collected in the pits after spell 

of rain will be used for greenbelt development 

and dust suppression.  

27 Impact of the Project on the water quality, 

both surface and groundwater, should be 

assessed and necessary safeguard measures, 

if any required, should be provided. 

Impact Studies and Mitigation Measures of 

Water Quality discussed in Chapter 4, Page 

No. 87-88. 

28 Based on actual monitored data, it may 

clearly be shown whether working will 

intersect groundwater. Necessary data and 

documentation in this regard may be 

provided. In case the working will intersect 

groundwater table, a detailed Hydro 

Geological Study should be undertaken and 

Report furnished. The Report inter-alia, 

shall include details of the aquifers present 

and impact of mining activities on these 

aquifers. Necessary permission from Central 

Ground Water Authority for working below 

ground water and for pumping of ground 

water should also be obtained and copy 

furnished. 

The ground water table inferred 50-55m 

below ground level. 

The ultimate depth of quarry is 23m from the 

general ground profile the project will not 

intersect the ground water table, Chapter No 

2, Page No 25.  

29 Details of any stream, seasonal or otherwise, 

passing through the lease area and 

modification / diversion proposed, if any, 

and the impact of the same on the hydrology 

should be brought out. 

There is no stream, seasonal or other water 

bodies passing within the project area. 

Therefore no modification/ diversion of water 

bodies are anticipated.  

30 Information on site elevation, working 

depth, groundwater table etc. Should be 

provided both in AMSL and Bgl. A 

schematic diagram may also be provided for 

the same. 

Highest elevation of the project area is 86m 

AMSL. 

Ultimate depth of the mine is 23m BGL. 

Water level of the area is 50-55m BGL 

31 A time bound Progressive Greenbelt 

Development Plan shall be prepared in a 

tabular form (indicating the linear and 

quantitative coverage, plant species and time 

Recommended Species proposed for 

Greenbelt Development are given in the 

Chapter 4, Table No 4.10, Page No. 97 
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frame) and submitted, keeping in mind, the 

same will have to be executed up front on 

commencement of the Project. Phase-wise 

plan of plantation and compensatory 

afforestation should be charted clearly 

indicating the area to be covered under 

plantation and the species to be planted. The 

details of plantation already done should be 

given. The plant species selected for green 

belt should have greater ecological value and 

should be of good utility value to the local 

population with emphasis on local and 

native species and the species which are 

tolerant to pollution. 

32 Impact on local transport infrastructure due 

to the Project should be indicated. Projected 

increase in truck traffic as a result of the 

Project in the present road network 

(including those outside the Project area) 

should be worked out, indicating whether it 

is capable of handling the incremental load. 

Arrangement for improving the 

infrastructure, if contemplated (including 

action to be taken by other agencies such as 

State Government) should be covered. 

Project Proponent shall conduct Impact of 

Transportation study as per Indian Road 

Congress Guidelines. 

Traffic density survey was carried out to 

analyse the impact of Transportation in the 

study area as per IRC guidelines 1961 and it 

is inferred that there is no significant impact 

due to the proposed transportation from the 

project area. Details in Chapter 2, Page No.29 

- 31. 

 

33 Details of the onsite shelter and facilities to 

be provided to the mine workers should be 

included in the EIA Report. 

Infrastructure & other facilities will be 

provided to the Mine Workers after the grant 

of quarry lease and the same has been 

discussed in the Chapter No. 2 Page No. 31. 

34 Conceptual post mining land use and 

Reclamation and Restoration of mined out 

areas (with plans and with adequate number 

of sections) should be given in the EIA 

report. 

The details of conceptual plan are discussed in 

Chapter No 2, Page No 25-27 

35 Occupational Health impacts of the Project 

should be anticipated and the proposed 

preventive measures spelt out in detail. 

Details of pre-placement medical 

examination and periodical medical 

examination schedules should be 

incorporated in the EMP. The project 

specific occupational health mitigation 

measures with required facilities proposed in 

the mining area may be detailed. 

Details in Chapter 4, Page No. 101. 

 

36 Public health implications of the Project and 

related activities for the population in the 

impact zone should be systematically 

evaluated and the proposed remedial 

measures should be detailed along with 

budgetary allocations. 

Details in Chapter 4, Page No. 100. 

37 Measures of socio economic significance 

and influence to the local community 

proposed to be provided by the Project 

Proponent should be indicated. As far as 

Details in Chapter 4, Page No. 100 - 101 
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possible, quantitative dimensions may be 

given with time frames for implementation. 

38 Detailed environmental management plan 

(EMP) to mitigate the environmental 

impacts which, should inter-alia include the 

impacts of change of land use, loss of 

agricultural and grazing land, if any, 

occupational health impacts besides other 

impacts specific to the proposed Project. 

Environment Management Plan Chapter 10, 

Page No. 121-126 

39 Public Hearing points raised and 

commitment of the Project Proponent on the 

same along with time bound Action Plan 

with budgetary provisions to implement the 

same should be provided and also 

incorporated in the final EIA/EMP Report of 

the Project. 

The outcome of public hearing will be 

updated in the final EIA/AMP report 

40 Details of litigation pending against the 

project, if any, with direction /order passed 

by any Court of Law against the Project 

should be given. 

No litigation is pending in any court against 

this project. 

41 The cost of the Project (capital cost and 

recurring cost) as well as the cost towards 

implementation of EMP should be clearly 

spelt out. 

The project cost and EMP cost are detailed in 

Chapter 6, Page No. 100 

42 A Disaster management Plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP 

Report. 

Details in Chapter 7.3, Page No. 104. 

 

43 Benefits of the Project if the Project is 

implemented should be spelt out. The 

benefits of the Project shall clearly indicate 

environmental, social, economic, 

employment potential, etc. 

Details in Chapter 8, Page No. 123 - 134. 

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

a Executive Summary of the EIA/EMP Report Separately enclosed with EIA report  

b All documents to be properly referenced 

with index and continuous page numbering. 

 

All the documents are properly referenced 

with index and continuous page numbering. 

c Where data are presented in the Report 

especially in Tables, the period in which the 

data were collected and the sources should 

be indicated. 

List of Tables and source of the data collected 

are given properly. 

d Project Proponent shall enclose all the 

analysis/testing reports of water, air, soil, 

noise etc. using the MoEF&CC/NABL 

accredited laboratories. All the original 

analysis/testing reports should be available 

during appraisal of the Project 

Baseline monitoring reports are enclosed with 

This report in Chapter No – III. Original 

Baseline monitoring reports will be submitted 

in the final EIA report during appraisal. 

e Where the documents provided are in a 

language other than English, an English 

translation should be provided. 

Not Applicable.  

 

 

f The Questionnaire for environmental 

appraisal of mining projects as devised 

earlier by the Ministry shall also be filled 

and submitted. 

The questionnaire will be submitted in the 

final EIA report after compiling public 

hearing points 

g While preparing the EIA report, the 

instructions for the Proponents and 

instructions for the Consultants issued by 

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

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

2009 are followed. 
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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. 

h Changes, if any made in the basic scope and 

project parameters (as submitted in Form-I 

and the PFR for securing the TOR) should 

be brought to the attention of MoEF&CC 

with reasons for such changes and 

permission should be sought, as the TOR 

may also have to be altered. Post Public 

Hearing changes in structure and content of 

the draft EIA/EMP (other than modifications 

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

conducting the PH again with the revised 

documentation 

No changes in the project proposal.  

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

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

the status of compliance of the conditions 

stipulated in the environment clearance for 

the existing operations of the project, should 

be obtained from the Regional Office of 

Ministry of Environment, Forest and 

Climate Change, as may be applicable. 

Not applicable.  

j The EIA report should also include (i) 

surface plan of the area indicating contours 

of main topographic features, drainage and 

mining area, (ii) geological maps and 

sections and (iii) sections of the mine pit and 

external dumps, if any, clearly showing the 

land features of the adjoining area. 

Surface Plan – Figure No. 2.3 Page No. 14 

Geological Plan – Figure No 2.9A Page No. 

22 

Working Plan – Figure No 2.9A Page No. 22 
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TERMS OF REFERENCE (ToR) COMPLIANCE 
P2 – M/s. SHREE SELVI CHAMBERS 

“ToR issued vide Letter No. SEIAA-TN/F.No.8649/SEAC/ToR1075/2021 Dated 01.03.2022” 

SPECIFIC CONDITIONS 

1 The Project proponent (PP)shall furnish the details 

of fencing in the existing quarries operated by the 

same PP as per mine closure plan 

Noted and Agreed 

The Project proponent will be furnishing the fencing details at 

earlier. 

2 The Proponent shall carry out the cumulative & 

comprehensive environmental impact assessment 

study due to mining operations carried out in the 

quarry cluster specifically with reference to the 

environment in terms of air pollution, water 

pollution, & health impacts, and accordingly the 

Environment Management plan should be prepared 

keeping the concerned quarry and the surrounding 

habitations in the mind.  

Contour map of the water table detailing the number of wells 

given in the Chapter No.3. Page No.44-50,  

3 The Proponent shall carry out the Socio Economic 

Impact Assessment study in the vicinity of the 

villages located in the proposed quarry. 

Details discussed in chapter no.3,page no.83-85 

4 If the proponent has already carried out the mining 

activity in the proposed mining lease area after 

15.01.2016, then the proponent shall furnish the 

following details from AD/DD, mines, 

a) What was the period of the operation and 

stoppage of the earlier mines with last work permit 

issued by the AD/DD mines? 

b) Quantity of minerals mined out. 

c) Highest production achieved in any one year 

d) Detail of approved depth of mining. 

e) Actual depth of the mining achieved earlier. 

f) Name of the person already mined in that leases 

area. 

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

same shall be submitted. 

h) Whether the mining was carried out as per the 

approved mine plan (or EC if issued) with 

stipulated benches. 

 

Noted and agreed 

5 All corner coordinates of the mine lease area, 

superimposed on a High Resolution Imagery/Topo 

sheet, topographic sheet, geomorphology, 

lithology and geology of the mining lease area 

should be provided. Such an Imagery of the 

proposed area should clearly show the land use and 

other ecological features of the study area (core and 

buffer zone). 

Map showing –  

Project area is superimposed on Satellite imagery is enclosed 

in Figure No. 2.2 Page No. 13 

Project area boundary coordinates superimposed on Toposheet 

– Figure No. 1.3, Page No. 6 

Surface Features around the project area covering 10km radius 

– Figure No. 2.5, Page No. 16 

Geology map of the project area covering 10km radius - Figure 

No. 2.8, Page No. 21 

6 The proponent shall furnish photographs of 

adequate fencing, green belt along the periphery 

including replantation of existing trees & safety 

distance between the adjacent quarries & water 

bodies nearby provided as per the approved mining 

plan.  

Green belt and safety distance between the adjacent quarries 

and water bodies is discussed in chapter no.3 

7 The Project Proponent shall provide the details of 

geological reserves and mineable reserves, planned 

production capacity, proposed working 

methodology with justifications, the anticipated 

impacts of the mining operations on the 

surrounding environment and the proposed 

mitigation measures for the same. 

The details of Geological Resources and Proposed reserves are 

discussed under Chapter No. 2, Page No.18 

 

8 The Project Proponent shall provide the 

Organization chart indicating the appointment of 

various statutory officials and other competent 

Discussed about Organisation chart in Chapter 6, Page No. 106.  
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persons to be appointed as per the provisions of 

Mines Act'1952 and the MMR, 196l for carrying 

out the quarrying operations scientifically and 

systematically in order to ensure safety and to 

protect the environment. 

9 The Project Proponent shall conduct the hydro-

geological study considering the contour map of 

the water table detailing the number of ground 

water pumping & open wells, and surface water 

bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. 

within I km (radius) along with the collected water 

level data for both monsoon and non-monsoon 

seasons from the PWD / TWAD so as to assess the 

impacts on the wells due to mining activity. Based 

on actual monitored data, it may clearly be shown 

whether working will intersect groundwater. 

Necessary data and documentation in this regard 

may be provided. 

The hydro-geological study was conducted to evaluate the 

possible impact on the ground water table. No significant 

impacts are anticipated on the water bodies around the project 

area. Details are discussed under Chapter No. 3, Page No. 44 – 

50. 

10 The proponent shall furnish the baseline data for 

the environmental and ecological parameters with 

regard to surface water/ground water quality, air 

quality, soil quality & flora/fauna including traffic 

c/vehicular movement study 

Baseline Data were collected for One Season (Pre Monsoon) 

March – May 2021 as per CPCB Notification and MoEF & CC 

Guidelines. 

Details in Chapter No. 3, Page No. 35 – 78. 

 

11 The recommendation for the issue of Terms of 

Reference is subject to the final outcome of the 

Hon’ble NGT, Principal bench, New Delhi in 
O.A.No.186 of 2016 (M.A.No. 350/2016) and 

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

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

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

1122/2016, M.A.No.12/2017 & M.A.No. 

843/2017) and O.A.No 405/2016 and O.A.No 520 

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

M.A.No. 384/2017) 

Noted & agreed. 

12 The purpose of green belt around the project is to 

capture the fugitive dust emissions, carbon 

sequestration and to attenuate the noise generated, 

in addition to reduce the visual impacts. A wide 

range of indigenous plant species should be planted 

as given in the appendix in consultation with the 

DFO, State Agriculture University and local 

school/college authorities. The plant species with 

dense/moderate canopy of native origin should be 

chosen. Species of small/medium/tall trees 

alternating with shrubs should be planted in a 

mixed manner 

It is proposed plant 3350 Nos of trees in the safety barrier and 

village roads near the project site, besides fruit bearing plants 

are proposed to be developed around the mines office. The 

greenbelt development plan has been prepared keeping in view 

the land use changes that will occur due to mining operation in 

the area. 

 

13 Taller/one year old Saplings raised in appropriate 

size of bags, preferably eco-friendly bags should be 

planted in proper spacing as per the advice of local 

forest authorities/botanist/Horticulturist with 

regard to site specific choices. The proponent shall 

earmark the greenbelt area with GPS coordinates 

all along the boundary of the project site with at 

least 3 meters wide and in between blocks in an 

organized manner. 

The proponent ensuring the purchase trees with bags nearest 

nursery garden and will planted in safety barrier with 3m 

intervals each one. 

14 A Disaster management Plan shall be prepared and 

included in the EIA/EMP Report. 

Detailed under Chapter 7, Page No 110.  

15 A Risk Assessment and management Plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP Report. 

Detailed under Chapter 7, Table No 7.1, Page No 109.  

16 The Socio-economic studies should be carried out 

within a 5 km buffer zone from the mining activity. 

Measures of socio-economic significance and 

influence to the local community proposed to be 

The Socio-Economic Studies were carried out for 5 km buffer 

zone from proposed project and discussed under Chapter 3, 

Page No. 83 – 85. 
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provided by the Project Proponent should be 

indicated. As far as possible, quantitative 

dimensions may be given with time frames for 

implementation. 

17 If any quarrying operations were carried out in the 

proposed quarrying site for which now the EC is 

sought, the Project Proponent shall furnish the 

detailed compliance to EC conditions given in the 

previous EC with the site photographs which shall 

duly be certified by MoEF&CC, Regional Office, 

Chennai (or) the concerned DEE/TNPCB. 

Compliance report for previous operation will be submitted 

final EIA report. 

18 Concealing any factual information or submission 

of false/fabricated data and failure to comply with 

any of the conditions mentioned above may result 

in withdrawal of this Terms of Reference besides 

attracting the penal provisions as given in the 

Environment (Protection) Act, 1986 

Screening ang Scoping of the proposed project is discussed in 

chapter no.1, page no. 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1 As per the MoEF& CC office memorandum 

F.No.22-6512017 -IA.III dated: 30.09.2020 and 

20.10.2020 the proponent shall address the 

concerns raised during the public consultation and 

all the activities proposed shall be part of the 

Environment Management Plan 

Noted and agreed. 

2 The Environmental Impact Assessment shall study 

in detail the carbon emission and also suggest the 

measures to mitigate carbon emission including 

development of carbon sinks and temperature 

reduction including control of other emission and 

climate mitigation activities 

Noted ang agreed 

3 The Environmental Impact Assessment should 

study the biodiversity, the natural ecosystem, the 

soil micro flora, fauna and soil seed banks and 

suggest measures to maintain the natural 

Ecosystem 

Detailed biological study of the study area [core zone and 

buffer zone (10 km radius of the periphery of the mine lease)] 

was carried out and discussed under Chapter No. 3, Page No. 

78 – 83. 

There is no schedule I species of animals observed within study 

area as per Wildlife Protection Act 1972 as well as no species 

is in vulnerable, endangered or threatened category as per 

IUCN. There is no endangered red list species found in the 

study area. 

4 Action should specifically suggest for sustainable 

management of the area and restoration of 

ecosystem for flow of goods and services. 

Noted and agreed 

5 The project proponent shall study impact on fish 

habitats and the food WEB/ food chain in the water 

body and Reservoir. 

There is no perennial river and reservoir within the 10km radius 

of the proposed project 

There are few seasonal odai passing within 5km radius, it’s 
most of period is dry conditions, hence the no fish habitants 

within the 10km radius 

6 The Terms of Reference should specifically study 

impact on soil health, soil erosion. the soil 

physical, chemical components and microbial 

components. 

Detailed under Chapter 3, Page No 39-44.  

7 The Environmental Impact Assessment should 

study impact on forest, vegetation, endemic, 

vulnerable and endangered indigenous flora and 

fauna 

Detailed under Chapter 3, Table No 3.3, Page No 38.  

8 The Environmental Impact Assessment should 

study impact on standing trees and the existing 

trees should be numbered. 

Detailed under Chapter 4,  

9 The Environmental Impact Assessment should 

study on wetlands, water bodies, rivers streams, 

lakes and farmer sites. 

Detailed under Chapter 3, Table No 3.4, Page No 38.  

10 The Environmental Impact Assessment should 

hold detailed study on EMP with budget for green 

Detailed under Chapter 10, Table No 10.11, Page No 143.  
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belt development and mine closure plan including 

disaster management plan. 

11 The Environmental Impact Assessment should 

study impact on climate change, temperature rise, 

pollution and above soil & below soil carbon stock 

Detailed under Chapter 3, , Page No 57.  

STANDARD TERMS OF REFERENCE 

1 Year-wise production details since 1994 should be 

given, clearly stating the highest production 

achieved in any one year prior to 1994. It may also 

be categorically informed whether there had been 

any increase in production after the EIA 

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

highest production achieved prior to 1994. 

Not applicable. 

This is Not a violation category project. 

This proposal falls under B1 Category (Cluster). 
 

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

the Proponent is the rightful lessee of the mine 

should be given. 

The applied land for quarrying is patta land owned by 

Project Proponent. Patta copy, other land documents are 

enclosed as Annexure IC.  
3 All documents including approved mine plan, EIA 

and Public Hearing should be compatible with one 

another in terms of the mine lease area, production 

levels, waste generation and its management, 

mining technology etc. and should be in the name 

of the lessee.  

Noted & agreed. 
 

4 All corner coordinates of the mine lease area, 

superimposed on a High-Resolution Imagery/ 

toposheet, topographic sheet, geomorphology and 

geology of the area should be provided. Such an 

Imagery of the proposed area should clearly show 

the land use and other ecological features of the 

study area (core and buffer zone).  

Map showing –  

Project area is superimposed on Satellite imagery is 

enclosed in Figure No. 2.2 page No. 13 

Toposheet of the project area covering 10km radius – 

Figure No. 1.3, Page No. 6 

 

Geology map of the project area covering 10km radius - 

Figure No. 2.8, Page No. 21. 
5 Information should be provided in Survey of India 

Toposheet in 1:50,000 scale indicating geological 

map of the area, geomorphology of land forms of 

the area, existing minerals and mining history of 

the area, important water bodies, streams and rivers 

and soil characteristics. 

Geomorphological features are incorporated in the 

Toposheet map covering 10km radius around the project 

area Figure No. 1.3, Page No. 6 

6 Details about the land proposed for mining 

activities should be given with information as to 

whether mining conforms to the land use policy of 

the State; land diversion for mining should have 

approval from State land use board or the 

concerned authority. 

The applied area was inspected by the officers of 

Department of Geology along with revenue officials and 

found that the land is fit for quarrying under the policy of 

State Government.   

7 It should be clearly stated whether the proponent 

Company has a well laid down Environment Policy 

approved by its Board of Directors? If so, it may be 

spelt out in the EIA Report with description of the 

prescribed operating process/procedures to bring 

into focus any infringement/deviation/ violation of 

the environmental or forest norms/conditions? The 

hierarchical system or administrative order of the 

Company to deal with the environmental issues 

and for ensuring compliance with the EC 

conditions may also be given. The system of 

reporting of non-compliances / violations of 

environmental norms to the Board of Directors of 

the Company and/or shareholders or stakeholders 

at large, may also be detailed in the EIA Report. 

The proponent has framed its Environmental Policy and 

the same is discussed in the Chapter No 10.1, Page No 

123. 
 

8 Issues relating to Mine Safety, including 

subsidence study in case of underground mining 

and slope study in case of open cast mining, 

blasting study etc. should be detailed. The 

It is an opencast quarrying operation proposed to operate 

in Mechanized method. The rough stone formation is a 

hard, compact and homogeneous body.  



xv 

 

proposed safeguard measures in each case should 

also be provided. 
The height and width of the bench will be maintained as 

5m with 900 bench angle. 
9 The study area will comprise of 10 km zone around 

the mine lease from lease periphery and the data 

contained in the EIA such as waste generation etc., 

should be for the life of the mine / lease period. 

Noted & agreed. 
 

10 Land use of the study area delineating forest area, 

agricultural land, grazing land, wildlife sanctuary, 

national park, migratory routes of fauna, water 

bodies, human settlements and other ecological 

features should be indicated. Land use plan of the 

mine lease area should be prepared to encompass 

preoperational, operational and post operational 

phases and submitted. Impact, if any, of change of 

land use should be given. 

Land use and land cover of the study area is discussed in 

Chapter No. 3, Page No. 35. 

Land use plan of the project area showing pre-

operational, operational and post-operational phases are 

discussed in Chapter No. 2, Table No 2.3, Page No 19 

11 Details of the land for any Over Burden Dumps 

outside the mine lease, such as extent of land area, 

distance from mine lease, its land use, R&R issues, 

if any, should be given 

Not Applicable. 

There is no waste anticipated during this quarry 

operation. The entire quarried out Rough stone will be 

transported to the needy customers.  
12 A Certificate from the Competent Authority in the 

State Forest Department should be provided, 

confirming the involvement of forest land, if any, 

in the project area. In the event of any contrary 

claim by the Project Proponent regarding the status 

of forests, the site may be inspected by the State 

Forest Department along with the Regional Office 

of the Ministry to ascertain the status of forests, 

based on which, the Certificate in this regard as 

mentioned above be issued. In all such cases, it 

would be desirable for representative of the State 

Forest Department to assist the Expert Appraisal 

Committees. 

Not Applicable. 

There is no Forest Land involved in the proposed project 

area. The proposed project area is a Patta Land registered 

in the name of proponent, vide Patta No. 782, 783, & 791 

The Patta copy is enclosed in Approved Mining Plan as 

Annexure – IC 
 

13 Status of forestry clearance for the broken-up area 

and virgin forestland involved in the Project 

including deposition of net present value (NPV) 

and compensatory afforestation (CA) should be 

indicated. A copy of the forestry clearance should 

also be furnished. 

Not Applicable. 

The proposed project area does not involve any Forest 

Land. 

14 Implementation status of recognition of forest 

rights under the Scheduled Tribes and other 

Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest 

Rights) Act, 2006 should be indicated. 

Not Applicable. 

The project doesn't attract Recognition of Forest Rights 

Act, 2006. 

15 The vegetation in the RF / PF areas in the study 

area, with necessary details, should be given. 
There are No RF / PF areas falling within the Study Area 

of 10 km radius. 
16 A study shall be got done to ascertain the impact of 

the Mining Project on wildlife of the study area and 

details furnished. Impact of the project on the 

wildlife in the surrounding and any other protected 

area and accordingly, detailed mitigative measures 

required, should be worked out with cost 

implications and submitted. 

There are No National Parks, Sanctuaries, Biosphere 

Reserves, Wildlife Corridors, Tiger / Elephant Reserves 

within 10 km Radius from the periphery of the project 

area. 

There is no schedule I species of animals observed within 

study area as per Wildlife Protection Act 1972 as well as 

no species is in vulnerable, endangered or threatened 

category as per IUCN. There is no endangered red list 

species found in the study area. 
17 Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere 

Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site Tiger/ 

Elephant Reserves/(existing as well as proposed), 

if any, within 10.0Km 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 

There are No National Parks, Sanctuaries, Biosphere 

Reserves and Wildlife Corridors, Tiger / Elephant 

Reserves areas within 10 km radius of the proposed 

project area. 
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sensitive areas as mentioned above, should be 

obtained from the Standing Committee of National 

Board of Wildlife and copy furnished 

18 A detailed biological study of the study area [core 

zone and buffer zone (10 KM radius of the 

periphery of the mine lease)] shall be carried out. 

Details of flora and fauna, endangered, endemic 

and RET Species duly authenticated, separately for 

core and buffer zone should be furnished based on 

such primary field survey, clearly indicating the 

Schedule of the fauna present. In case of any 

scheduled-I fauna found in the study area, the 

necessary plan along with budgetary provisions for 

their conservation should be prepared in 

consultation with State Forest and Wildlife 

Department and details furnished. Necessary 

allocation of funds for implementing the same 

should be made as part of the project cost. 

Detailed biological study of the study area [core zone and 

buffer zone (10 km radius of the periphery of the mine 

lease)] was carried out and discussed under Chapter No. 

3, Page No. 78-83. 
 

19 Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' 

or the Project areas likely to come under the 

'Aravalli Range', (attracting court restrictions for 

mining operations), should also be indicated and 

where so required, clearance certifications from the 

prescribed Authorities, such as the SPCB or State 

Mining Department should be secured and 

furnished to the effect that the proposed mining 

activities could be considered. 

Not Applicable. 

Project area / Study area is not declared in ‘Critically 
Polluted’ Area and does not come under ‘Aravalli Range. 

20 Similarly, for coastal Projects, A CRZ map duly 

authenticated by one of the authorized agencies 

demarcating LTL. HTL, CRZ area, location of the 

mine lease w.r.t CRZ, coastal features such as 

mangroves, if any, should be furnished. (Note: The 

Mining Projects falling under CRZ would also 

need to obtain approval of the concerned Coastal 

Zone Management Authority). 

Not Applicable. 

The project doesn't attract The C. R. Z. Notification, 

2018. 

 

 

 
 

21 R&R Plan/compensation details for the Project 

Affected People (PAP) should be furnished. While 

preparing the R&R Plan, the relevant 

State/National Rehabilitation & Resettlement 

Policy should be kept in view. In respect of SCs 

/STs and other weaker sections of the society in the 

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

wise, should be undertaken to assess their 

requirements, and action programmes prepared and 

submitted accordingly, integrating the sectoral 

programmes of line departments of the State 

Government. It may be clearly brought out whether 

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

shifted or not. The issues relating to shifting of 

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

aspects should be discussed in the Report. 

The proposed project area over an extent of 6.78.5 ha in 

Chettikurichi village is devoid of major cultivations and 

there are no habitations within a radius of 300 meters. 

Therefore, R&R Plan / Compensation details for the 

Project Affected People (PAP) is not anticipated and Not 

Applicable for this project. 

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

(Summer Season); October-December (post 

monsoon season); December-February (winter 

season)]primary baseline data on ambient air 

quality as per  

CPCB Notification of 2009, water quality, noise 

level, soil and flora and fauna shall be collected and 

the AAQ and other data so compiled presented 

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

specific meteorological data should also be 

collected. The location of the monitoring stations 

should be such as to represent whole of the study 

Baseline Data were collected for One Season (Pre 

Monsoon) March – May 2021 as per CPCB Notification 

and MoEF & CC Guidelines. 

Details in Chapter No. 5, Page No. 35-78. 
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area and justified keeping in view the pre-dominant 

downwind direction and location of sensitive 

receptors. There should be at least one monitoring 

station within 500 m of the mine lease in the pre-

dominant downwind direction. The mineralogical 

composition of PM10, particularly for free silica, 

should be given. 

23 Air quality modelling should be carried out for 

prediction of impact of the project on the air quality 

of the area. It should also take into account the 

impact of movement of vehicles for transportation 

of mineral. The details of the model used and input 

parameters used for modelling should be provided. 

The air quality contours may be shown on a 

location map clearly indicating the location of the 

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

habitation. The wind roses showing pre-dominant 

wind direction may also be indicated on the map. 

Air Quality Modelling for prediction of incremental 

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

Details in Chapter No. 4, Figure 4.1, Page No. 88 -92. 

24 The water requirement for the Project, its 

availability and source should be furnished. A 

detailed water balance should also be provided. 

Fresh water requirement for the Project should be 

indicated. 

Total Water Requirement: 3.5 KLD 

Chapter 4, Table No 4.1 and Page No 88.  

25 Necessary clearance from the Competent 

Authority for drawl of requisite quantity of water 

for the Project should be provided. 

Water for dust suppression, greenbelt development and 

domestic use will be sourced from accumulated 

rainwater/seepage water in mine pits. 

Drinking water will be sourced from the approved water 

vendors, Page No 88. 
26 Description of water conservation measures 

proposed to be adopted in the Project should be 

given. Details of rainwater harvesting proposed in 

the Project, if any, should be provided. 

The rain water collected in the pits after spell of rain will 

be used for greenbelt development and dust suppression.  

27 Impact of the Project on the water quality, both 

surface and groundwater, should be assessed and 

necessary safeguard measures, if any required, 

should be provided. 

Impact Studies and Mitigation Measures of Water 

Quality discussed in Chapter 4, Page No. 87-88. 

28 Based on actual monitored data, it may clearly be 

shown whether working will intersect 

groundwater. Necessary data and documentation in 

this regard may be provided. In case the working 

will intersect groundwater table, a detailed Hydro 

Geological Study should be undertaken and Report 

furnished. The Report inter-alia, shall include 

details of the aquifers present and impact of mining 

activities on these aquifers. Necessary permission 

from Central Ground Water Authority for working 

below ground water and for pumping of ground 

water should also be obtained and copy furnished. 

The ground water table inferred 50-55m below ground 

level. 

The ultimate depth of quarry is 37m from the general 

ground profile the project will not intersect the ground 

water table, Chapter No 2, Page No 25.  

29 Details of any stream, seasonal or otherwise, 

passing through the lease area and modification / 

diversion proposed, if any, and the impact of the 

same on the hydrology should be brought out. 

There is no stream, seasonal or other water bodies passing 

within the project area. Therefore no modification/ 

diversion of water bodies are anticipated.  

30 Information on site elevation, working depth, 

groundwater table etc. Should be provided both in 

AMSL and Bgl. A schematic diagram may also be 

provided for the same. 

Highest elevation of the project area is 86m AMSL. 

Ultimate depth of the mine is 37m BGL. 

Water level of the area is 50-55m BGL 

31 A time bound Progressive Greenbelt Development 

Plan shall be prepared in a tabular form (indicating 

the linear and quantitative coverage, plant species 

and time frame) and submitted, keeping in mind, 

the same will have to be executed up front on 

commencement of the Project. Phase-wise plan of 

Recommended Species proposed for Greenbelt 

Development are given in the Chapter 4, Table No 4.10, 

Page No. 97 
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plantation and compensatory afforestation should 

be charted clearly indicating the area to be covered 

under plantation and the species to be planted. The 

details of plantation already done should be given. 

The plant species selected for green belt should 

have greater ecological value and should be of 

good utility value to the local population with 

emphasis on local and native species and the 

species which are tolerant to pollution. 

32 Impact on local transport infrastructure due to the 

Project should be indicated. Projected increase in 

truck traffic as a result of the Project in the present 

road network (including those outside the Project 

area) should be worked out, indicating whether it is 

capable of handling the incremental load. 

Arrangement for improving the infrastructure, if 

contemplated (including action to be taken by other 

agencies such as State Government) should be 

covered. Project Proponent shall conduct Impact of 

Transportation study as per Indian Road Congress 

Guidelines. 

Traffic density survey was carried out to analyse the 

impact of Transportation in the study area as per IRC 

guidelines 1961 and it is inferred that there is no 

significant impact due to the proposed transportation 

from the project area. Details in Chapter 2, Page No.29 - 

31. 
 

33 Details of the onsite shelter and facilities to be 

provided to the mine workers should be included in 

the EIA Report. 

Infrastructure & other facilities will be provided to the 

Mine Workers after the grant of quarry lease and the same 

has been discussed in the Chapter No. 2 Page No. 31. 
34 Conceptual post mining land use and Reclamation 

and Restoration of mined out areas (with plans and 

with adequate number of sections) should be given 

in the EIA report. 

The details of conceptual plan are discussed in Chapter 

No 2, Page No 25-27 

35 Occupational Health impacts of the Project should 

be anticipated and the proposed preventive 

measures spelt out in detail. Details of pre-

placement medical examination and periodical 

medical examination schedules should be 

incorporated in the EMP. The project specific 

occupational health mitigation measures with 

required facilities proposed in the mining area may 

be detailed. 

Details in Chapter 4, Page No. 101. 
 

36 Public health implications of the Project and 

related activities for the population in the impact 

zone should be systematically evaluated and the 

proposed remedial measures should be detailed 

along with budgetary allocations. 

Details in Chapter 4, Page No. 100. 

37 Measures of socio-economic significance and 

influence to the local community proposed to be 

provided by the Project Proponent should be 

indicated. As far as possible, quantitative 

dimensions may be given with time frames for 

implementation. 

Details in Chapter 4, Page No. 100 - 101 

38 Detailed environmental management plan (EMP) 

to mitigate the environmental impacts which, 

should inter-alia include the impacts of change of 

land use, loss of agricultural and grazing land, if 

any, occupational health impacts besides other 

impacts specific to the proposed Project. 

Environment Management Plan Chapter 10, Page No. 

121-126 

39 Public Hearing points raised and commitment of 

the Project Proponent on the same along with time 

bound Action Plan with budgetary provisions to 

implement the same should be provided and also 

incorporated in the final EIA/EMP Report of the 

Project. 

The outcome of public hearing will be updated in the final 

EIA/AMP report 
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40 Details of litigation pending against the project, if 

any, with direction /order passed by any Court of 

Law against the Project should be given. 

No litigation is pending in any court against this project. 

41 The cost of the Project (capital cost and recurring 

cost) as well as the cost towards implementation of 

EMP should be clearly spelt out. 

The project cost and EMP cost are detailed in Chapter 6, 

Page No. 100 

42 A Disaster management Plan shall be prepared and 

included in the EIA/EMP Report. 
Details in Chapter 7.3, Page No. 104. 
 

43 Benefits of the Project if the Project is 

implemented should be spelt out. The benefits of 

the Project shall clearly indicate environmental, 

social, economic, employment potential, etc. 

Details in Chapter 8, Page No. 123 - 134. 

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

a Executive Summary of the EIA/EMP Report Separately enclosed with EIA report  
b All documents to be properly referenced with 

index and continuous page numbering. 
All the documents are properly referenced with index and 

continuous page numbering. 

c Where data are presented in the Report especially 

in Tables, the period in which the data were 

collected and the sources should be indicated. 

List of Tables and source of the data collected are given 

properly. 

d Project Proponent shall enclose all the 

analysis/testing reports of water, air, soil, noise etc. 

using the MoEF & CC/NABL accredited 

laboratories. All the original analysis/testing 

reports should be available during appraisal of the 

Project 

Baseline monitoring reports are enclosed with This report 

in Chapter No – III. Original Baseline monitoring reports 

will be submitted in the final EIA report during appraisal. 

e Where the documents provided are in a language 

other than English, an English translation should be 

provided. 

Not Applicable.  

 
 

f The Questionnaire for environmental appraisal of 

mining projects as devised earlier by the Ministry 

shall also be filled and submitted. 

The questionnaire will be submitted in the final EIA 

report after compiling public hearing points 

g While preparing the EIA report, the instructions for 

the Proponents and instructions for the Consultants 

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

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

which are available on the website of this Ministry, 

should be followed. 

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

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

followed. 

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

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

securing the TOR) should be brought to the 

attention of MoEF&CC with reasons for such 

changes and permission should be sought, as the 

TOR may also have to be altered. Post Public 

Hearing changes in structure and content of the 

draft EIA/EMP (other than modifications arising 

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

PH again with the revised documentation 

No changes in the project proposal.  

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

Dated: 30.5.2012, certified report of the status of 

compliance of the conditions stipulated in the 

environment clearance for the existing operations 

of the project, should be obtained from the 

Regional Office of Ministry of Environment, 

Forest and Climate Change, as may be applicable. 

Not applicable.  

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

of the area indicating contours of main topographic 

features, drainage and mining area, (ii) geological 

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

and external dumps, if any, clearly showing the 

land features of the adjoining area. 

Surface Plan – Figure No. 2.3 Page No. 14 

Geological Plan – Figure No 2.9A Page No. 22 

Working Plan – Figure No 2.9A Page No. 22 
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1. INTRODUCTION 

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

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

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

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

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

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

sound project. 

 Rough Stone and Gravel are the major requirements for construction industry. This EIA report is 

prepared by considering Cumulative load of proposed & existing quarries of Chettikurichi Rough Stone and 

Gravel Cluster Quarries consisting of Two Proposed and one Existing Quarries with total extent of Cluster of 

13.48.5 ha in Chettikurichi Village, Kayathar Taluk, Thoothukudi District and Tamil Nadu State, cluster area 

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

 This EIA Report is prepared in compliance with ToR obtained vide- 

➢ Lr.No.SEIAA-TN.F.No.8033/SEAC/TOR-921/2020 Dated 16.03.2021 for P1  

➢ Lr No.SEIAA-TN/T.No.8649/5EAC/ToR-1075/2021 Dated:01.03.2022 for P2 

Baseline Monitoring study has been carried out during the period of March – May 2021 

 

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

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

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

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

Appendix – XI. 

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

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

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

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

cluster situation.  

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

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

Report for Grant of Environmental Clearance. 

“Draft EIA report prepared on the basis of ToR Issued and Deemed Approved ToR  for carrying 
out public hearing for the grant of  Environmental Clearance from SEIAA, Tamil Nadu” 
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FIG 1.1SATELLITE IMAGERY OF  CLUSTER QUARRIES 
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1.2 IDENTIFICATION OF PROJECT AND PROJECT PROPONENT   

1.2.1 Identification of Project 

TABLE 1.1: PROPOSED PROJECT IN THE CLUSTER 

CODE P1 P2 

Name of the Project  
Thiru. A. Shahul Hameed Rough 

stone and Gravel quarry project   

M/s. Shree Selvi Chambers Rough 

stone and Gravel quarry project  

S.F. Nos 258/1B1B 
255/2A, 256/8A, 256/10B, 257/3B 

and 257/3A 

Extent 2.06.5 ha 6.78.5 ha 

Land Type Patta Land 

Village Taluk and 

District  
Chettikurichi Village, Kayathar Taluk and Thoothukudi District 

Source: Approved Mining Plan of the respective projects  

1.2.2 Identification of Project Proponent 

TABLE 1.2: DETAILS OF PROJECT PROPONENT 

CODE P1 P2 

Name and 

address of the 

project 

proponent   

A. Shahul Hameed, 

No. 9, Kasim Bawa Thaikka Street,  

Kayathar Village & Post,  

Kayathar Taluk, Thoothukudi District.  

628 952 

Cell: 94431 51377 

M/s. Shree Selvi Chambers,  

Panjapatti Pirivu,  

Sukkampatti via, Theppakulathupatti, 

Dindigul District. 

Cell 98424 23313 

Status All the proponents are individual 

Source: Approved Mining Plan of the respective projects 

1.3 BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT 
 

1.3.1 Nature and size of the Project 

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

5.0m bench height and 5.0m bench width by deploying Jack Hammer Drilling & Slurry Explosive during blasting. 

Hydraulic Excavator and tippers are used for Loading and transportation. Rock Breakers are deployed to avoid 

secondary blasting. 

TABLE 1.3: SALIENT FEATURES OF THE PROPOSED PROJECTS IN CLUSTER 

SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P1” 

Name of the Quarry Thiru. A.Shahul Hameed Rough Stone and Gravel Quarry 

Geological Resources 
Rough Stone Gravel 

3,67,640 m3 29,316 m3 

Mineable Reserves 
Rough Stone Gravel 

1,99,340 m3 29,188 m3 

Proposed production for five years plan 

period  

Rough Stone Gravel 

1,99,340 m3 29,188 m3 

Previous quarry details  

Lease Granted vide Proceedings Rc.No.G.M.1/98/2011, Dated: 

17.05.2011. 

Lease period 17.05.2011 to 16.05.2016 – 5 Years 

Mining Operations were stopped on July 2014 

Existing pit dimension and Excavated 

quantity  

100m (L) x 60m (W) x 7.5m (D) 

12,507m3 of Rough Stone &1, 230m3 of Gravel 

Mining Plan Period / Lease Period 5 Years 

Ultimate Pit Dimension 
Pit I 92 m (L) 50 m (W) 23 m (D) 

Pit II 106 m (L) 101 m (W) 23 m (D) 

Toposheet No 58 H/13 

Latitude between 09°03'32.36"N to 09°03'27.74"N 

Longitude between 77°44'00.80"E to77°43'54.31"E 

Highest Elevation 103 m AMSL 
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Machinery proposed 

Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 2 No 

Hydraulic Excavator 1 No 

Tippers 2 Nos 

Blasting Method 
Usage of Slurry Explosive with Milli second delay detonator (MSD) 

detonators 

Nearest Water Body 

S.No Water Bodies Distance and Direction 

1 Vadakku Konarkottai Tank 280m SW 

2 Terkku Kodnarkottai Tank 900m South 

3 Chithambarampatti Tank 2.0km NE 

4 Olaikulam Tank 2.5km SW 

5 Vellapaneri Tank 3.8km SW 

6 Suriyamanul Tank 5km SE 

7 Balakrishnapuram Tank 7km NE 

Greenbelt Development Plan 
Proposed to plant 1,000 trees in safety barrier, Village road and un 

utilized area.  

Proposed Manpower Deployment 14 Nos 

Project Cost  Rs 1,07,27,860/- 

SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P2” 

Name of the Quarry M/s. Shree Selvi Chambers Rough Stone & Gravel Quarry 

Land Type Patta Land 

S.F. Nos 
255/2A, 256/8A, 256/8B, 256/9, 256/10A, 256/10B, 257/3B and 

257/3A 

Village Chettikurichi Village 

Extent 6.78.5 ha 

Geological Reserves 
Rough Stone Gravel 

21,38,780 m3 1,22,216 m3 

Mineable Reserves 
Rough Stone Gravel 

10,32,730 m3 75,656 m3 

Proposed production for five years plan 

period  

Rough Stone Gravel 

10,32,730 m3 75,656 m3 

Existing pit dimension  
Pit – I – 75m (L) X 15m (W) X 7m (D) 

Pit – II – 70m (L) X 30m (W) X 8m (D)  

Mining Plan Period / Lease Period 5 Years 

Ultimate Pit Dimension 324 m (L) * 134 m (W) * 37m (D) 

Toposheet No 57 G/12 

Latitude Between 09°03’27.49”N 09°03’14.33”N 

Longitude Between 77°44’05.63”E 77°43’51.48”E 

Highest Elevation 100 m AMSL 

Machinery proposed 

Jack Hammer 10 

Compressor 2 

Hydraulic Excavator 1 

Dumpers 5 

Blasting Method Usage of Slurry Explosive with MSD detonators 

Nearest Water Body 

S.No Water Bodies Distance and Direction 

1 Vadakku Konarkottai Tank 280m SW 

2 Terkku Kodnarkottai Tank 900m South 

3 Chithambarampatti Tank 2.0km NE 

4 Olaikulam Tank 2.5km SW 

5 Vellapaneri Tank 3.8km SW 

6 Suriyamanul Tank 5km SE 

7 Balakrishnapuram Tank 7km NE 

Proposed Manpower Deployment 35 Nos 

Project Cost 

Land & Machinery Cost Rs. 89,69,540/- 

EMP Cost Rs. 3,80,000/- 

Total Rs. 93,49,540/- 

Source: Approved Mining Plan of the respective project 
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1.3.2 Location of the Project 

 The cluster quarry project falls in Chettikurichi Village, Kayathar Taluk and Thoothukudi District. 

This cluster project is located – 1.5 km West of Chettikurichi Village, Chettikurichi is located 

Kalugumalai – Kayathar road.  

FIG 1.2 KEY MAP SHOWING THE LOCATION OF THE CLUSTER SITE 

 

 
  

Source: Survey of India Toposheet 58-G/12  
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FIGURE 1.3: TOPOSHEET MAP OF THE STUDY AREA 10 KM RADIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Survey of India Toposheet 58-G/12 
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1.4 ENVIRONMENTAL CLEARANCE 
The Environmental Clearance process for the project will comprise of four stages. These stages in sequential 

order are given below :- 

1. Screening,  

2. Scoping 

3. Public consultation & 

4. Appraisal 

SCREENING – 

Project – P1 – 

▪ The proponent applied for Rough Stone and Gravel Quarry Lease Dated: 08.07.2016 

▪ Precise Area Communication Letter was issued by the District Collector, Thoothukudi Rc.70/G&M/2016 

dated 28.09.2018  

▪ The Mining Plan was prepared by Recognized Qualified Person and approved by Assistant Director, Geology 

and Mining, Thoothukudi District, vide Rc.No: 70/G&M/2016 dated 16.10.2018  

▪ Proponent applied for ToR for Environmental Clearance vide online Proposal No. SIA/TN/MIN/57928/2020 

Dated: 31.10.2020 

Project – P2 – 

▪ The proponent applied for Rough Stone and Gravel Quarry Lease Dated: 26.03.2018 

▪ Precise Area Communication Letter was issued by the District Collector, Thoothukudi Rc.236/G&M/2018 

dated 16.07.2018 

▪ The Mining Plan was prepared by Recognized Qualified Person and approved by Assistant Director, Geology 

and Mining, Thoothukudi District, vide Rc.No: 236G&M201816.07.2018 

▪ Proponent applied for ToR for Environmental Clearance vide online Proposal No. SIA/TN/MIN/64122/2021 

Dated: 23.06.2021 

SCOPING –  

Project – P1 – 

▪ The proposal was placed in 198th SEAC meeting held on 05.02.2021 and the committee recommended for 

issue of ToR.  

▪ The proposal was considered in 429th SEIAA meeting held on 03.03.2021 and issued ToR vide Letter No 

SEIAA-TN/F.No. 8033/SEAC/ToR-921/2020 Dated 16.03.2021 

Project – P2 – 

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

issue of ToR.  

▪ The proposal was considered in 488th SEIAA meeting held on 28.02.2022 and issued ToR vide Letter No 

SEIAA-TN/F.No. 8649/SEAC/ToR-1075/2021 Dated 01.03.2022 

Public Consultation – 

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

Hearing in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project 

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

public hearing proceedings will be detailed in the Final EIA/EMP Report. 
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Appraisal – 

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

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

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

The report has been prepared using the following references: 

• Guidance Manual of Environmental Impact Assessment for Mining of Minerals, Ministry of Environment 

and Forests, 2010 

• EIA Notification, 14th September, 2006 

▪ ToR Letter No. SEIAA-TN/F.No. 8033/SEAC/ToR-921/2020 Dated 16.03.2021 – P1 

▪ ToR Letter No SEIAA-TN/F.No. 8649/SEAC/ToR-1075/2021 Dated 01.03.2022 – P2 

• Approved Mining Plan of the respective projects. 

 

1.6 POST ENVIRONMENT CLEARANCE MONITORING 
 The Project Proponents in the Cluster will submit a half-yearly compliance report in respect of stipulated 

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

June and 1st December of every year. 

1.7  GENERIC STRUCTURE OF EIA DOCUMENT  
The overall contents of the EIA report follow the list of contents prescribed in the EIA Notification 2006 and 

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

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

and formulate the effective mitigation measures for each individual leases. A detailed account of the emission sources, 

emissions control equipment, background Air quality levels, Meteorological measurements, Dispersion model and all 

other aspects of pollution like effluent discharge, Dust generation etc., have been discussed in this report. The baseline 

monitoring study has been carried out during the Pre monsoon season (March to May) 2021 for various environmental 

components so as to assess the anticipated impacts of the cluster quarry projects on the environment and suggest 

suitable mitigation measures for likely adverse impacts due to the proposed project. 

TABLE 1.4: ENVIRONMENT ATTRIBUTES 

Sl.No. Attributes Parameters Source and Frequency 

1 Ambient Air Quality PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

Continuous 24 hourly samples twice a 

week for three months at 8 locations 

(2 Core & 6 Buffer) 

2 Meteorology 

Wind speed and direction, 

temperature, relative humidity and 

rainfall 

Near project site continuous for three 

months with hourly recording and from 

secondary sources of IMD station 

3 Water quality 
Physical, Chemical and 

Bacteriological parameters 

Grab samples were collected at 4 ground 

water and 2 surface water locations once 

during study period. 
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Source: Onsite Monitoring Data/Sampling by KGS Enviro  Laboratory Pvt Ltd. 

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

Published by MoEF & CC. 

 

1.8.1 Regulatory Compliance & Applicable Laws/Regulations 

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

➢ Obtained Precise Area Communication Letter as per Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959 for 

Preparation of Mining Plan and obtaining Environmental Clearance 

▪ The Mining Plan of Rough Stone and Gravel quarry has been approved under Rule 41 & 42 as amended of 

Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959 

▪ ToR from SEIAA - TN for the project P1 & P2 was granted on 16.03.2021 & 01.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ecology 
Existing terrestrial and aquatic flora 

and fauna within 10 km radius circle. 

Limited primary survey and secondary data 

was collected from the Forest department. 

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

hours during EIA study 

6 Soil Characteristics Physical and Chemical Parameters Once at 6 locations during study period 

7 Land use 
Existing land use for different 

categories 

Based on Survey of India topographical 

sheet and satellite imagery and primary 

survey. 

8 
Socio-Economic 

Aspects 

Socio-economic and demographic 

characteristics, worker characteristics 

Based on primary survey and secondary 

sources data like census of India 2011. 

9 Hydrology 

Drainage pattern of the area, nature of 

streams, aquifer characteristics, 

recharge and discharge areas 

Based on data collected from secondary 

sources as well as hydro-geology study 

report prepared. 

10 

Risk assessment and 

Disaster Management 

Plan 

Identify areas where disaster can occur 

by fires and explosions and release of 

toxic substances 

Based on the findings of Risk analysis done 

for the risk associated with mining. 
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2. PROJECT DESCRIPTION 

2.0 GENERAL 
 Two Proposed Quarries in Chettikurichi Village, Kayathar Taluk, Thoothukudi District and Tamil Nadu State 

fall under Cluster Situation as per MoEF & CC Notification S.O. 2269(E) Dated 1st July 2016 and the total extent of 

cluster is 13.48.5 ha consisting of two proposed and one existing quarries.  

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

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

No, 186 of 2016 and MoEF & CC Office Memorandum F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) Dated: 12.12.2018, and 

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

2.1 DESCRIPTION OF THE PROJECT 
The applied areas in the cluster are rocky barren patta land, no major vegetation or trees within the project 

areas and green belt development is been carried out in the existing quarry, the projects are site specific and there is 

no additional area required for these projects. There is no effluent generation/discharge from the proposed quarries. 

Rough Stone and Gravel is proposed to be excavated by opencast mechanized method involving splitting of 

rock mass of considerable volume from the parent rock mass by jackhammer drilling and blasting, hydraulic 

excavators are used for loading the Rough Stone from pithead to the needy crushers and rock breakers to avoid 

secondary blasting.  

2.2 LOCATION OF THE PROJECTS 
• All the proposed quarry projects are located in Chettikurichi village, Kayathar taluk, Thoothukudi District. 

• The projects are located about 56.0 km North west of Thoothukudi, 13 km North west of Kayathar and 

1.3km west side of Chettikurichi Village. 

The projects under the cluster are classified as patta land (Non-Forest Land) & does not fall within 10 km radius 

of any Eco – sensitive zone, Wild life Sanctuary, National Park, Tiger Reserve, Elephant Corridor and Biosphere 

Reserves.  

TABLE 2.1: SITE CONNECTIVITY TO THE CLUSTER QUARRIES 

Nearest Roadway 

Kovilpatti – Vellappaneri Village road – South side of the area (50m safety distance 

is proposed to maintain from project P2) 

(NH 7) Tirunelveli – Madurai – 7.0 km East 

(SH 41) Tirunelveli – Rajapalayam 13 km West side 

Nearest Village Chettikurichi – 1.5km- East (Population – 2,080) 

Nearest Town Kayathar – 13.0km - SE 

Nearest Railway Kovilpatti Railway Station – 18.0 km – North East 

Nearest Airport Madurai Airport – 104 km – North East 

Seaport Thoothukudi 61 km South East side 

Source: Survey of India Toposheet  
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TABLE 2.2: BOUNDARY CO-ORDINATES OF PROPOSED PROJECTS 

BOUNDARY CO-ORDINATES OF PROJECT – P1 

Boundary  Pillar No. Latitude Longitude 

A 09° 03' 31.59"N 77° 43' 54.31"E 

B 09° 03' 32.36"N 77° 44' 00.80"E 

C 09° 03' 29.08"N 77° 44' 00.40"E 

D 09° 03' 26.90"N 77° 43' 56.35"E 

E 09° 03' 27.92"N 77° 43' 56.30"E 

F 09° 03' 27.74"N 77° 43' 54.41"E 

BOUNDARY CO-ORDINATES OF PROJECT – P2 

Boundary Pillar No. Latitude Longitude 

1 09° 03' 14.33"N 77° 43' 58.17"E 

2 09° 03' 19.56"N 77° 43' 57.46"E 

3 09° 03' 22.12"N 77° 43' 56.95"E 

4 09° 03' 21.69"N 77° 43' 54.16"E 

5 09° 03' 21.47"N 77° 43' 51.48"E 

6 09° 03' 23.31"N 77° 43' 52.68"E 

7 09° 03' 26.99"N 77° 43' 56.64"E 

8 09° 03' 27.49"N 77° 44' 01.22"E 

9 09° 03' 22.10"N 77° 44' 00.79"E 

10 09° 03' 20.75"N 77° 44' 02.26"E 

11 09° 03' 18.70"N 77° 44' 03.50"E 

12 09° 03' 17.30"N 77° 44' 04.76"E 

13 09° 03' 15.71"N 77° 44' 05.63"E 

14 09° 03' 15.44"N 77° 44' 04.72"E 

15 09° 03' 20.21"N 77° 44' 01.86"E 

16 09° 03' 20.04"N 77° 44' 00.81"E 

17 09° 03' 15.01"N 77° 44' 02.15"E 

Source: Approved Mining Plan of the respective projects 
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FIGURE 2.1: PHOTOGRAPHS OF THE CLUSTER QUARRIES 

P-1 

 

  
 

P-2 
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FIGURE 2.2: GOOGLE IMAGE SUPERIMPOSED ON VILLAGE MAP 
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FIGURE 2.3: QUARRY LEASE PLAN & SURFACE PLAN – P1 
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FIGURE 2.4: QUARRY LEASE PLAN & SURFACE PLAN – P2 
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FIGURE 2.5: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 10 KM RADIUS FROM CLUSTER QUARRIES 

 

Source:  
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FIGURE 2.6: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 5KM RADIUS FROM CLUSTER QUARRIES 
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FIGURE 2.7: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 1 KM RADIUS FROM THE CLUSTER AREA 

 

Source: 
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2.2.1 Project Area 

• All the projects under cluster are site specific  

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

• There is no forest land involved in the proposed project area and is devoid of major vegetation and trees.  

TABLE 2.3: LAND USE PATTERN OF THE PROPOSED PROJECTS 

LAND USE PATTERN OF PROJECT – P1 
Description Area in (Ha) 

Mining/Excavation 0.48.0 

Future Mining 1.32.0 

Future Infrastructure 0.01.0 

Mine road 0.02.0 

Afforestation/Mine safety 0.23.5 

Undisturbed area 0.00.0 

Grand Total 2.06.5 
 

LAND USE PATTERN OF PROJECT – P2 

Description Present area in (ha) Area at the end of life of quarry (ha) 

Area under quarry 0.26.5 4.67.0 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads 0.01.0 0.02.0 

Green Belt Nil 0.41.5 

Un – utilized area 6.51.0 1.67.0 

Total 6.78.5 6.78.5 

Source: Approved Mining plan of the respective projects 

2.2.2 Size or Magnitude of Operation  

TABLE 2.4: OPERATIONAL DETAILS FOR PROPOSED PROJECTS 

OPERATIONAL DETAILS FOR PROJECT – P1 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone  

(5Year Plan period) 

Gravel 

(3 Years Plan period) 

Geological Resources 3,67,640 m3 29,316 m3 

Mineable Reserves 1,99,340 m3 29,188 m3 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day 133 m3 33 m3 

No of Lorry loads (12 m3 per load) 11 Nos 3 Nos 

Proposed Depth for Mining Plan Period 20 m 3 m 

Total Depth of Mining 23 meters 

OPERATIONAL DETAILS FOR PROJECT – P2 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone 

(5Year Plan period) 

Gravel 

(3 Years Plan period) 

Geological Resources 21,38,780 m3 1,22,216m3 

Mineable Reserves 1,032,730 m3 75,656m3 

Mining Plan Period / Lease Applied Period 5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day 64 m3 17 m3 

No of Lorry loads (12m3 per load) 10 Nos 3 Nos 

Proposed Depth for Mining Plan Period 35 m 2 m 

Total Depth of Mining 37 meters 

Source:PFR of the respective projects 
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2.3 GEOLOGY  

2.3.1 Regional Geology 

The geology of the district is mainly underlain by the rocks belonging to hard crystalline rock masses of 

Archaean age. The Archaean rocks in this area are represented by rocks of eastern ghat complex comprising 

Charnockites, Migmatite complex of composite gneiss. The entire area is covered by metamorphic crystalline rocks 

of Charnockite, composite gneiss of Archaean age. The other rock type is encountered by composite granitic gneiss 

of epidote hornblende biotite gneiss and hornblende biotite gneiss are occupy in the middle portion of the basin. 

Charnockite group occupies the high ground as well as plain and it is poorly weathered and jointed. They are generally 

black grey to dark grey in colour medium to coarse grained texture, and generally massive and un-foliated. These 

rocks are highly metamorphosed and have been subjected to very severe folding, crushing and faulting. The crystalline 

rocks are subjected to tectonic activities under various orogenic cycles resulting in the development of secondary 

structures such as joints, fissures and cleavages.  

 Peninsular gneiss forms the oldest rock formations, in which the massive formation of Charnockite lies over 

with rich accumulation of recent quaternary formation. On regional scale the Charnockite body N – S with vertical 

dip. 

The general geological sequences of the rocks in this area are given below: 

 

AGE   FORMATION 

Recent   -     Quaternary formation (Gravel) 

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

Archaean  -     Charnockite 

                           Peninsular Gneiss complex 

2.3.2 Local Geology:- 
 The study area follows the regional trend and mainly comprises of Hard Rock Formation as a homogeneous 

formation / Batholith formation of Charnockite. The cluster area is a plain terrain, with gentle slope toward South with 

a highest altitude of 100m AMSL. The proposed project areas in the cluster are covered with Gravel formation of 1m 

to 2m thickness followed by Massive Charnockite formation. 

2.3.3 Hydrogeology 
 The origin, occurrence and movement of groundwater are controlled by geological setup of a terrain. During 

the study it is inferred that the entire cluster area is a Hard rock terrain and the low resistance encountered at the depth 

between 50 – 55m, hence it is assumed that the possibility of Ground water occurrence will be below this level and it 

also proved that this hard batholith above 50m will not encounter any subsurface water. There is possibility of seepage 

water from the surface levels i.e., below 10m and this seepage water will be collected in the mine pits and used for 

dust suppression and greenbelt development within the respective proposed projects. In the geophysical study it has 

been clearly inferred that the depth of the quarrying operation will not intersect the ground water table. 
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FIGURE 2.8: REGIONAL GEOLOGY MAP 

 
Source:  
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FIGURE 2.9 A: TOPOGRAPHY, GEOLOGICAL, YEAR-WISE DEVELOPMENT PRODUCTION PLAN AND SECTIONS OF 

CLUSTER QUARRIES-P1 
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P2 
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2.4 RESOURCES AND RESERVES 
 The Resources and Reserves of Rough Stone and Gravel were calculated based on Cross-Section Method by to 

cover the maximum lease area. 

TABLE 2.5: AVAILABLE GEOLOGICAL RESOURCES OF PROPOSED PROJECTS 

Geological Resources Rough Stone Gravel 

P1 3,67,640 m3 29,316 m3 

P2 21,38,780 m3 1,22,216 m3 

Source: Approved Mining Plan of the respective projects 

 Now based on the availability of Geological Resources the Mineable Reserves are calculated by considering 

excavation system of bench formation and leaving essential safety distance of 7.5 m, 10m and 50m safety distances as per 

the precise area communication letter and deducting the locked up reserves during bench formation (Also called as Bench 

Loss) and the Mineable Reserves is calculated considering there is no waste / overburden / side burden (100% Recovery 

Anticipated). 

TABLE 2.6: AVAILABLE MINEABLE RESERVES OF PROPOSED PROJECTS 

Mineable Reserves Rough Stone Gravel 

P1 1,99,340 m3 29,316 m3 

P2 10,32,730 m3 75,656m3 

Source: Approved Mining Plan of the respective projects 
 

Disposal of Waste 
 There is no waste anticipated in this Rough Stone and Gravel quarrying operation. The entire quarried out 

materials will be utilized (100%). 

Conceptual Mining Plan/ Final Mine Closure Plan 

 The ultimate pit size is designed based on certain practical parameters such as economical depth of mining, safety 

zones, permissible area, etc.,  

TABLE 2.7: ULTIMATE PIT DIMENSION 

PROPOSAL – P1 

Pit I 92 m (L)*50 m (W)*23 m (D) 

Pit II 106 m (L) * 101 m (W) * 23 m (D) 

PROPOSAL – P2 

Pit-I 324 m (L) * 134 m (W) * 37m (D) 

Source: Approved Mining Plan 

• At the end of life of mine, the excavated mine pit / void will facilitate to collect the rainwater and the pit will act 

as temporary reservoir.  

• After mine closure the greenbelt developed along the safety barrier and top benches and temporary water reservoir 

will enhance the ecosystem 

• Mine Closure is a process of returning a disturbed site to its natural state or which prepares it for other productive 

uses that prevents or minimizes any adverse effects on the environment or threats to human health and safety. 

• The principal closure objectives are for rehabilitated mines to be physically safe to humans and animals, geo-

technically stable, geo-chemically non-polluting/ non-contaminating, and capable of sustaining an agreed post-

mining land use. 

Closure Objectives – 

• Access to be limited, for the safety of humans and wildlife. 

• The open pit mine workings and pit boundary are physically and geo-technically stable. 

• Discharge of contaminated drainage has been minimized and controlled. 

• Original or desired new surface drainage patterns have been established. 

• Fishy culture activities will be carried out in the mine pit after the closure 
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Closure Planning & Options Considerations in Mine Design – 

• The closure of mine is well planned at the initial stage of planning & design consideration by the internal and 

external stake holders 

• Construction of 2m height bund all along the mine pit boundary and ensure its stability all time & construction 

of garland drain along the natural slope to avoid sliding and collection of soil to the pit & surface runoff during 

rainfall  

• After complete exploitation of mineral, the lowest bench foot wall side will be maintained as plain surface without 

any sump pits to avoid any accidents  

• All the sharp edges will be dressed to smoother face before the closure of mine and ensure no loose debris on 

hanging wall side 

• There is a canal about 100m on Western side of the cluster project area. This river canal will not be hindered by 

any of mine closure activities  

• The project proponent as a part of social responsibilities assures to supply the stored mine pit water to the nearby 

villages after effective treatment process as per the standards of TNPCB & TWAD  

• Native species will be planted in 3 row patterns on the boundary barriers and 1st bench, a full-time sentry will be 

appointed at the gate to prevent inherent entry of public & cattle.  

• The access road to the quarry will be cut-off immediately after the closure  

• The layout design shall be prepared and get approved from Department of Geology and Mining.  

• The proponent is instructed to construct as per the layout approved 

• Physical and chemical stability of structures left in place at the site, the natural rehabilitation of a biologically 

diverse, stable environment, the ultimate land use is optimized and is compatible with the surrounding area and 

the requirements of the local community, and taking the needs of the local community into account and 

minimizing the socio-economic impact of closure 

• There will be a positive change in the environmental and ecology due to the mine closure. 

Post-Closure Monitoring – 

 The purpose of post-closure monitoring with respect to open pit mine workings is to ensure the attainment of 

closure objectives. 

• Monitor physical and geotechnical stability of remnant pit walls. 

• Monitor the ground regime in pit walls to confirm achievement of design objectives. 
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• Monitor water level in pit to confirm closure objectives regarding fish, fish habitat, and wildlife safety are being 

achieved 

• Sample water quality and quantity at controlled pit discharge points 

• Identify and test unanticipated areas where water management is an issue 

• Inspect integrity of barriers such as berms & fences 

• Monitor wildlife interactions with barriers to determine effectiveness 

• Inspect aquatic habitat in flooded pits where applicable 

• Monitor dust levels 

TABLE 2.8: MINE CLOSURE BUDGET 

PROPOSAL – P1 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos & Cost for 

plantation in approach road 

and panchayat roads 

1000 - - - - 

@ 200 Rs/ Saplings 

including 

maintenance 

Rs 2,00,000 

Renovation of Wire Fencing 

(600 meters) 
1,80,000 - - - - @ 300 Rs per meter Rs 1,80,000 

Renovation of Garland Drain 

(550 meters) 
1,65,000 - - - - @ 300Rs per meter Rs 1,65,000 

TOTAL Rs 5,45,000 

PROPOSAL – P2 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos & Cost for 

plantation in approach road 

and panchayat roads 

3350 - - - - 

@ 200 Rs/ Saplings 

including 

maintenance 

Rs 6,70,000 

Renovation of Wire Fencing 

(1600 meters) 
4,80,000 - - - - @ 300 Rs per meter Rs 4,80,000 

Renovation of Garland Drain 

(1500 meters) 
4,50,000 - - - - @ 300Rs per meter Rs 4,50,000 

TOTAL Rs 16,00,000 

Source: Mining plan  
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2.5 METHOD OF MINING 
The method of mining is common for both the projects’, Opencast Mechanized Mining Method is being 

proposed by formation of 5.0 meter height bench with a bench width not less than the bench height. However, as far 

as the quarrying of Rough Stone is concerned, observance of the provisions of Regulation 106 (2) (b) as above is 

seldom possible due to various inherent petro genetic factors coupled with mining difficulties. Hence it is proposed to 

obtain relaxation to the provisions of the above regulation from the Director of Mines Safety for which necessary 

provision is available with the Regulation 106 (2) (b) of MMR-1961, under Mine Act – 1952. 

The top layer of overburden (Gravel) will be Excavate directly by Hydraulic Excavators and loaded into 

tippers directly and sold to needy customers. The Rough Stone is a batholith formation and the splitting of rock mass 

of considerable volume from the parent rock mass will be carried out by deploying jackhammer drilling and Slurry 

Explosives will be used for blasting. Hydraulic Excavators attached with Rock Breakers unit will be deployed for 

breaking large boulders to required fragmented sizes to avoid secondary blasting and hydraulic excavators attached 

with bucket unit will be deployed for loading the Rough Stone into the tippers and then the stone is transported from 

pithead to the nearby crushers. 

2.5.1 Drilling & Blasting Parameters 
Drilling & Blasting will be carried out as per parameters given below:- 

Spacing      –  1.2m 

Burden      –  1.0 m 

Depth of hole     –  1.5 m 

Charge per hole     –  0.50 – 0.75kg 

Powder factor    –  6.0 tonnes/kg 

Diameter of hole     –  32 mm  

No of Holes to be drilled per day:-  

Volume of Rough Stone will be excavated from one hole  = 6 Tonnes  

Total Volume from two proposed quarries   = 12,32,070 m3 

       = 12,32,070 /5 

       = 2,46,414 /300 

       = 821 m3 * 2.6 (Specific Gravity) 

       = 2,135 Tonnes per day 

Therefore, Number of Holes per day    = 2,135/6 

       = 356 Holes per day for two projects 

Type of Explosives to be used – 

Slurry explosives (An explosive material containing substantial portions of a liquid, oxidizers, and fuel, plus 

a thickener), NONEL / Electric Detonator & Detonating Fuse 

 

Storage of Explosives – 

 No proposal for storage of explosives within the project area, the proponent has made agreement with 

authorized explosives agencies for carrying out blasting activities and competent person as per DGMS guidelines will 

be employed for safety and supervision of overall quarrying activities. 

The explosives will be sourced from the blasting agency on daily basis and the blasting will be carried out 

under the supervision of competent qualified Blaster and it will be ensured that there shall be no balance of explosive 

stock; any balance stock will be taken back by the supplier. 
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2.5.2 Extent of Mechanization 

TABLE 2.9 MACHINERY DETAILS FOR PROPOSED PROJECTS 

PROJECT – P1 

S.NO. TYPE NOS SIZE/CAPACITY MOTIVE POWER 

1 Jack hammers 4 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 Compressor  1 50 HP Diesel Drive 

3 Excavator with Bucket / Rock Breaker Unit  1 150-200 HP Diesel Drive 

4 Tippers  4 20 Tonnes Diesel Drive 

PROJECT – P2 

S.NO. TYPE NOS SIZE/CAPACITY MOTIVE POWER 

1 Jack hammers 10 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 Compressor  2 50 HP Diesel Drive 

3 Excavator with Bucket / Rock Breaker Unit  2 150-200 HP Diesel Drive 

4 Tippers  5 20 Tonnes Diesel Drive 

Source: Approved Mining Plan of the respective projects 

 

 

2.6  GENERAL FEATURES 
2.6.1 Existing Infrastructures 

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

constructed as per the Mine Rule after the grant of quarry lease in the proposed quarries. 

 

2.6.2 Drainage Pattern 

The drainage pattern of the area is dendritic – sub dendritic.  

2.6.3 Traffic Density 

The traffic survey conducted based on the transportation route of material, the Rough Stone and Gravel is 

proposed to be transported mainly through the Major district road (Kayathar - Kalugumalai) road located 3.5km East 

side of the area and Village road (Chettikurichi - Olaikulam) road located south side of the project area.  

Traffic density measurements were performed at three locations  

1. Village road - South side of the project area  

2. Kayathar – Kalugumalai (Major District road) located 3.5km East 

Traffic density measurement were made continuously for 24 hours by visual observation and counting of 

vehicles under three categories, viz., Heavy motor vehicles, light motor vehicles and two/three wheelers. As traffic 

densities on the roads are high, two skilled persons were deployed simultaneously at each station during each shift- 

one person on either direction for counting the traffic. At the end of each hour, fresh counting and recording was 

undertaken. 
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FIGURE.2.10: MINERAL TRANSPORTATION ROUTE MAP 

 

TABLE.2.10: TRAFFIC SURVEY LOCATIONS 

Station Code Road Name Distance and Direction Type of Road 

TS1 
Village road 

Chettikurichi - Olaikulam  
South side of the project area Village road single lane 

TS2 
Major District road 

(Kayathar – Kalugumalai) 
3.5km East 

Major district road (Single 

Lane) 

Source: On-site monitoring by GEMS FAE & TM 

TABLE 2.11: EXISTING TRAFFIC VOLUME 

Station code 
HMV LMV 2/3 Wheelers 

Total PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 41 123 74 74 243 122 319 

TS2 118 354 248 248 425 212 814 

Source: On-site monitoring by GEMS FAE & TM 

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

TABLE 2.12: ROUGH STONE HOURLY TRANSPORTATION REQUIREMENT 

Transportation of Rough Stone and Gravel per day  

Capacity of trucks  No Trips per day Cumulatively from the 

proposed projects 

Volume in PCU PCU Per hour 

considering 8 HOURS 

20 tonnes 68 204 26 

Source: Data analysed from Approved Mining plan 
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TABLE 2.13: SUMMARY OF TRAFFIC VOLUME 

Route 
Existing Traffic 

volume in PCU 

Incremental 

traffic due to the 

project 

Total traffic 

volume 

Hourly Capacity in PCU 

as per IRC – 1960 

guidelines 

Village road 

Chettikurichi - Olaikulam  
799 26 1193 1200 

Major District road 

(Kayathar – Kalugumalai) 
315 26 341 1500 

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

• Due to this project the existing traffic volume will not exceed  

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

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

2.6.4 Mineral Beneficiation and Processing 

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

2.7 PROJECT REQUIREMENT 

2.7.1 Water Source & Requirement 

Detail of water requirements in KLD as given below: 

TABLE 2.14 WATER REQUIREMENT FOR THE PROJECT 

Proposal - 1 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 1.3 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Green Belt development 1.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic purpose  0.7 KLD Water Tankers 

Total 3.5 KLD per proposal 

Proposal - 2 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 1.3 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Green Belt development 1.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic purpose  0.7 KLD Water Tankers 

Total 3.5 KLD per proposal 

Source: Prefeasibility report  

* Drinking water will be sourced from Approved Water Vendors 

2.7.2  Power and Other Infrastructure Requirement 

The project does not require power supply for the mining operations. The quarrying activity is proposed 

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

internal infrastructure will be obtained from TNEB. 

No workshops are proposed inside the project area hence there will not be any process effluent generation 

from the project area. Domestic effluent from the mine office will be discharged to septic tank and soak pit. There is 

no toxic effluent expected to generate in the form of solid, liquid or gaseous form hence there is no requirement of 

waste treatment plant. 

2.7.3 Fuel Requirement 

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

Average diesel consumption is around  = 500 Liters of HSD / day per project  
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     = Total of 1,000 Liters of HSD per day 

2.7.4 Project Cost 

TABLE 2.15 PROJECT COST OF PROPOSED PROJECTS 

Project Name Project Cost 

P1 Rs 1,07,27,860/- 

P2 Rs 93,49,540/- 

Total  Rs 2,00,77,400/- 

Source: Approved Mining Plan & Prefeasibility Report 

 

2.8 EMPLOYMENT REQUIREMENT: 

The skilled, competent qualified statutory persons will be engaged for quarrying operation, preference will 
be given to the local community. The proposed manpower deployment for P1 = 14, P2 = 37 total of 48 people will get 
employment due to these 2 proposed quarries in the cluster. 

2.9  PROJECT IMPLEMENTATION SCHEDULE 
The commercial operation will commence after the grant of Environmental Clearance. CTO and CTE will 

be obtained from the Tamil Nadu State Pollution Control Board. The conditions imposed during the Environmental 

Clearance will be compiled before the start of mining operation. 

TABLE 2.16 EXPECTED TIME SCHEDULE 

Sl.No. Particulars 
Time Schedule (In Month) 

Remarks if any 
1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 Environmental Clearance       

2 Consent to Establish      Project Establishment Period 

3 Consent to Operate      Production Start Period 

Time line may vary; subjected to rules and regulations /& other unforeseen circumstances 

Source: Anticipated based on Timelines framed in EIA Notification & CPCB Guidelines  
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3. DESCRIPTION OF ENVIRONMENT 

 

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

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

The baseline status of the project environment is described section wise for better understanding of the broad spectrum 

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

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

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

2021 with CPCB guidelines. Environmental data has been collected with reference to cluster quarries by KGS 

ENVIRO LABORATORY PVT LTD., ISO /IEC 17025:2017 Certified NABL Accredited Testing Laboratory, for the 

below attributes –  

• Land 

• Water 

• Air 

• Noise 

• Biological 

• Socio-economic status 

 

Study Area  

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

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

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

buffer zone where core zone is considered as cluster and buffer zone taken as 10km radius from the periphery of the 

Cluster. Both Core zone and Buffer zone is taken as the study area. 

 

Study Period  

 The baseline study was conducted during the Pre-monsoon season i.e. Mach – May 2021. 

Study Methodology  

• The project area was surveyed in detail with the help of Total Station and the boundary pillars were picked 

up with the help of GPS. The boundary coordinates were superimposed on the satellite imagery to understand 

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

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

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

saplings for Greenbelt development 

• Ground water samples were collected during the study period from the existing borewells, while surface 

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

determine water quality (based on IS: 10500:2012 criteria) and those which are relevant from the point of 

view of environmental impact of the proposed mines 
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• A onsite meteorological station was setup in cluster area, to collect data about wind speed, wind direction, 

temperature, relative humidity, rainfall and general weather conditions were recorded throughout the study 

period 

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

Respiratory Dust Samplers (RDS) for Fugitive dust, PM10 and SO2, NOX with gaseous attachments & Fine 

Dust Samplers (FDS) for PM2.5 and other parameters as per NAAQ norms and analysed for primary air 

pollutants to work out the existing status of air quality 

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

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

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

and fauna pattern of the area 

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

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

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

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

TABLE 3.1: MONITORING ATTRIBUTES AND FREQUENCY OF MONITORING 

Attribute Parameters Frequency of Monitoring No. of Locations Protocol 

Land-use 

Land cover 

Land-use Pattern within 

10 km radius of the study 

area 

Data’s from census 

handbook 2011 and from 

the satellite imagery 

Study Area 
Satellite Imagery 

Primary Survey 

*Soil  
Physio-Chemical 

Characteristics 

Once during the study 

period 

6 

(2 core & 4 

buffer zone) 

IS 2720 

Agriculture 

Handbook - Indian 

Council of 

Agriculture 

Research, New 

Delhi 

*Water Quality  

Physical, 

Chemical and 

Bacteriological 

Parameters 

Once during the study 

period 

6 

(2 surface water 

& 4 ground 

water) 

IS 10500& CPCB 

Standards 

Meteorology  

Wind Speed 

Wind Direction 

Temperature 

Cloud cover 

Dry bulb temperature 

Rainfall 

1 Hourly Continuous 

Mechanical/Automatic 

Weather Station 

1 

Site specific primary 

data & 

Secondary Data 

from IMD Station 

*Ambient Air 

Quality 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

Fugitive Dust  

24 hourly twice a week 

(March – May 2021) 

8 

(2 core & 6 

buffer) 

IS 5182 Part 1-23 

National Ambient 

Air Quality 

Standards, CPCB 

*Noise Levels Ambient Noise 
Hourly observation for 24 

Hours per location 

8  

(2 core & 6 

buffer zone) 

IS 9989 

As per CPCB 

Guidelines 
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Ecology  Existing Flora and Fauna 
Through field visit during 

the study period 
Study Area 

Primary Survey by 

Quadrate & Transect 

Study 

Secondary Data – 

Forest Working Plan 

Socio Economic 

Aspects 

Socio–Economic 

Characteristics, 

Population Statistics and 

Existing Infrastructure in 

the study area 

Site Visit & Census 

Handbook, 2011 
Study Area 

Primary Survey, 

census handbook & 

need based 

assessments. 

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd in association with GEMS 

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

 

3.1 LAND ENVIRONMENT 
The main objective of this section is to provide a baseline status of the study area covering 10km radius 

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

assessed in future. 

 

3.1.1 Land Use/ Land Cover 

 A visual interpretation technique has been adopted for land use classification based on the keys suggested in 

the chapter – V of the guidelines issued by NNRMS Bangalore & Level III classification with 1:50,000 scale for the 

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

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

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

S.No Classification Area_ha Area_% 

Builtup 

1 Rural 488.39 1.49 

 2 Mining 56.20 0.17 

Agricultural Land 

3 Agricultural Plantation 1200.00 3.66 

 4 Cropland 21757.44 66.43 

5 Fallow Land 5119.08 15.63 

Barren/Waste Lands 

6 Scrub Land 3034.34 9.26 

Wetlands/ Water Bodies 

7 Water Bodies 1096.65 3.35 

Total 32207.52 100.00 

  Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery  
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FIGURE 3.1: LAND USE LAND COVER MAP 10KM RADIUS 
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FIGURE 3.2: PIE DIAGRAM OF LAND USE AND LAND IN STUDY AREA 

 
Source: Table 3.2 

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

land (includes crop land) 85.72 % followed by Barren land 9.26 %.   

 The total mining area within the study area is 56.20 ha i.e., 0.17 %. The cluster area of 13.48.5 ha contributes 

about 23.99 % of the total mining area within the study area.  This percentage of Mining Activities shall not have 

more significant impact on the environment. 

3.1.2 Topography 

 The project area is almost plain terrain with gentle gradient towards South, maximum elevation of the area 

is 100m above AMSL. There are no hilly regions in and around the area. 

3.1.3 Drainage Pattern of the Area 

 There are no developed surface drainage channels in the study area. There are no major rivers within the 

radius of 10km from the project site. The area is studded with few tanks that serve as the source of drinking water and 

also their surplus feeds adjoining tanks. The area is mostly dry in all seasons except rainy seasons. 

 The general drainage pattern of the area is of sub dendritic and dendritic pattern. No prominent water course 

or nallah is inferred. During rainy season the surface runoff flows in N to S direction. The drainage pattern of the study 

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

 The project sites falls in the seismic Zone II, low damage risk zone as per BMTPC, Vulnerability Atlas of 

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

India which is highly stable.  

3.1.5 Environmental Features in the Study Area 

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

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

acquisition/diversion of forest land. The details related to the environment sensitivity around the cluster area i.e. 10km 

radius, are given in the below Table 3.3.  

TABLE 3.3: DETAILS OF ENVIRONMENT SENSITIVITY AROUND THE CLUSTER 

Sl.No Sensitive Ecological Features Name Arial Distance in km from Cluster 

1 
National Park / 

Wild life Sanctuaries 
None Nil within 10 km Radius 

2 Reserve Forest Kurumalai RF 13.17km - Northeast 

3 

Tiger Reserve/ 

Elephant Reserve/ 

Biosphere Reserve 

None Nil within 10KM Radius 

4 Critically Polluted Areas None Nil within 10 km Radius 

5 Mangroves None Nil within 10 km Radius 

6 Mountains/Hills None Nil within 10 km Radius 

7 Notified Archaeological Sites None Nil within 10 km Radius 

8 
Industries/ 

Thermal Power Plants 
None Nil within 10 km Radius 

9 Defence Installation None Nil within 10 km Radius 

Source: Survey of India Toposheet 

TABLE 3.4: WATER BODIES WITHIN THE CLUSTER FROM RESPECTIVE PROPOSALS 

FOR PROJECT – P1 

Sl.No. Water Bodies Distance and direction 

1 Vadakku Konarkottai Tank 280m SW 

2 Terkku Kodnarkottai Tank 900m South 

3 Chithambarampatti Tank 2.0km NE 

4 Olaikulam Tank 2.5km SW 

5 Vellapaneri Tank 3.8km SW 

6 Suriyamanul Tank 5km SE 

7 Balakrishnapuram Tank 7km NE 

FOR PROJECT – P2 

Sl.No. Water Bodies Distance and direction 

1 Vadakku Konarkottai Tank 100m West 

2 Terkku Kodnarkottai Tank 540m South 

3 Chithambarampatti Tank 2.0km NE 

4 Olaikulam Tank 2.5km SW 

5 Vellapaneri Tank 4km SW 

6 Suriyamanul Tank 4.5km SE 

7 Balakrishnapuram Tank 7km NE 

Source: Village Cadastral Map and Field Survey 
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TABLE 3.5: LIST OF INDUSTRIES AROUND THE CLUSTER 

Industries Distance and Direction 

Muthuraman outbox match industries 8.0 Km NW 

Sri arulnathar match industries 9.0 km NW 

Small scale match industries is situated within the radius of 10km, No major factories, industries in the study area 

Source: Satellite Imageries and Field Survey 

 

 

3.1.6 Soil Environment 

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

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

sites are detailed in Table 3.6 and Figure 3.3. 

The objective of the soil sampling is - 

To determine the baseline soil characteristics of the study area; study the impact of proposed activity on soil 

characteristics and study the impact on soil more importantly agriculture production point of view. 

TABLE 3.6: SOIL SAMPLING LOCATIONS 

S. No 
Location 

Code 

Monitoring 

Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 S-1 Core Zone -  9° 3'27.59"N 77°43'56.55"E 

2 S-2 Core Zone -  9° 3'16.14"N 77°43'58.90"E 

3 S-3 Vellappaneri 3.5km SW  9° 2'29.50"N 77°42'6.88"E 

4 S-4 Vellalankottai 3km SE  9° 1'36.23"N 77°45'0.40"E 

5 S-5 K.Subramaniapuram 5.5km NW 9° 6'17.80"N 77°42'22.90"E 

6 S-6 Kattalankulam 4.5 km NE  9° 5'42.03"N 77°45'52.09"E 

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd in association with GEMS 

Methodology – 

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

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

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

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

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

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

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

TABLE 3.7: METHODOLOGY OF SAMPLING COLLECTION 

Particulars Details 

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

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

mixed to provide a representative sample for analysis. They were stored in 

airtight Polythene bags and analysed at the laboratory. 

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd in association with GEMS 
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Soil Testing Result – 

The samples were analysed as per the standard methods prescribed in “Soil Chemical Analysis (M.L. 

Jackson, 1967) & Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers 

Welfare, Government of India”. The important properties analysed for soil are bulk density, porosity, infiltration rate, 

pH and Organic matter, kjeldahi Nitrogen, Phosphorous and Potassium. The standard classifications of soil and 

physio-chemical characteristics of the soils are presented below in Table 3.6 & Test Results in Table 3.7. 
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FIGURE 3.3: SOIL SAMPLING LOCATIONS AROUND 10 KM RADIUS 
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FIGURE 3.4: SOIL MAP 
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TABLE 3.8: SOIL QUALITY OF THE STUDY AREA 

S.No Parameters Units S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 pH at 27°C - 7.52 8.16 8.19 7.62 7.80 7.59 

2 Electrical Conductivity@25̊C µs/cm 359 510 471 463 550 541 

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

4 Sand % 41.5 44.9 42.4 33.7 39.4 42.5 

5 Slit % 34.6 32.8 33.9 19.5 30.1 34.2 

6 Clay % 23.7 22.3 23.5 46.8 30.2 23.1 

7 Water Holding Capacity % 43.5 42.5 40.8 48.2 44.2 46.5 

8 Bulk Density g/cc 0.69 1.10 1.14 1.22 0.97 1.10 

9 Porosity % 28.1 30.2 39.5 40.5 31.8 30.2 

10 Exchangeable Calcium(as Ca) mg/Kg 154.2 168.7 210 173 161 155.7 

11 Exchangeable Magnesium(asMg) mg/Kg 26.2 31.5 30.7 31.4 32.8 27.3 

12 Exchangeable Manganese(asMn) mg/Kg 32.7 34 33.5 40.8 37.5 30.4 

13 Exchangeable Zinc as Zn mg/Kg 0.45 0.81 0.88 0.73 0.55 0.71 

14 Available Boron (as B) mg/Kg 0.62 0.95 1.01 0.55 0.77 0.60 

15 Soluble Chloride(as Cl) mg/Kg 153.6 167 174.3 162.7 175.1 175 

16  Soluble Sulphate(as S04) mg/Kg 122 144 164 155 152 171 

17 Available Potassium(as K) mg/Kg 40.2 38.1 41.8 32.5 39 40.1 

18 Available Phosphorous(as P) Kg/hec 0.88 1.59 1.22 1.35 1.5 0.73 

19 Available Nitrogen(as N) Kg/hec 138 177 199.7 214 166 160 

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

BDL 

(DL:0.003) 

BDL 

(DL:0.003) 

BDL 

(DL:0.003) 

BDL 

(DL:0.003) 

BDL(DL:0.003

) 

21 Chromium (asCr) mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

22 Copper(asCu) mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

23 Lead (asPb) mg/Kg 0.99 0.84 0.57 0.66 0.77 0.59 

24 Total Iron mg/Kg 2.41 2.64 2.35 2.17 2.13 2.54 

25 Organic Matter % 1.65 1.55 1.94 2.67 1.96 1.96 

26 Organic Carbon % 0.96 0.90 1.13 1.55 1.14 1.14 

27 CEC meq/l00g 48.3 46.2 42.1 45.3 43.2 47.3 

Source: Sampling Results by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd
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Interpretation & Conclusion 

Physical Characteristics – 

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

holding capacity. The soil texture found in the study area is  

Clay Loam Soil and Bulk Density of Soils in the study area varied between 0.69 – 1.22 g/cc. The Water 

Holding Capacity and Porosity of the soil samples is found to be medium i.e. ranging from 40.8 - 48.2 %. 

Chemical Characteristics – 

• The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.52 to 8.19 

• The available Nitrogen content range between 138 to 214 kg/ha 

• The available Phosphorus content range between 0.73 to 1.59 kg/ha 

• The available Potassium range between 32.5 to 41.8 mg/kg 

 

Whereas, the micronutrient as zinc (Zn), iron (Fe) and copper (Cu) were found in the range of 0.45 to 0.88 

mg/kg; 2.13 to 2.64 mg/kg and ND 

3.2 WATER ENVIRONMENT 
The water resources, both surface and groundwater play a significant role in the development of the area. 

The purpose of this study is to assess the water quality characteristics for critical parameters and evaluate the impacts 

on agricultural productivity, domestic community usage, recreational resources and aesthetics in the vicinity. The 

water samples were collected and transported as per the norms in pre-treated sampling cans to laboratory for 

analysis. 

3.2.1  Surface Water Resources: 

There is no major river within 10km radius. The area is studded with few tanks that serve as the source of 

drinking water and also their surplus feeds adjoining tanks. The rainfall over the area is moderate, the rainwater storage 

in open wells and trenches are in practice over the area and the stored water acts as source of freshwater for couple of 

months after rainy season. 

3.2.2 Ground Water Resources: 

 The terrain is underlain by hard rock formation. Fissured and fractured crystalline rocks constitute the 

important aquifer systems in the Thoothukudi region. 

The district is underlain by both porous and fissured formations. The important aquifer systems in the district are 

constituted by i) unconsolidated & semi consolidated formations and ii) weathered and fractured crystalline rocks The 

porous formations in the district include sandstones and clays of Recent to subrecent and Tertiary age (Quaternary). 

The Recent formations comprising mainly sands, clays and gravels are confined to major drainage courses in the 

district.  

 The maximum thickness of alluvium is 45.0 m bgl, whereas the average thickness is about 25.0 m. Ground 

water occurs under water table and confined conditions in these formations and is being developed by means of dug 

wells and filter points. The productive zones are encountered in the depth range of 29.5 to 62 m bgl. Alluvium, which 

forms a good aquifer system along the Vaippar and Gundar river bed which is one of the major sources of water supply 

to the villages (source CGWB report 2009) 
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 The study area falls in the Kayathar block which is categorized as semi critical block (70%-90%) as per G.O 

(MS) No 113 dated 09.06.2016. Ground water extraction is not proposed for projects in cluster. 

TABLE 3.8A : DETAILS OF BORE WELL IN 1km RADIUS 

Label Latitude Longitude Mar-21 Apr-21 May-21 Average 

BW-1 9° 03' 26.323"N 77° 43' 44.59"E 72.5 73.5 75 73.67 

BW-2 9° 04' 03.874"N 77° 43' 31.96"E 70.5 71.5 73 71.67 

BW-3 9° 04' 06.295"N 77° 44' 22.25"E 73 74 75.5 74.17 

BW-4 9° 03' 47.280"N 77° 44' 13.16"E 71 72 73.5 72.17 

BW-5 9° 03' 38.553"N 77° 44' 36.96"E 71.5 72.5 74 72.67 

BW-6 9° 03' 09.590"N 77° 44' 36.40"E 72 73 74.5 73.17 

BW-7 9° 03' 11.118"N 77° 43' 42.78"E 70.5 71.5 73 71.67 

BW-8 9° 03' 13.765"N 77° 43' 25.81"E 72.5 73.5 75 73.67 

FIGURE 3.5: PRE MONSOON WATER LEVEL OF BORE WELLS 1 KM RADIUS  
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TABLE 3.9: DETAILS OF OPEN WELL IN 1KM RADIUS 

Label Longitude Latitude Mar-21 Apr-21 May-21 Average 

OW-1 77° 43' 49.64"E 9° 03' 34.592"N 9 10.5 11.5 10.3 

OW-2 77° 43' 52.52"E 9° 03' 41.121"N 8.8 10.3 11.3 10.1 

OW-3 77° 44' 08.52"E 9° 03' 52.234"N 8.5 10 11 9.8 

OW-4 77° 44' 10.54"E 9° 04' 03.742"N 9.5 11 12 10.8 

OW-4 77° 44' 03.76"E 9° 03' 47.559"N 9.3 10.8 11.8 10.6 

OW-5 77° 44' 08.60"E 9° 03' 37.592"N 8 9.5 10.5 9.3 

OW-6 77° 44' 27.88"E 9° 03' 32.004"N 8.3 9.8 10.8 9.6 

OW-7 77° 44' 35.63"E 9° 03' 23.418"N 8.5 10 11 9.8 

OW-8 77° 44' 12.90"E 9° 03' 15.076"N 8.8 10.3 11.3 10.1 

OW-9 77° 44' 31.73"E 9° 03' 08.337"N 7.8 9.3 10.3 9.1 

OW-10 77° 44' 10.48"E 9° 03' 05.435"N 8.1 9.6 10.6 9.4 

OW-11 77° 43' 58.74"E 9° 03' 08.649"N 9.2 10.7 11.7 10.5 

OW-12 77° 43' 57.36"E 9° 02' 43.717"N 9 10.5 11.5 10.3 

OW-13 77° 43' 32.68"E 9° 02' 54.657"N 10 11.5 12.5 11.3 

OW-14 77° 43' 32.36"E 9° 03' 08.156"N 8.8 10.3 11.3 10.1 

OW-15 77° 43' 39.54"E 9° 03' 17.739"N 9.2 10.7 11.7 10.5 

OW-16 77° 43' 24.09"E 9° 03' 17.921"N 9.1 10.6 11.6 10.4 

OW-17 77° 43' 34.49"E 9° 03' 29.576"N 9.5 11 12 10.8 

OW-18 77° 43' 37.70"E 9° 03' 33.714"N 8 9.5 10.5 9.3 

FIGURE 3.6: PRE MONSOON WATER LEVEL OF OPEN WELLS 1 KM RADIUS  
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3.2.3Methodology 

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

• Drainage pattern; 

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

• Likely areas, which can represent baseline conditions 

Two (2) surface water and four (4) ground water samples were collected from the study area and were analysed 

for physio-chemical, heavy metals and bacteriological parameters in order to assess the effect of mining and other 

activities on surface and ground water. The samples were analysed as per the procedures specified by CPCB, IS-

10500:2012 and ‘Standard methods for the Examination of Water and Wastewater’ published by American Public 

Health Association (APHA). The water sampling locations are given in Table 3.8 and shown as Figure 3.5. 
 

TABLE 3.9A: WATER SAMPLING LOCATIONS 

S.no Code Locations Distance & direction Coordinates 

Surface Water 

1 SW1 Chithamparampatti 2km NE 9° 4'25.79"N 77°44'59.48"E 

2 SW2 Vellappaneri 3.5km SW 9° 2'49.67"N 77°41'47.13"E 

Ground water 

3 WW1 Core Zone - 9° 3'37.66"N 77°44'8.68"E 

4 WW2 K.Subramaniapuram  5.5  km, NW 9° 6'16.12"N 77°42'26.81"E 

5 BW1 Core Zone - 9° 3'26.22"N 77°43'44.48"E 

6 BW2 Vellalankottai 3.0 km, SE 9° 1'36.13"N 77°45'7.14"E 

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd in association with GEMS 

 

FIGURE 3.7: SITE PHOTOGRAPHS OF WATER SAMPLING LOCATIONS 
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TABLE 3.10: GROUND WATER SAMPLING RESULTS 

S.No Parameters Units 
RESULTS Standards as Per IS 10500: 2012 

WW3 WW4 BW5 BW6 
Acceptable 

limit 
Permissible limit 

1 Color Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 5 5 

2 Odour - Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25oC - 7.02 7.28 8.02 8.34 6.5-8.5 6.5-8.5 

4 
Electrical 

Conductivity 

µs/cm 
903 797 765 839   

5 Turbidity NTU < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 

6 TDS mg /l 532 470 451 495 500 500 

7 Total Hardness mg/l 181.0 148.8 131.7 221.3 200 200 

8 Calcium as Ca mg/l 35.3 29.5 27.6 40.1 75 75 

9 Magnesium as Mg mg/l 22.6 18.3 15.3 29.5 30 30 

10 Total Alkalinity mg/l 166.7 159.2 140 146.5 200 200 

11 Chloride as Cl- mg/l 194 176 188.4 170 250 250 

12 Sulphate as SO4
- mg/l 21.0 22.7 18.1 16.2 200 200 

13 Iron as Fe mg/l BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 0.3 0.3 

14 Free Residual Cl mg/l BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 
BDL(DL: 

2.0) 
0.2 0.2 

15 Fluoride as F mg/l 0.12 0.19 0.12 0.22 1.0 1.0 

16 Nitrates as NO3 mg/l 10.3 12.3 8.3 9.7 45 45 

17 Copper as Cu mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 
BDL 

(DL:0.2) 
0.05 0.05 

18 Manganese as Mn mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 
0.1 0.1 

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

0.0005) 
(BDL (DL: 

0.0005) 
(BDL (DL: 

0.0005) 
(BDL (DL: 

0.0005) 
0.001 0.001 

20 Cadmium as Cd mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
0.003 0.003 

21 Selenium as Se mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 
BDL (DL: 

0.05) 
0.01 0.01 

22 Aluminium as Al mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) 
BDL (DL: 

0.03) 
0.03 0.03 

23 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
0.01 0.01 

24 Zinc as Zn mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 
BDL 

(DL:0.02) 
5 5 

25 Total Chromium mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 
BDL (DL: 

0.05) 
0.05 0.05 

26 Boron as B mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
0.5 0.5 

27 Mineral Oil mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 
BDL 

(DL:1.0) 
0.5 0.5 
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28 
Phenolic 

Compounds 
mg/l Absent Absent Absent Absent 0.001 0.001 

29 Anionic Detergents mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
0.2 0.2 

30 Cyanide as CN mg/l Absent Absent Absent Absent 0.05 0.05 

31 Total Coliform MPN/ 

100ml 

< 2 < 2 < 2 < 2 Shall not be 

detectable in 

any100 ml 

Shall not be 

detectable in 

any100 ml 32 E-Coli < 2 < 2 < 2 < 2 

33 Barium as Ba mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 
0.7 0.7 

34 Ammonia  mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
0.5 0.5 

35 Sulphide as H2S mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 
0.05 0.05 

36 Molybdenum mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 
0.07 0.07 

37 Total Arsenic  mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
0.01 0.01 

38 
Total Suspended  

Solids  
mg/l BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2)   

* IS: 10500:2012-Drinking Water Standards; # within the permissible limit as per the WHO Standard. The water can be used for drinking purpose in the absence of alternate sources. Note: SW- Surface water, GW – Ground water 
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TABLE 3.11: SURFACE WATER SAMPLING RESULTS 

Sl. No. Parameter Unit 
RESULT 

CPCB Designated Best Use 
SW1 SW2 

1 Color Hazen 15 5 300 

2 Odour - Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 7.56 6.94 6.5 – 8.5 

4 Electrical Conductivity @ 25oC µs/cm 866 745  

5 Turbidity NTU 12 7.5 Not specified 

6 Total Dissolved Solids mg /l 510 440 1500 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/l 179.4 150.7 Not specified 

8 Calcium as Ca mg/l 36.8 27.6 Not specified 

9 Magnesium as Mg mg/l 21.3 19.9 Not specified 

10 Total Alkalinity as CaCO3 mg/l 213 173 Not specified 

11 Chloride as Cl- mg/l 144 112.5 600 

12 Sulphate as SO4
- mg/l 16.5 12.1 400 

13 Iron as Fe mg/l 0.29 0.10 50 

14 Free Residual Chlorine mg/l BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 400 

15 Fluoride as F mg/l 0.12 0.19 1.5 

16 Nitrates as NO3 mg/l 10.5 8.4 50 

17 Copper as Cu mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 1.5 

18 Manganese as Mn mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not specified 

19 Mercury as Hg mg/l (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) Not specified 

20 Cadmium as Cd mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.01 

21 Selenium as Se mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) Not specified 

22 Aluminium as Al mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) Not specified 

23 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.1 

24 Zinc as Zn mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 15 

25 Total Chromium mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 0.05 

26 Boron as B mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

27 Mineral Oil mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) Not specified 

28 Phenolic Compounds as C6H5OH mg/l Absent Absent 0.005 

29 Anionic Detergents as MBAS mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

30 Cyanide as CN mg/l Absent Absent 0.05 

31 Biological Oxygen mg/l 9.4 7.5  

32 Chemical Oxygen mg/l 27.6 22.5  

33 Dissolved Oxygen mg/l 5.0 4.6  

34 Total Coliform 
MPN/ 100ml 

present present 5000 

35 E-Coli present present Not specified 

36 Barium as Ba mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 300 

37 Ammonia (as Total Ammonia-N) mg/l 2.3 2.9 Not specified 

38 Sulphide as H2S mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not specified 

39 Molybdenum as  Mo mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) Not specified 

40 Total Arsenic as As mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.2 

41 Total Suspended Solids mg/l 24.1 20.3  
IS: 10500:2012-Drinking Water Standards; # within the permissible limit as per the WHO Standard. The water can be used for drinking purpose in the absence of alternate sources. Note: SW- Surface water, GW – Ground water 
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3.2.4 Interpretation & Conclusion 

Surface Water 

Ph:  

 The pH varied from 6.94 to 7.56 while turbidity found within the standards (Optimal pH range for 

sustainable aquatic life is 6.5 to 8.5 pH).  

 

Total Dissolved Solids:  

 Total Dissolved Solids varied from 440 to 510 mg/l, the TDS mainly composed of carbonates, bicarbonates, 

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

 

Other parameters: 

 Chloride varied between 112.5 mg/l and 144 mg/l. Nitrates varied from 8.4 to 10.5 mg/l, while sulphates 

varied from 12.1 to 16.5 mg/l. 

 

Ground Water 

The pH of the water samples collected ranged from 7.02 to 8.34 and within the acceptable limit of 6.5 to 

8.5. pH, Sulphates and Chlorides of water samples from all the sources are within the limits as per the Standard. On 

Turbidity, the water samples meet the requirement. The Total Dissolved Solids were found in the range of 451 - 532 

mg/l in all samples. The Total hardness varied between 131.7- 221.5 mg/l for all samples. 

On Microbiological parameters, the water samples from all the locations meet the requirement. The parameters thus 

analysed were compared with IS 10500:2012 and are well within the prescribed limits.  

3.2.5 Hydrology and Hydrogeological studies 

The district is underlain by hard rock formation fissured and fractured crystalline rocks constitute the 

important aquifer systems in the district. Geophysical prospecting was carried out in that area by SSRMP-80 

Instrument by qualified Geo physicist with the help of IGIS software and it was inferred that the low resistance 

encountered at the depth between 50 -55m. The maximum depth proposed out of proposed projects is 37 m bgl. 

Hence there is no possibilities of water table intersection during the entire mine life period besides it is also inferred 

topographically that there are no major water bodies intersecting the project area. There is no necessity of stream, 

channel diversion due to these proposed projects.  

During the rainy season there is a possibility of collection of seepage water from the subsurface levels this 

is due to the high intensity of fracture and weathered portion upto a depth of 10m thus the collected seepage water 

will be stored in the mine sump pits and will be used for dust suppression and greenbelt development and during 

the end of the life of the mine this collected water will act as a temporary reservoir. 
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FIGURE 3.8: DRAINAGE MAP AROUND 10 KM RADIUS FROM PROJECT SITE 
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FIGURE 3.9: GROUND WATER PROSPECT MAP 
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3.3 AIR ENVIRONMENT 
The existing ambient air quality of the area is important for evaluating the impact of mining activities on the 

ambient air quality. 

The baseline studies on air environment include identification of specific air pollution parameters and their 

existing levels in ambient air. The ambient air quality with respect to the study zone of 10 km radius around the cluster 

forms the baseline information. The sources of air pollution in the region are mostly due to vehicular traffic, dust 

arising from unpaved village road and domestic & agricultural activities. The prime objective of the baseline air quality 

study was to establish the existing ambient air quality of the study area. These will also be useful for assessing the 

conformity to standards of the ambient air quality during the operation of proposed projects in cluster.  

This section describes the identification of sampling locations, methodology adopted during the monitoring 

period and sampling frequency. 

3.3.1 Meteorology & Climate 

Meteorology is the key to understand the Air quality. The essential relationship between meteorological 

condition and atmospheric dispersion involves the wind in the broadest sense. Wind fluctuations over a very wide 

range of time, accomplish dispersion and strongly influence other processes associated with them. 

A temporary meteorological station was installed at project site by covering cluster quarries. The station was 

installed at a height of 3 m above the ground level in such a way that there are no obstructions facilitating flow of 

wind, wind speed, wind direction, humidity and temperature are recorded on hourly basis. 

Climate – 

✓ Tuticorin lies on 8m above sea level. The climate is tropical in Tuticorin. The Summers are much rainier than 

the winter. This climate is considered to be Aw according to the Köppen-Geiger climate classification.  

✓ The average annual temperature is 27.9°C | 82.3 °F. 

✓ The precipitation here is around 818 mm | 32.2 inch per year. 

✓ The driest month is July, with 5 mm | 0.2 inch. The greatest amount of precipitation occurs in November, 

with an average of 270 mm | 10.6 inch. 

✓ The warmest month of the year is April, with an average temperature of 30.1°C | 86.2°F.  

✓ The lowest average temperatures in the year occur in January, when it is around 25.6°C | 78.0°F. 

✓ The difference in precipitation between the driest month and the wettest month is 265 mm | 6inch. The 

variation in temperatures throughout the year is 4.6°C | 40.2°F.  

Source: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tuticorin-2785/   

Rainfall – 

TABLE 3.11A: RAINFALL DATA 

Actual Rainfall in mm 
Normal Rainfall in mm 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

410.8 825.20 876.90 230.4 514.6 561.6 656.3 
Source: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/thoothukudi  

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tuticorin-2785/
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/thoothukudi
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TABLE 3.12: METEOROLOGICAL DATA RECORDED AT SITE  

S.No Parameters March  April  May  

1 Temperature (0C)  

 

Max 29.3 29.4 32.3 

Min 27.0 27.8 25.4 

Avg. 28.1 28.6 28.8 

2 Relative Humidity (%) Avg. 74.1 78.9 86.8 

3 Wind Speed (m/s) Max 1.59 2.70 6.54 

Min 0.07 0.62 0.20 

Avg. 0.83 1.66 3.37 

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

5 Wind direction  S,SSW SW,WSW WSW,SSE  

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd in association with GEMS 

 

Correlation between Secondary and Primary Data 

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

Thoothukudi. A comparison of site data generated during the three months with that of IMD, Thoothukudi reveals the 

following: 

• The average maximum and minimum temperatures of IMD, Thoothukudi showed a higher in respect of on-

site data i.e. in Chettikurichi village. 

• The relative humidity levels were lesser at site as compared to IMD, Thoothukudi. 

• The wind speed and direction at site shows similar trend that of IMD, Thoothukudi. 

Windrose diagram of the study site is depicted in Figure. 3.10. Predominant downwind direction of the area 

during study season is South-East to North West. 

FIGURE 3.10: WIND ROSE DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: Wind Rose plot view, Lake Environmental Software 
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In the abstract of collected data wind rose were drawn on presented in figure No.3.10 during the monitoring period in 

the study area  

1. Predominant winds were from SE- NW 

2. Wind velocity readings were recorded between 0.50 to 8.80 m/s  

3. Calm conditions prevail of about 13.4% of the monitoring period  

4. Temperature readings ranging from 25.4 to 32.3 °C  

5. Relative humidity ranging from 74.1 to 86.8 %  

6. The monitoring was carried out continuously for three months  

 

3.3.2 Methodology and Objective 

The prime objective of the ambient air quality study is to assess the existing air quality of study area and its 

conformity to NAAQS. The observed sources of air pollution in the study area are industrial, traffic and domestic 

activities. The baseline status of the ambient air quality has been established through a scientifically designed ambient 

air quality monitoring network considering the followings:  

▪ Meteorological condition on synoptic scale;  

▪ Topography of the study area;  

▪ Representatives of regional background air quality for obtaining baseline status;  

▪ Location of residential areas representing different activities;  

▪ Accessibility and power availability; etc 

3.3.3 Sampling and Analytical Techniques 

TABLE 3.13: METHODOLOGY AND INSTRUMENT USED FOR AIR QUALITY ANALYSIS 

Parameter Method Instrument 

PM2.5 
Gravimetric Method 

Beta attenuation Method 

Fine Particulate Sampler 

Make – Thermo Environmental 

Instruments – TEI 121 

PM10 
Gravimetric Method 

Beta attenuation Method 

Respirable Dust Sampler 

Make –Thermo Environmental 

Instruments – TEI 108 

SO2 
IS-5182 Part II 

(Improved West & Gaeke method) 

Respirable Dust Sampler with 

gaseous attachment 

NOx 
IS-5182 Part II 

(Jacob & Hochheiser modified method) 

Respirable Dust Sampler with 

gaseous attachment 

Free Silica NIOSH – 7601 Visible Spectrophotometry 

Source: Sampling Methodology followed by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd & CPCB Notification 
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TABLE 3.14: NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS 

Sl. 

No. 

Pollutant Time Weighted 

Average 

Concentration in ambient air 

Industrial, Residential, 

Rural & other areas 

Ecologically Sensitive area 

(Notified by Central Govt.) 

1 Sulphur Dioxide (μg/m3) Annual Avg.* 

24 hours** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 Nitrogen Dioxide (μg/m3) Annual Avg. 

24 hours 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 Particulate matter (size less 

than 10µm) PM10 (μg/m3) 
Annual Avg. 

24 hours 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 Particulate matter (size less 

than 2.5 µm PM2.5 (μg/m3) 
Annual Avg. 

24 hours 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

Source: NAAQS CPCB Notification No. B-29016/20/90/PCI-I Dated: 18th Nov 2009 

*Annual Arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year taken twice a Week 24 hourly at uniform interval, 

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

However, 2% of the time, they may exceed the limits but not on two consecutive days of monitoring. 

 

3.3.4  Frequency & Parameters for Sampling 

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

locations, adopting a continuous 24 hourly (3 shift of 8-hour) schedule for the period March to May, 2021. The 

baseline data of ambient air has been generated for PM10, PM2.5, Sulphur Dioxide (SO2) & Nitrogen Dioxide (NO2) 

Monitoring has been carried out as per the CPCB, MoEF guidelines and notifications.  

It was ensured that the equipment was placed preferably at a height of at least 3 ± 0.5m above the ground 

level at each monitoring station, for negating the effects of wind-blown ground dust. The equipment was placed at 

open space free from trees and vegetation which otherwise act as a sink of pollutants resulting in lower levels in 

monitoring results.  

 

3.3.5 Ambient Air Quality Monitoring Stations 

Eight (8) monitoring stations were set up in the study area as depicted in Figure 3.6.1 for assessment of the 

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

TABLE 3.15: AMBIENT AIR QUALITY (AAQ) MONITORING LOCATIONS 

S. No Location Code Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 AAQ1 Core Zone - 9° 3'27.90"N 77°43'57.00"E 

2 AAQ2 Core Zone - 9° 3'17.05"N 77°43'58.28"E 

3 AAQ3 Chettikurichi 1km NE  9° 3'44.65"N 77°44'46.39"E 

4 AAQ4 Vellappaneri 3.5km SW 9° 2'28.60"N 77°42'07.73"E 

5 AAQ5 Vellalankottai 3km SE  9°01'34.74"N 77°45'0.98"E 

6 AAQ6 K.Subramaniapuram 5.5km NW  9° 6'18.28"N 77°42'21.79"E 

7 AAQ7 Kattalankulam 4.7km NE 9° 5'40.76"N 77°45'51.91"E 

8 AAQ8 Periyasamypuram 4.8km SW 9° 0'44.96"N 77°42'41.93"E 

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd in association with GEMS 
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FIGURE 3.11: SITE PHOTOGRAPHS OF AMBIENT AIR QUALITY MONITORING 
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FIGURE 3.12: AMBIENT AIR QUALITY LOCATIONS AROUND 10 KM RADIUS 
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TABLE 3.16 A: AAQ1- CORE ZONE 

Period: March – May-2021                                                                                            Location: AAQ1- South East Corner                Sampling Time: 24-hourly 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs) 

80 

(24 hrs) 

80 

(24 hrs) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs) 

2.0 

(8hrs) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 07.00-07.00 24.1 45.2 9.9 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 07.15-07.15 23.6 44.9 9.5 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 07.00-07.00 24.8 45.4 9.2 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 07.15-07.15 24.5 44.6 9.7 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 07.00-07.00 24.6 45.3 9.5 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 07.15-07.15 23.5 44.7 9.2 19.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 07.00-07.00 23.7 45.1 9.4 21.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 07.15-07.15 24.1 45.5 9.5 20.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 07.00-07.00 24.6 46.8 9.7 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 07.15-07.15 24.5 45.7 9.2 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 07.00-07.00 24.1 46.6 10.2 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 07.15-07.15 25.6 45.4 10.3 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 07.00-07.00 24.8 45.3 10.2 20.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 26.1 44.7 10.5 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 26.3 44.1 9.2 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 24.1 45.5 9.4 19.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 25.5 44.3 9.8 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 24.3 45.0 9.2 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 24.8 45.8 8.9 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 23.5 45.6 8.7 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 25.4 46.3 8.6 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 24.7 45.4 8.1 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 24.1 45.9 8.3 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 25.9 46.1 8.4 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 25.3 47.6 8.3 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 25.7 47.9 8.9 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.16 B: AAQ2 – CORE ZONE (North west corner) 

Period: March – May-2021                                                                                             Location: AAQ2-North West Corner                   Sampling Time: 24-hourly 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 07.15-07.15 22.3 41.5 6.6 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 07.30-07:30 21.1 42.4 6.9 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 07.15-07.15 22.8 42.8 7.1 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 07.30-07:30 21.9 42.3 6.8 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 07.15-07.15 22.4 43.5 6.3 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 07.30-07:30 21.3 41.1 7.2 17.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 07.15-07.15 22.1 42.9 7.3 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 07.30-07:30 21.7 41.5 7.0 17.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 07.15-07.15 21.5 42.6 6.9 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 07.30-07:30 22.0 41.3 6.6 18.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 07.15-07.15 20.6 42.2 6.4 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 07.30-07:30 20.9 42.8 6.9 19.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 07.15-07.15 21.1 41.9 6.8 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 21.7 41.5 6.5 18.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 22.3 42.8 7.2 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 20.4 43.5 6.9 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 21.9 42.6 6.1 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 21.4 43.1 6.6 19.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 21.8 43.2 6.9 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 22.1 42.7 7.3 17.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 20.6 43.8 7.1 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 22.7 42.5 6.8 18.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 20.3 41.3 6.8 18.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 21.6 41.1 5.5 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 20.8 42.7 6.7 19.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 20.7 41.9 6.5 19.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.16 C: AAQ3 - CHETTIKURICHI VILLAGE (BUFFER ZONE) 

Monitoring 
Particulates, µg/m3 

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

Date/ 

Parameters 

PM2.5, 

µg/m3 

PM10, 

µg/m3 

SO2, 

µg/m3 

NO2, 

µg/m3 

NH3 

µg/m3 

 

O3 
(8-hly Avg.) 

µg/m3 

CO 

(8-hly Avg.) 

mg/m3 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 

Ni, ng/m3 C6H6, 
µg/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
60 

(24 hrs.) 

100            

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 23.5 45.3 7.2 19.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 22.8 44.7 7.9 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 23.6 44.1 7.0 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 22.9 43.6 7.4 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 22.5 44.1 6.9 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 23.1 45.8 7.1 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 23.6 43.1 6.8 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 22.9 43.6 7.4 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 23.1 44.1 7.0 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 22.8 46.8 6.5 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 23.5 45.1 7.0 20.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 22.7 44.6 6.7 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 23.1 45.4 5.9 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 22.9 45.2 6.3 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 22.4 44.9 6.1 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 23.1 43.7 6.5 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 23.7 42.5 6.7 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 22.1 41.8 7.0 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 23.6 44.7 6.5 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 22.7 43.1 6.9 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 23.1 44.5 6.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 24.5 43.8 6.3 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 24.1 44.1 6.1 23.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 23.8 43.7 6.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 22.4 44.1 6.8 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 22.8 43.5 6.4 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.16 D: AAQ4 – VELLAPPANERI VILLAGE (BUFFER ZONE) 

Period: March – May-2021                                                                                          Location: AAQ4 - Vellappaneri   Sampling Time: 24-hourly 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 07.00-07.00 18.1 38.5 4.3 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 07.15-07:15 18.9 37.9 4.1 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 07.00-07.00 17.2 38.1 4.6 14.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 07.15-07:15 17.8 38.5 4.1 14.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 07.00-07.00 18.5 39.1 4.8 16.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 07.15-07:15 17.2 38.6 4.5 15.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 07.00-07.00 18.6 38.1 4.7 15.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 07.15-07:15 19.1 37.9 4.4 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 07.00-07.00 18.2 37.5 4.8 15.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 07.15-07:15 18.9 38.6 4.6 15.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 07.00-07.00 18.5 39.5 4.7 15.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 07.15-07:15 20.3 38.9 4.1 15.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 07.00-07.00 19.5 39.7 4.5 16.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 17.5 38.6 4.8 15.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 17.2 39.2 4.6 15.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 16.3 38.1 4.2 15.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 18.2 37.8 4.0 15.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 17.9 38.6 4.8 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 18.3 36.9 4.4 16.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 18.4 37.4 4.6 15.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 17.6 37.8 4.2 16.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 17.9 38.1 4.8 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 18.3 39.4 4.5 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 19.1 39.1 4.3 17.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 19.8 40.1 4.9 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 20.4 41.6 4.6 18.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.16 E: AAQ5 - VELLALANKOTTAI   VILLAGE (BUFFER ZONE) 

Period: March – May-2021                                             location  : AAQ5- Vellalankottai    Sampling Time: 24-hourly 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 07:30-07:30 18.1 38.5 4.3 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 07:45-07:45 18.9 37.9 4.1 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 07:30-07:30 17.2 38.1 4.6 14.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 07:45-07:45 17.8 38.5 4.1 14.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 07:30-07:30 18.5 39.1 4.8 16.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 07:45-07:45 17.2 38.6 4.5 15.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 07:30-07:30 18.6 38.1 4.7 15.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 07:45-07:45 19.1 37.9 4.4 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 07:30-07:30 18.2 37.5 4.8 15.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 07:45-07:45 18.9 38.6 4.6 15.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 07:30-07:30 18.5 39.5 4.7 15.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 07:45-07:45 20.3 38.9 4.1 15.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 07:30-07:30 19.5 39.7 4.5 16.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 17.5 38.6 4.8 15.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 17.2 39.2 4.6 15.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 16.3 38.1 4.2 15.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 18.2 37.8 4.0 15.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 17.9 38.6 4.8 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 18.3 36.9 4.4 16.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 18.4 37.4 4.6 15.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 17.6 37.8 4.2 16.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 17.9 38.1 4.8 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 18.3 39.4 4.5 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 19.1 39.1 4.3 17.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 19.8 40.1 4.9 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 20.4 41.6 4.6 18.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

  



Chettikurichi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries  Draft EIA/ EMP Report 

          67 

TABLE 3.16 F: AAQ6 – K.SUBRAMANIAPURAM VILLAGE (BUFFER ZONE) 

Period: March – May-2021                                                                                            Location: AAQ6 – K.Subramaniapuram     Sampling Time: 24-hourly 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 08:00-08:00 21.5 42.5 6.5 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 08:15-08:15 21.1 42.9 6.3 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 08:00-08:00 22.3 43.6 6.7 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 08:15-08:15 22.1 43.2 6.4 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 08:00-08:00 23.2 44.6 6.1 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 08:15-08:15 22.8 43.1 6.3 18.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 08:00-08:00 21.6 42.9 6.8 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 08:15-08:15 21.3 42.1 6.9 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 08:00-08:00 23.4 44.6 6.4 18.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 08:15-08:15 23.9 44.6 6.2 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 08:00-08:00 21.9 42.8 6.3 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 08:15-08:15 21.1 42.5 6.4 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 08:00-08:00 23.4 41.3 6.1 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 22.7 42.6 6.5 19.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 23.1 42.5 6.2 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 24.3 43.6 6.8 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 22.7 43.4 6.3 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 21.5 42.8 6.4 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 21.9 42.3 6.9 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 20.3 43.9 6.1 20.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 21.7 43.5 6.2 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 21.1 43.9 6.8 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 21.8 41.6 6.1 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 20.7 42.1 6.3 18.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 20.1 42.7 6.9 19.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 20.4 42.8 6.7 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.16 G AAQ7 - KATTALANKULAM VILLAGE (BUFFER ZONE) 

Period: March – May-2021                                                                                            Location: AAQ7– Kattalankulam        Sampling Time: 24-hourly 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 08:00-08:00 20.5 41.6 6.3 17.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 08:15-08:15 21.9 41.2 6.4 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 08:00-08:00 21.8 42.5 6.2 16.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 08:15-08:15 18.3 42.9 6.9 17.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 08:00-08:00 19.5 43.6 6.2 17.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 08:15-08:15 18.6 40.9 6.1 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 08:00-08:00 19.5 40.3 6.8 18.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 08:15-08:15 19.9 40.6 6.5 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 08:00-08:00 19.3 41.3 6.2 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 08:15-08:15 18.6 40.0 6.8 17.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 08:00-08:00 19.9 40.6 6.1 16.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 08:15-08:15 19.6 41.1 6.4 17.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 08:00-08:00 18.8 41.6 6.8 17.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 20.5 41.1 6.3 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 20.9 40.8 6.9 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 19.6 40.9 6.4 17.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 19.5 41.6 6.2 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 19.0 40.8 5.9 18.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 19.1 40.3 5.5 17.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 19.7 40.8 6.1 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 19.3 40.9 6.8 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 21.1 41.2 6.2 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 21.5 41.3 6.5 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 21.9 41.9 6.0 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 21.6 42.8 6.2 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 21.3 42.7 6.7 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.16 H AAQ8 – PERIYASAMAYAPURAM (BUFFER ZONE) 

Period: March – May-2021                                                                                            Location: AAQ8– Periyasamypuram     Sampling Time: 24-hourly 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 08:00-08:00 19.9 41.8 5.6 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 08:15-08:15 19.1 42.1 5.1 18.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 08:00-08:00 19.6 41.6 5.9 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 08:15-08:15 19.4 42.8 5.5 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 08:00-08:00 19.9 42.1 5.3 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 08:15-08:15 19.1 42.6 5.7 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 08:00-08:00 19.5 41.3 5.4 18.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 08:15-08:15 19.2 41.9 5.1 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 08:00-08:00 18.9 42.1 5.8 17.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 08:15-08:15 18.3 41.9 5.6 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 08:00-08:00 20.2 42.3 5.4 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 08:15-08:15 19.5 41.5 5.2 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 08:00-08:00 18.9 42.5 5.9 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 19.1 42.1 5.5 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 19.0 43.1 5.1 18.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 19.7 42.5 5.6 17.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 19.9 42.8 5.4 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 19.5 42.4 5.2 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 19.6 42.9 5.8 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 19.3 41.6 5.2 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 19.2 42.5 5.7 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 19.3 41.3 5.5 18.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 19.4 42.2 5.1 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 19.6 41.7 5.7 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 19.9 41.8 5.9 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 19.2 42.6 6.7 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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TABLE 3.16 I: ABSTRACT OF AMBIENT AIR QUALITY DATA 

Sl.No. Parameter 
Pollutant Concentration, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 No. of Observations 208 208 208 208 

2 10th Percentile Value 21.1 41.89 5.6 20.6 

3 20th Percentile Value 21.5 42.3 6.1 21.6 

4 30th Percentile Value 21.8 42.5 6.4 22.3 

5 40th Percentile Value 22.5 42.7 6.7 22.82 

6 50th Percentile Value 22.9 42.9 7.1 23.5 

7 60th Percentile Value 23.5 43.4 7.5 23.7 

8 70th Percentile Value 23.73 43.6 7.73 24.1 

9 80th Percentile Value 24.3 43.9 8.3 24.9 

10 90th Percentile Value 25.41 45.1 9.1 25.72 

11 95th Percentile Value 25.9 46.1 9.61 26.5 

12 98th Percentile Value 26.66 46.5 10.5 26.8 

13 Arithmetic Mean 21.36 42.7 8.75 19.85 

14 Geometric Mean 21.19 42.66 8.28 19.71 

15 Standard Deviation 2.8 1.9 3.1 2.5 

16 Minimum 16.3 36.9 4.0 14.5 

17 Maximum 26.3 47.9 10.5 23.7 
 

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

SO2-Sulphur dioxide; NO2-Nitrogen Dioxide; CO-Carbon monoxide; O3-Ozone; NH3-Ammonia; Pb-Particulate 

Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase 

levels were monitored below their respective detectable limits. 
 

* NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 16.11.2009 for 

Industrial, Residential, Rural and other Area. 
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FIGURE 3.13: BAR DIAGRAM OF PARTICULATE MATTER AND GASEOUS  

 

FIGURE 3.14: BAR DIAGRAM OF PARTICULATE MATTER (PM2.5 &PM10)  
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FIGURE 3.15: BAR DIAGRAM OF (SO2
 & NO2) 
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3.3.6 Interpretations & Conclusion 

As per monitoring data, PM10 ranges from 36.9 µg/m3 to 47.9 µg/m3, PM2.5 data ranges from 16.3 µg/m3 to 

26.3 µg/m3, SO2 ranges from 4.0 µg/m3 to 10.5 µg/m3 and NO2 data ranges from 14.5 µg/m3 to 23.7 µg/m3.  

The minimum & maximum concentrations of PM10 were found to be 36.9µg/m3 in Chettikurichi village & 

47.9 µg/m3 in Core zone. The minimum & maximum concentrations of PM2.5 were found to be 16.3µg/m3 in 

Vellankottai village & 26.3 µg/m3 in chettikurichi village.  

Fugitive dust is ranging from 54.7 µg/m3 to 69.9 µg/m3. The maximum concentrated recorded at core zone 

because of one existing quarry is under operation north side of the project area. The maximum concentration in the 

core zone is due to the Existing quarrying activity located north side of the area. The concentration levels of the above 

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

 

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

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

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

community responses. 

The main objective of noise monitoring in the study area is to establish the baseline noise level and assess 

the impact of the total noise expected to be generated during the project operations around the project site. 
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3.4.1 Identification of Sampling Locations 

In order to assess the ambient noise levels within the study area, noise monitoring was carried out at Eight 

(8) locations. The noise level monitoring locations were carried out by covering commercial, residential, rural areas 

within the radius of 10 km. A noise monitoring methodology was chosen such that it best suited the purpose and 

objectives of the study.  

TABLE 3.17: DETAILS OF SURFACE NOISE MONITORING LOCATIONS 

S. No Location Code Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 N-1 Core Zone - 9° 3'27.76"N 77°43'56.18"E 

2 N-2 Core Zone - 9° 3'16.67"N 77°43'58.86"E 

3 N-3 Chettikurichi 1km NE 9° 3'44.88"N 77°44'46.06"E 

4 N-4 Vellappaneri 3.5km SW 9° 2'29.01"N 77°42'07.97"E 

5 N-5 Vellalankottai 3km SE 9° 1'34.64"N 77°45'00.64"E 

6 N-6 K.Subramaniapuram 5.5km NW 9° 6'18.02"N 77°42'21.64"E 

7 N-7 Kattalankulam 4.7km NE 9° 5'40.84"N 77°45'51.42"E 

8 N-8 Periyasamypuram 4.8km SW 9° 0'44.97"N 77°42'42.25"E 

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd in association with GEMS 

 

3.4.2 Method of Monitoring 

Digital Sound Level Meter was used for the study. All reading was taken on the ‘A-Weighting’ frequency 

network, at a height of 1.5 meters from ground level. The sound level meter does not give a steady and consistent 

reading and it is quite difficult to assess the actual sound level over the entire monitoring period. To mitigate this 

shortcoming, the Continuous Equivalent Sound level, indicated by Leq, is used. Equivalent sound level, ‘Leq’, can 

be obtained from variable sound pressure level, ‘L’, over a time period by using following equation. The equivalent 

noise level is defined mathematically as 

Measured noise levels, displayed as a function of time, is useful for describing the acoustical climate of the 

community. Noise levels recorded at each station with a time interval of about 60 minutes are computed for 

equivalent noise levels. Equivalent noise level is a single number descriptor for describing time varying noise levels.  

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

Where L = Sound pressure level at function of time dB (A)  

T = Time interval of observation 
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FIGURE 3.16: NOISE MONITORING STATIONS AROUND 10 KM RADIUS 
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3.4.3 Analysis of Ambient Noise Level in the Study Area 

The Digital Sound pressure level have been measured by a sound level meter (Model : HTC SL-1352)  

An analysis of the different Leq data obtained during the study period has been made. Variation was noted 

during the day-time as well as night-time. The results are presented in below Table 3.6 

Day time: 6:00 hours to 22.00 hours. 

Night time: 22:00 hours to 6.00 hours. 

TABLE 3.18: AMBIENT NOISE QUALITY RESULT 

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

Standards Day Time Night Time 

1 Core Zone 48.7 39.5 Industrial 

Day Time- 75 dB (A) 

Night Time- 70 dB (A) 
2 

Core Zone 
48.5 36.9 

3 Chettikurichi 48.2 38.0 Residential 

 

 

Day Time– 55 dB (A) 

Night Time- 45 dB (A) 

4 Vellappaneri 46.1 37.4 

5 Vellalankottai 46.0 36.9 

6 K.Subramaniapuram 46.5 40.1 

7 Kattalankulam 46.1 39.1 

8 Periyasamypuram 47.7 38.0 

Source: On-site monitoring/sampling by KGS Enviro Laboratory Pvt Ltd in association with GEMS 

FIGURE 3.17: DAY AND NIGHT TIME NOISE LEVELS IN CORE AND BUFFER ZONE 
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3.4.4 Interpretation & Conclusion: 

Ambient noise levels were measured at 8 (Eight) locations around the proposed project area. Noise levels 

recorded in core zone during day time were from 46.1 – 48.5 dB (A) Leq and during night time were from 37.0 – 

39.1 dB (A) Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time were from 46.0 – 48.2 dB (A) Leq and during 

night time were from 36.9 – 40.1 dB (A) Leq.  

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

of quarries within 500m radius, movement of vehicles and other anthropogenic activities. Noise monitoring results 

reveal that the maximum & minimum noise levels at day time were recorded in the range of 48.5 dB(A) in core 

zone and 46.0 dB(A) in Vellalankottai village and 40.1 dB(A) in K.Subramaniapuram village & 36.9 dB(A) in 

Vellalankottai village at night time. 

Thus, the noise level for Industrial and Residential area meets the requirements of CPCB. 

3.5 ECOLOGICAL ENVIRONMENT  
There is no Forest land, National Parks, Eco sensitive areas, Wild life sanctuaries within the radius of 10 

km. An ecological survey of the study area was conducted particularly with reference to the listing of species and 

assessment of the existing baseline ecological (terrestrial) condition in the study area. 
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3.5.1 Methodology Adopted & Objective 

To achieve the above objective, a detailed study of the area was undertaken in 10 km radius from the 

proposed project area. The different methods adopted were as follows: 

• Primary field surveys to establish primary baseline of the study area; and  

• Compilation of information available in published literatures and as obtained from Forest survey of India, 

Environmental Information Centre, Botanical Survey of India and Zoological Survey of India. 

 

The present report gives the review of published secondary data and the results of field sampling conducted 

during Pre-monsoon, 2021 i.e. March to May, 2021 and there are no forest blocks in study area. The detailed 

ecological assessment of the study area has been carried out with the following objectives:  

▪ Identification of flora and fauna within the study area;  

▪ Preparation of checklist of species which also include endangered, endemic and protected (both floral and 

faunal categories); and  

▪ Evaluation of impact of proposed expansion on flora and fauna of the area. 

TABLE 3.19: FLORA IN CORE AND BUFFER ZONE 

GRASS 

S.No Scientific Name Family Local Name 

1 Heteropogon contorlus Poaceae Oosipullu 

2 Arundo donax Poaceae Common needle, grass 

3 Dendrocalamus strictus Poaceae Kalamungil 

4 Digitaria cliaris Poaceae Arisipul 

TREES 

S.No Scientific Name Family Local Name 

1 Borassus flabellifer Arecaceae Palmyra palm 

2 Euphorbia antiquorum Euphorbiaceae Kalli, triangular, spurge 

3 Lannea coromandelica Anacardiaceae Indian Ash Tree, Moya, Wodier 

4 Morinda tinctoria Rubiaceae Nuna 

5 Prosopis juliflora Fabaceae Algaroba, Mesquite 

6 Pongamia pinnata Fabaceae Indian beech, pungam 

7 Tamarindus indica Caesalpiniaceae Puli 

8 Cocus nucifera Arecaceae Coconut,thennai 

9 musa paradisiaca Musaceae Plantain, vazhai 

10 Cocus nucifera Arecaceae Coconut, thennai 

11 Musa paradisiaca Musaceae Plantain, vazhai 

12 Tectona grandis Lamiaceae Teak 

13 Acacia chundra Fabaceae  

14 Acacia ferruginea Fabaceae Parambai 

15 Acacia leucophloea. Mimosaceae velvelam 

16 Acacia nilotica Mimosaceae kaRuvELai 

17 Adina cordifolia Rubiaceae Manjakadambu 

18 Ailanthus excelsa Simaroubaceae Perumaram, perumaruntu 

19 Albizia lebbeck Mimosaceae Siridam 

20 Azadirachta indica Meliaceae Veppai, 

21 Citrus limon Rutaceae Lemon 

22 Dalbergia paniculata Fabaceae Porapachalai 
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23 Dalbergia sissoo Fabaceae nukkam totakatti 

24 Delonix regia Caesalpiniaceae Flame Tree, Royal Poinciana 

25 Erythrina indica Fabaceae Mullu murungai 

26 Erythrina variegata Fabaceae Kalyana murungai 

27 Eucalyptus globulus Mytaceae Blue gum 

28 Ficus benghalensis Moraceae Krishna Fig, Krishna's 

29 Ficus religiosa Moraceae Peepal, arasamaram 

30 Psidium gujava Myrtaceae Guava 

31 Punica granatum Lythraceae Pomegranate, mathulai 

32 Samanea saman Mimosodeae Thoongumoonjj maram 

33 Syzygium cumini Myrtaceae Nagai 

34 Terminalia chebula Combretaceae kaDukkaay 

35 Thespesia lampas Malvaceae Common mallow,kattupparuthi 

HERB 

S.No Scientific Name Family Local Name 

1 Abutilon indicum Malvaceae Country Mallow, Tutti Herb 

2 Acalypha indica Euphorbiaceae  koli-p-puntu, kuppai-meni 

3 Achchyranthes aspera Amaranthaceae Prickly chaff flower, nayuruvi 

4 Aerva lanata Amaranthaceae ciru-pula,ulinai 

5 Agave americana Agavaceae  Anaikathalai 

6 Amaranthus spinosus  Amaranthaceae  mullukkeerai 

7 Amaranthus viridis Amaranthaceae  kuppai-k-kirai 

8 Cleome viscosa Cleomaceae Tickweed, naikkaduku 

9 Cynodon dactylon Poaceae Bermuda, grass, arugampul 

10 Datura metal Solanaceae Thom, apple, oomathai 

11 Euphorbia hirta  Euphorbiaceae  Ammam Paccharisi  

12 Leucas aspera  Lamiaceae  Thumbai  

13 Mimosa pudica Mimosaceae  Sensitive Plant, Touch-me-not  

14 Phyllanthus nirurii Phyllanthaceae  Keelanelli, seed under leaf 

15 Tribulus terrestris Zygophyllaceae Puncture vine, nerunji 

16 Tridax procumbens Asteraceae Tridax daisy, vettukkaayapoondu 

17 Vemonia cinerea Asteraceae Purplefleabane, mookuthipoondu 

18 Oryza sativa Poaceae Rice 

19 Phaseolus mango  Fabaceae Black gram 

20 Zea mays  Poaceae  Maize, Corn 

21 Capsicum frutescens Solanaceae  Tezpur Chilli   

22 Acalypha indica  Euphorbiaceae  koli-p-puntu, kuppai-meni 

23 Aerva lanata  Amaranthaceae  ciru-pula,ulinai  

24 Agave angustifolia Asparagaceae Caribbean agave 

25 Agave sisalana Perrine Agavaceae Sisal Agave, agave, century plant  

26 Aloe vera Liliaceae Kathalai 

27 Amaranthus viridis  Amaranthaceae  kuppai-k-kirai 

28 Bauhinia racemose Fabaceae Athi, jhinja 

29 Blumea lacera Asteraceae Kattumullangi, narakkarandai 

30 Boerhavia diffusa  Nyctaginaceae   Red hogweed, Tar Vine 

31 Bulbostylis barbatta Cyperaceae Mukkutikorei 

32 Chloris dolichostachya Poaceae Finger grass, kuruthupillu 

33 Croton saparsiflorus Euphorbiaceae Reilpoondu 

34 Helianthus annus Asteraceae Sunflower 

35 Ocimum americanum Lamiaceae Hoary basil, nai thulasi 

36 Ocimum sanctum  Lamiaceae Holy basil, thulasi 

37 Partheniumhysterophorus Asteraceae Congress grass 

38 Sesamum indicum Pedaliaceae Korai, pullu 
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39 Sida cordifolia L. Malvaceae   Heart-Leaf Sida  

40 Thespesia populnea Malvaceae Indian tulip tree poovarasu 

41 Vinca rosea Apocynaceae Nithyakalyani 

SHRUB 

S.No Scientific Name Family Local Name 

1 Argemone Mexicana Papaveraceae Prickly poppy, kudiyotti 

2 Capparis sepiaria  Capparaceae  Karindu  

3 Cassia auriculata Fabaceae Aavarampoo 

4 Gossyplum arboretum Malvaceae Cotton, paruthi 

5 Opuntia vulgaris  Cactaceae  Sappattukkalli 

6 Solanum trilobatum Solanaceae Thoodhuvalai 

7 Vitex negundo. Verbenaceae Nocchi 

8 Ziziphus oenoplia.  Rhamnaceae  Suraimullu, Surai ilantai  

9 Calotropis gigantea R.Br. Fabaceae  tuvarai,adhaki, iruppuli, 

10 Calotropis procera Asclepiadaeae Vellerukku 

11 Canna indica  Cannaceae  Indian Shot, Wild canna  

12 Carica papaya  Caricaceae pappALi 

13 Jasminum angustilfolium Oleaceae Kundumlligai 

14 Jasminum arborescens   

15 Jatropha glandulifera Euphorbiaceae Kaatuamanakku 

16 Lantana camara  Verbenaceae  Unnichedi  

17 Lawsonia inermis Lythraceae Henna, maruthondri 

18 leucaena   

19 Phoenix acaulis Arecaceae Stemiess date palm 

20 Ricinus communis Euphorbiaceae Castor bean plant 

21 Solanum torvum  Solanaceae  Sundaikkai 

22 Tabernaemontana coronarial Apocynaceae Nandiyarvattam 

CLIMBER 

S.No Scientific Name Family Local Name 

1 Cissus quadrangularis Vitaceae  Perandai 

2. Abrus precatorius Fabaceae Coral bead, vine, rosary pea 

3 Cucurbita pepo  Cucurbitaceae  Parangi 

4 Cucurbita pepo Cucurbitaceae Parangi 

5 Ipomea hederifolia Convolvulaceae Kanavali kkodi 

6 Passiflora foetida Passifloraceae Stinking passionflower 

7 Pergularia daemia Asclepiadaceae Uttamani, Seendhal kodi 

 

TABLE 3.20: LIST OF FAUNA  

MAMMALS 

S.No. Scientific name Family Common name 

IUCN 

/WPA 

Schedule 

1 Felis rubiginosa Felidae Rusty spotted Cat LC – IV 

2 Funambulus palmarum Squirrel Indian Palm squirrel LC – IV 

3 Herpertes edwardrii Mongoose Indian grey mongoose LC – IV 

4 Macaca radiata Cercopithecidae Bonnet macaque LC – IV 

5 Cynopterus brachyotis Old World fruit bats Short nosed fruit bat LC – V 

6 Lepus nigricollis Leporids Hare LC – IV 

7 Ovis aries Bovidae Sheep - 

8 Paradoxurus hermaphroditus Viverrids Common palm civet LC – II 

9 Rattus norvegicus Murids Field mouse LC – IV 

10 Rattus rattus Murids House rat LC – IV 

11 Sorex caerulescens Soricidae Common mush shrew LC – IV 
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12 Sus scrofa Suidae Wild boar -- 

13 Indian fox Canidae Vulpus benfhalensis LC – II 

14 Eryx johni Boidae Mannuli paambu -- 

BIRDS 

S.No Scientific name Family Common name 

IUCN 

/WPA 

Schedule 

1 Dicrurus macrocerus Drongos Black Drongo LC – IV 

2 Egretta garzetta Heron Little egret LC – IV 

3 Eudynamys scolopacea Cuckoos Koel LC – IV 

4 Francolinus pondicerianus Phasianidae Grey Partridge LC – IV 

5 Passer domesticus Sparrow House Sparrow LC – IV 

6 Ploceus Philippines Ploceidae Weaver bird LC – IV 

7 Prinia subflava Cisticolidae Plain Wren-Warbler LC – IV 

8 Psittacula krameri Parrots Rose Ringed Parakeet LC – IV 

9 Pycnonotus cafer Bulbul Redvented BulBul LC – IV 

10 Quills contronix Bulbul Grey qua LC – IV 

11 Saxicoloides fulicata Muscicapidae Indian Robin LC – IV 

12 Streptopelia decaocto Pigeons and doves Indian Ring Dove LC – IV 

13 Streptopelia tranquebarica Pigeons and doves Red collared dove LC – IV 

14 Sturnus pagodarum Starling Brahminy starling LC – IV 

15 Merops orinetalis Bee-eater Common bee eater LC – IV 

16 Nectarinia asiatica Sunbird Purple sunbird LC – IV 

17 Shikra Accipitridae Astur badius LC – IV 

REPTILES 

1 Scientific name Family Common name 
IUCN /WPA 

Schedule 

2 Ahaetulla nasuta Colubridae 
Common Green Whip 

Snake 
LC – IV 

3 Bangarus caeruleus Elapid snakes Acrid weed, kalluruvi LC – II 

4 Boiga spp. Colubridae Cat snake  

5 Calotes versicolor Agamid lizards Common Garden lizard LC – IV 

6 Chameleon zeylanicus Chameleons Indian chamaeleon LC – II 

7 Daboia russelii Vipers Russels viper LC – III 

8 Gongylophis conicus Boidae Rough tailed Sand boa LC – IV 

9 Hemidactylus flaviviridis Geckos House gecko LC – IV 

10 Lissemys punctata Softshell turtles Indian mud turtle LC – IV 

11 Naja naja elapid snakes Indian Cobra LC – IV 

12 Passerita mycterizaris Colubrid Snakes Common Green Snake LC – IV 

13 Ptyas mucosus Colubrid Snakes Common rat snake LC – IV 

14 Dendrelaphis Colubrid Snakes Common Bronzeback LC – IV 

15 Brahminy skink Scincidae Mabuya carinata LC – II 

16 Varanus benegaiensis Varanidae Udumbu LC – IV 

INSECTS 

S.No Scientific name Family Common name 
IUCN /WPA 

Schedule 

1 Agrion sp & Petalura sp Anisoptera Dragon fly LC - IV 

2 Apis indica Apidae Honey bee LC - IV 

3 Aranea sp Crambidae Spider LC - IV 

4 Carausius sp Lonchodinae Stick insect LC - IV 

5 Coccinella septenpunctata Ladybird beetle Lady bird beetle LC - IV 

6 Eumenus Vespidae Wasp LC - IV 

7 Hamitermes silvestri  Termite LC - IV 

8 Hieroglyphus sp Acrididae Grasshopper LC - IV 
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9 Praying mantis Mantids Mantis religiosa LC - IV 

10 Ant Formicidae Monomorium indicum LC - IV 

11 Scorpion Scorpionoidea Palamnaeus swammerdam LC - IV 

12 Centipede House Centipedes Scolopendra LC - IV 

13 Cicada sp Cicadidae Cicade LC - IV 

14 Coenagrion sp & ischnura Coenagrionidae Damsel fly LC  IV 

15 Mantis religiosa Mantids Praying mantis LC  IV 

BUTTERFLIES 

S.No Scientific name Family Common name 
IUCN /WPA 

Schedule 

1 Acraea terpsicore Nymphalidae Tawny coster LC - IV 

2 Danaus chiysippus Brush-footed butterflies Plain tiger LC - IV 

3 Danaus plexipppus Brush-footed butterflies Striped tiger LC - IV 

4 Euthalia nais Nymphalidae Baronet LC - IV 

5 Graphium Agamemnon Swallowtail butterfly Tailed jay LC - IV 

6 Ixias marianne Pieridae White orange tip LC - IV 

7 Juninia almanac Nymphalidae Peacock pansey LC - IV 

8 Junonia atlites Nymphalidae Grey pansey LC - IV 

9 Neptis hylas Brush-footed butterflies Common sailor LC - IV 

10 Pachiopta hector Swallowtail butterfly Crimson rose LC - IV 

11 Papilio demoleus Swallowtail butterfly Lime butterfly LC - IV 

12 Parantica aglea Brush-footed butterflies Glassy tiger LC - IV 

13 Precis hierta Violaceae Yellow pansy LC - IV 

14 Terias hecabe Pieridae Grass yellow LC - IV 

15 Triodes minos Papilionidae Southern birdwing LC - IV 

16 Papilio polytes Swallowtail butterfly Common Mormon LC - IV 

17 Papilo polymnstor Papilionidae Blue Mormon LC – IV 

FISH 

S.No Scientific name Family Common name 
IUCN /WPA 

Schedule 

1 Amblypharyngodon Sp Cyprinidae Carplet LC – IV 

2 la catla Minnows and Carps Catta LC – IV 

3 Chela sp  Trout LC – IV 

4 Cirthinus mrigala Minnows and Carps Mrigal LC – IV 

5 Cyprirus earpio Minnows and Carps Common carp LC – IV 

6 Labeo rohita Cyprinidae Rohu LC – IV 

7 Ophiocephalus Snakehead punctatus LC – IV 

8 Oreochromis mossambicus Cichlid Tilapia LC – IV 

3.5.2  Interpretation& Conclusion:  

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife Protection Act 1972 as 

well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category as per IUCN. There is no endangered red list 

species found in the study area. Hence this small mining operation over short period of time will not have any 

significant impact on the surrounding flora and fauna. 

3.6 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 
Socio-economic study is an essential part of environmental study.  It includes demographic structure of the 

area, provision of basic amenities viz., housing, education, health and medical  services,  occupation,  water supply,  

sanitation,  communication,  transportation, prevailing  diseases  pattern  as well as feature like temples, historical 

monuments etc., at the baseline level. This will help in visualizing and predicting the possible impact depending upon 

the nature and magnitude of the project.    

It is expected that the Socio Economic Status of the area will substantially improve because of this proposed 

project. As the proposed project will provide direct and indirect employment and improve the infrastructural facilities 

in that area and, thus, improve their standard of living. 
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3.6.1 Objectives of the Study   

The objectives of the socio-economic study are as follows: 

• To study the socio-economic status of the people living in the study area of the proposed mining project 

• To assess the impact of the project on Quality of life of the people in the study area 

• To recommend Community Development measures needs to be taken up in the study Area. 

 

3.6.2 Scope of Work 

• To study the Socio-economic Environment of the area from the secondary sources;  

• Data Collection & Analysis   

• Prediction of project impact   

• Mitigation Measures 

  

3.6.3 Administrative Setup of Thoothukudi District 

 Thoothukkudi district lies in the southern part of the Indian subcontinent. For revenue  administration, the 

district is divided into 3 Revenue Divisions as Thoothukkudi, Tiruchendur and Kovilpatti. The district has 12 

Community Development Blocks consisting of 403 Village Panchayats. There are 8 Taluks and 439 R e v e n u e 

Villages. Out of this, 432 villages are inhabited. The district constitutes urban units with 1 Municipal Corporation, 

2 Municipalities (Kovilpatti and Kayalpattinam), 19 Town Panchayats and 13 Census Towns in the district 

3.6.4 Study area 

As per the Population Census 2011, there are total 947 families residing in the village Chettikurichi. 

The total population of Chettikurichi is 3420 out of which 1675 are males and 1745 are females thus the 

Average Sex Ratio of Chettikurichi is 95.98. Thus, Chettikurichi village has lower literacy rate compared 

to Tamil Nadu. In 2011, literacy rate of Chettikurichi village was 61.08 % compared to 80.09 % of Tamil 

Nadu. In Chettikurichi Male literacy stands at 55.6 % while female literacy rate was 44.32 %. Schedule 

Caste (SC) constitutes 1.87% of total population in Chettikurichi village.  

TABLE 3.21: POPULATION CHARACTERISTICS AROUND 10KM RADIUS 

Total 

No of 

Villages  

No. of 

Households 

Total 

Population 

Populatio

n Male 

Populatio

n female 

SC 

Populat

ion 

Male 

SC 

Populat

ion 

female 

Total 

Literate

s Male 

Total 

Literates 

Female 

Total 

Illiterate

s Male 

Total 

Illiterates 

Female 

39 28,130 1,01,439 49,815 51,624 12,726 13,278 35,900 28,798 13,915 22,826 

 

TABLE 3.22: OCCUPATIONAL CHARACTERISTICS AROUND 10KM RADIUS 

Total Worker 

Population 

Male 

Total 

Worker 

Populatio

n Female 

Main 

Working 

Population 

Male 

Main 

Working 

Populatio

n Female 

Main 

Cultivator 

Population 

Male 

Main 

Cultivat

or 

Populati

on 

Female 

Main 

Agricultura

l Labourers 

Population 

Male 

Main 

Agricultura

l Labourers 

Population 

Female 

Non 

Working 

Populatio

n Male 

Non Working 

Population 

Female 

30,475 26,130 27,346 22,337 4,351 2701 14558 15082 19,340 20,549 
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3.6.5 Basic Amenities   

A better network of physical infrastructure facilities (well-built roads, rail links, irrigation, power and 

telecommunication, information technology, market-network and social infrastructure support, viz. health and 

education, water and sanitation, veterinary services and co-operative) is essential for development of the rural 

economy.  

A review of infrastructure facilities available in the area has been given on the basis of field survey. In this 

study the villages which fall within 10 km radius around the site has been covered. Infrastructure facilities available 

in the area are presented below. 

 All basic amenities Education (higher education, colleges, universities, Medical college, Transport 

facilities, Railway station, Bus station area available in the district headquarters Thoothukudi at a distance of 60km 

– South East).  

 

3.6.6 Recommendation and Suggestion  

Awareness program to be conducted to make the population aware to get education and a better livelihood.  

Health care centre and ambulance facility can be provided to the population to get easy and accessible medical 

facilities.  

Vocational training programme can be organized to make the people self - employed, particularly for women and 

unemployed youth.  

On the basis of qualification and skills local community may be preferred.  

Long term and short term employments can be generated.  

Maternity facility should be made available at the place to avoid going too far off places for treatment which 

involves risks. Apart from that as these areas are prone to various diseases a hospital with modern facilities should be 

opened on a priority basis in a central place to provide better health facilities to the villagers around the project.  

While developing an Action Plan, it is very important to identify the population who falls under the 

marginalized and vulnerable groups. So that special attention can be given to these groups with special provisions 

while making action plans. 

3.6.7 Conclusion  

The socio economic study of surveyed villages gives a clear picture of its population, average household size, 

literacy rate and sex ratio etc. It is also found that a part of population is suffering from lack of permanent job to run 

their day to day life. Their expectation is to earn some income for their sustainability on a long-term basis.  

The proposed project will aim to provide preferential employment to the local people there by improving the 

employment opportunity in the area and in turn the social standards will improve.  

 The nearby villages within 5kms radius has PHC, Anganwadi school, post office, telegram, Educational 

facilities, bus connectivity and all other amenities required for healthy standard of life.  
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4. ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION 

MEASURES 

4.0 GENERAL 
Environmental impacts both direct and indirect on various environmental attributes due to cluster quarries will 

be created in the surrounding environment, during the operational and post–operational phases. The occurrence of mineral 

deposits, being site specific, their exploitation, often, does not allow for any choice except adoption of eco-friendly 

operation. The methods are required to be selected in such a manner, so as to maintain environmental equilibrium ensuring 

sustainable development. 

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

studies on the existing environmental scenario and assess the impact on different environmental components. This would 

help in formulating suitable management plans sustainable resource extraction. 

The following parameters are of significance in the Environmental Impact Assessment and are being discussed in detail 

Land environment 

Soil environment 

Water Environment 

Air Environment 

Noise Environment 

Socio economic environment 

Biological Environment 

Based on the baseline environmental status at the project site, the environmental factors that are likely to be 

affected (Impacts) are identified, quantified and assessed.  

4.1 LAND ENVIRONMENT  

4.1.1 Anticipated Impact  

 The main anticipated impact on the Land Environment due to quarrying operation is change in Landscape, 

change in Land – use Pattern. The total extent of the cluster quarries is 13.48.5 ha including existing and proposed 

quarries in patta land. The ultimate depth of the quarrying is varying from 23m to 37m Maximum below the ground 

level and will not intersect the ground water table. The project is site specific. 

Permanent or temporary change on land use and land cover. 

Change in Topography: Topography of the project area will change at the end of the life of the mine. 

Movement of heavy vehicles sometimes cause problems to agricultural land, human habitations due to dust, noise and 

it also causes traffic hazards.  

Due to degradation of land by pitting the aesthetic environment of the core zone may be affected. 

Earthworks during the rainy season increase the potential for soil erosion and sediment laden water entering the water 

ways. 

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

siltation of water course  
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4.1.2 Mitigation measures 

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

               with other mitigate measures like phase wise development of greenbelt etc.,  

• Construction of garland drains all around the quarry pits and construction of check dam at strategic location in 

lower elevations to prevent erosion due to surface runoff during rainfall and also to collect the storm water for 

various uses within the cluster area 

• Green belt development along the boundary within safety zone. The small quantity of water stored in the mined-

out pit will be used for greenbelt 

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

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

• In terms of aesthetics, natural vegetation surrounding the quarry will be retained (such as in a buffer area i.e.,  

• 7.5m, 10m and 50m safety barrier and other safety provided) so as to help minimise dust emissions. 

• Proper fencing will be carried out at the conceptual stage, Security will be posted round the clock, to prevent  

               inherent entry of the public and cattle  

4.1.3 Soil Environment  

4.1.4 Impact on Soil Environment  

Mining operations routinely modify the surrounding landscape by exposing previously undisturbed earthen materials. 

Erosion of top layer (top soil), extracted fine material can result in substantial sediment loading to surface waters and 

drainage ways. During rainy season surface run off may cause siltation in low lying areas. Particularly this project areas 

covering rough stone boulders, no top soil anticipated within the project area hence removal of top soil is not anticipated. 

4.1.5 Mitigation measures for Soil Erosion and Soil Conservation  

▪ However, Garland drains will be constructed around the project areas with silt traps to control the soil erosion 

during rainy seasons.  

▪ Greenbelt development all along the periphery of the project area (i.e., 7.5 m, 10 m and 50m safety barriers) 

will ensure binding strength and minimizes soil erosion. 

▪ Soil sampling will be carried out every six months to ensure the soil quality is not affected due to the 

quarrying activities. 

 

4.2  WATER ENVIRONMENT 

4.2.1 Anticipated Impact on Surface and ground water   

 The impact due to quarrying on the water quality is expected to be insignificant because of no use of 

chemicals or hazardous substances during quarrying process. The quarrying activity will not intersect ground water 

table as quarrying is proposed in the cluster quarries is 23m - 37m and water table is found at a depth of 50 - 55m 

BGL.  

 The quarrying operation will be carried out well above the water table. There is no intersection of surface 

water bodies (Streams, Canal, Odai etc.,) in the project area. During rainy season rain water will be collected in the 

quarry pit and later used for greenbelt development and for the water sprinkling in the haul roads. There is no proposal 

for discharging of quarry pit water outside the project area rough stone processing  
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Detail of water requirements in KLD as given below: 

TABLE 4.1: WATER REQUIREMENTS FOR THE CLUSTER  

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 1.3 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Green Belt development 1.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic purpose  0.7 KLD Water Tankers 

Total 3.5 KLD per project 

For Four Proposed Quarries = 3.5 * 2 = 7 KLD 

* Water for drinking purpose will be brought from approved water vendors 

Source: Approved Mining Plan Pre-Feasibility Report 

4.2.2 Mitigation measures  

The following mitigation measures are suggested for water management. The following mitigation measures 

are suggested for water management for the cluster quarries Rainwater will be collected in lower part of the quarry pit 

by construction of garland drains to divert surface run-off and will be connected to setting tank of 5 m (l) x 5m (w) x 

3m (d) to allow suspended solids to settle down if any. This collected water will act as a rain water harvesting system 

and will be used for dust suppression and greenbelt development. 

Six months once analysis of quarry pit water and ground water quality in nearby villages will be carried out 

to ensure the water quality is not affected due to the quarrying activities. 

Domestic sewage from site office & urinals/latrines provided in project area will be discharged through septic 

tank followed by soak pit system. 

Only clear and settled water free from silt content will be used for dust suppression and plantation purposes.   

De-silting will be carried out before and immediately after the monsoon season and the settling tank and 

drains will be cleaned weekly, especially during monsoons. 

Tippers & HEMM will be washed in a designated area and the washed water will be routed through drains 

to a settling tank, which has an oil & grease trap, only clear water will be reused for greenbelt development. 

 

4.3  AIR ENVIRONMENT 
 The air borne particulate matter is the main air pollutant in this opencast mining. The mining operation will 

be carried out by jackhammer drilling (35mm dia) and Hydraulic Excavators will be utilized for excavation of Rough 

Stone and Gravel. 

4.3.1. Anticipated Impact 

 Wind erosion of the exposed areas and the air borne particulate matter generated by quarrying operation, and 

transportation are mainly PM10 & PM2.5 and emissions of Sulphur dioxide (SO2) & Oxides of Nitrogen (NOx) due to 

excavation/loading equipment and vehicles plying on haul roads are the cause of air pollution in the project area. 

Similarly, loading - unloading and transportation of Rough Stone and Gravel, wind erosion of the exposed 

area and movement of light vehicles will be a cause of pollution due to quarrying activities within a radius of 500 

meters from the project area. This leads to a cumulative impact on the ambient air environment around the project 

area. 

Anticipated incremental concentration due to this quarrying activity and net increase in emissions due to 

quarrying activities within 500 meters around the project area is predicted by Open Pit Source modelling using 

AERMOD Software.  

. 
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4.3.2.1 Emission Estimation 

An emissions factor is a representative value that attempts to relate the quantity of a pollutant released to the 

atmosphere with an activity associated with the release of that pollutant. 

The general equation for emissions estimation is: 

E = A x EF x (1-ER/100) 
Where: 

E = emissions; 

A = activity rate; 

EF = emission factor, and 

ER =overall emission reduction efficiency, % 

The proposed mining activity includes various activities like ground preparation, excavation, handling and 

transport of ore. These activities have been analysed systematically basing on USEPA-Emission Estimation Technique 

Manual, for Mining AP-42, to arrive at possible emissions to the atmosphere and estimated emissions are given in 

Table 4-2. 

TABLE 4.2: ESTIMATED EMISSION RATE FOR PM10 

Activity Source type Value Unit 
P1 P2 

Drilling Point Source 0.078415429 0.128445598 g/s 

Blasting Point Source 0.000717170 0.008456888 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.041382771 0.048277079 g/s 

Haul Road Line Source 0.002489863 0.002518128 g/s 

Overall Mine Area Source 0.052352042 0.026979943 g/s 

TABLE 4.3: ESTIMATED EMISSION RATE FOR SO2 

Activity Source type 
Value Unit 

P1 P2  

Overall Mine Area Source 0.000520446 0.001907783 g/s 

TABLE 4.4: ESTIMATED EMISSION RATE FOR NOX 

Activity Source type 
value 

Unit 
P1 P2 

Overall Mine Area Source 0.000024240 0.000016979 g/s 

4.3.2 Frame work of Computation & Model details 

 By using the above-mentioned inputs, ground level concentrations due to the quarrying activities have been 

estimated to know the incremental concentration in ambient air quality and impact in the study area. The effect of air 

pollutants upon receptors are influenced by concentration of pollutants and their dispersion in the atmosphere. Air 

quality modelling is an important tool for prediction, planning and evaluation of air pollution control activities besides 

identifying the requirements for emission control to meet the regulatory standards and to apply mitigation measures 

to reduce impact caused by quarrying activities. PM10 was the major pollutant occurred during quarrying activities. 

The prediction included the impact of Excavation, Drilling, Blasting, loading and movement of vehicles during 

transportation and meteorological parameters such as wind speed, wind direction, temperature, rainfall, humidity and 

Cloud cover.  

 Impact was predicted over the distance of 10 km around the source to assess the impact at each receptor 

separately at the various locations and maximum incremental GLC value at the project site. Maximum impact of PM10 

was observed close to the source due to low to moderate wind speeds. Incremental value of PM10 was superimposed 

on the base line data monitored at the proposed site to predict total GLC of PM10 due to combined impacts 



Chettikurichi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries  Draft EIA/ EMP Report 

          90 

FIGURE 4.1: AERMOD TERRAIN MAP 

 

FIGURE 4.2: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF PM10 

 

FIGURE 4.3: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF SO2 
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FIGURE 4.4: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF NOx 

 

FIGURE 4.4: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF FUGITIVE DUST 

 

4.3.2.1 Model Results 

The post project Resultant Concentrations of PM10, PM2.5, SO2 & NOX (GLC) is given in Table below: 

TABLE 4.5: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF PM10 

Location 
PM10 in µg/m3 

Background Incremental Resultant 

Core zone 47.9 18.64 66.54 

NAAQS standards 100µg/m3 

TABLE 4.6: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF SO2 

Location 
SO2 in µg/m3 

Background Incremental Resultant 

Core zone 10.5 3.39 13.89 

NAAQS standards 80 µg/m3 

TABLE 4.7: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF NOX 

Location 
NOx in µg/m3 

Background Incremental Resultant 

Core zone 22.5 13.49 35.99 

NAAQS standards 80 µg/m3 
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From the resultant of cumulative concentration i.e., Background + Incremental Concentration of pollutant in 

all the receptor locations without effective mitigation measures are still within the prescribed NAAQ limits of 100, 80 

& 80 µg/m3 for PM10, SO2 & NOX respectively. By adopting suitable mitigation measures, the pollutant levels in 

the atmosphere can be further being controlled.  

4.3.4. Mitigation Measures 

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

dust extractor will be provided for dry drilling along with dust hood at the mouth of the drill-hole collar. 

Advantages of Wet Drilling:- 

• In this system dust gets suppressed close to its formation. Dust suppression become very effective and the 

work environment will be improved from the point of occupational comfort and health. 

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

• The life of drill bit will be increased. 

• The rate of penetration of drill will be increased. 

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

Blasting – 

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

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

areas 

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

stemming of holes at collar zone and restricting blasting to a particular time of the day i.e. at the time lunch 

hours, controlled charge per hole as well as charge per round of hole 

• Before loading of Rough stone into the tippers water will be sprayed to eliminate the dust  

Haul Road & Transportation – 

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

transportation 

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

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

• Main source of gaseous pollution will be from vehicle used for transportation of mineral; therefore weekly 

maintenance of machines improves combustion process & makes reduction in the pollution. 

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

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

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

• Grading of haul roads and service roads to clear accumulation of loose materials. 

Green Belt – 

• Planting of trees all along main mine haul road and regular grading of haul roads will be practiced to prevent 

the generation of dust due to movement of dumpers/trucks 

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

Occupational Health – 

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

Annual medical checkups, trainings and campaigns will be arranged to ensure awareness about importance of wearing 

dust masks among all mine workers & tipper drivers 

Ambient Air Quality Monitoring will be conducted six months once to assess effectiveness of mitigation measures 

proposed 



Chettikurichi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries  Draft EIA/ EMP Report 

          93 

4.4  NOISE ENVIRONMENT 
Noise pollution is mainly due to operation like drilling & blasting and plying of trucks & HEMM. These 

activities will not cause any problem to the inhabitants of this area because there is no human settlement in close 

proximity to the project area. Noise modelling has been carried out considering blasting and compressor operation 

(drilling) and transportation activities. 

Predictions have been carried out to compute the noise level at various distances around the working pit due 

to these major noise-generating sources.  Noise modelling has been carried out to assess the impact on 

surrounding ambient noise levels. 

Basic phenomenon of the model is the geometric attenuation of sound. Noise at a point generates spherical 

waves, which are propagated outwards from the source through the air at a speed of 1,100 ft/sec, with the first wave 

making an ever-increasing sphere with time. As the wave spreads the intensity of noise diminishes as the fixed amount 

of energy is spread over an increasing surface area of the sphere. The assumption of the model is based on point source 

relationship i.e., for every doubling of the distance the noise levels are decreased by 6 dB (A). 

For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, one can estimate noise 

levels at various locations at different sources using model based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where: 

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source. 

Ae1, 2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources can be determined at 

various locations by logarithmic addition. 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.4.1 Anticipated Impact 

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the model are: 

• Source data 

• Receptor data 

• Attenuation factor 

Source data has been computed taking into account of all the machinery and activities used in the mining process. 

Same has been listed in Table 4-8. 

TABLE 4.8: ACTIVITY AND NOISE LEVEL PRODUCED BY MACHINERY 

Sl.No. Machinery / Activity Impact on Environment? Noise Produced in dB(A) at 50 ft from source* 

1 Blasting Yes 94 

2 Jack Hammer Yes 88 

3 Compressor No 81 

4 Excavator No 85 

5 Tipper No 84 

Total Noise Produced 95.8 

*50 feet from source = 15.24 meters 

Source: U.S. Department of Transportation (Federal Highway Administration) – Construction Noise Handbook 

The total noise to be produced by mining activity is calculated to be 95.8 dB (A). Generally most mining 

operations produce noise between 100-109 dB (A). We have considered equipment and operation noise levels (max) 

to be approx. 109 dB (A) for nose prediction modelling. 
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TABLE 4.9: PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUES 

Location ID N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 
Maximum Monitored Value (Day) dB(A) 46.1 47.7 48.7 48.5 48.2 46.1 46 46.5 

Incremental Value dB(A) 58.5 58.5 39.3 38.5 37.2 36.3 35.8 35.5 

Total Predicted Noise level dB(A) 58.8 58.9 49.2 48.9 48.5 46.5 46.4 46.8 

NAAQ Standards Industrial Day Time- 75 dB (A) & Night Time- 70 dB (A) 

Residential Day Time– 55 dB (A) & Night Time- 45 dB (A) 

 The incremental noise level is found within the range of 48.5 dB (A) in Core Zone and 35.5-39.3 dB (A) in 

Buffer zone.  The noise level at different receptors in buffer zone is lower due to the distance involved and other 

topographical features adding to the noise attenuation. The resultant Noise level due to monitored values and 

calculated values at the receptors are based on the mathematical formula considering attenuation due to Green Belt as 

4.9 dB (A) the barrier effect. From the above table, it can be seen that the ambient noise levels at all the locations are 

within permissible limits of Industrial area (core zone) & Residential area (buffer zone) as per THE NOISE 

POLLUTION (REGULATION AND CONTROL) RULES, 2000 (The Principal Rules were published in the Gazette 

of India, vide S.O. 123(E), dated 14.2.2000 and subsequently amended vide S.O. 1046(E), dated 22.11.2000, S.O. 

1088(E), dated 11.10.2002, S.O. 1569 (E), dated 19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 under the Environment 

(Protection) Act, 1986.). 

4.4.2 Mitigation measures for Control of Noise 

The following noise mitigation measures are proposed for control of Noise 

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

• Secondary blasting will be totally avoided and hydraulic rock breaker are utilized for breaking boulders; 

• Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum charge/delay will reduce noise; 

• The blasting will be carried out during favourable atmospheric condition and less human activity timings by 

using nonelectrical initiation system; 

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

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

levels of noise; 

• Silencers / mufflers will be installed in all machineries; 

• Green Belt will be developed around the project areas and along the haul roads. The plantation minimizes 

propagation of noise; 

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

and persons working near HEMM and their use will be ensured though training and awareness. 

▪ Regular medical check–up and proper training to personnel to create awareness about adverse noise level 

effects 

.4.4.3 Ground Vibrations 

Ground vibrations due to mining activities in the project area are anticipated due to operation of Mining 

Machines like Excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, etc. However, the major source of ground 

vibration from the proposed mine is blasting. The major impact of the ground vibrations is observed on the domestic 

houses located in the villages nearby the mine lease area. The kuchha houses are more prone to cracks and damage 

due to the vibrations induced by blasting whereas RCC framed structures can withstand more ground vibrations. Apart 

from this, the ground vibrations may develop a fear factor in the nearby settlements. 

Another impact due to blasting activities is fly rocks. These may fall on the houses or agricultural fields 

nearby the mining lease area and may cause injury to persons or damage to the structures. Nearest habitation from the 

project area is located 1.2k m East in Chettikurichi village. The ground vibrations due to the blasting in proposed mine 

are calculated using the empirical equation. 
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The empirical equation for assessment of peak particle velocity (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 
Where – 

V = peak particle velocity (mm/s) 

K = site and rock factor constant 

Q = maximum instantaneous charge (kg) 

B = constant related to the rock and site (usually 1.6) 

R = distance from charge (m) 

 

FIGURE 4.5: GROUND VIBRATION PREDICTION 

     

  

 

 

 

   

 

 

 

 

From the above graph, the charge per blast of 58kg is well below the Peak Particle Velocity of 8 mm/s as per 

Directorate General of Mines Safety for safe level criteria through Circular No. 7 dated 29/8/1997. It should be ensured 

that the explosives used for blasting at one blast should not exceed more than 58kg at any point of time.  However, as 

per statutory requirement control measures will be adopted to avoid the impacts due to ground vibrations and fly rocks 

due to blasting. 

4.4.3.1 Mitigation measures for Control of Vibration 

▪ The blasting operations in the mine are proposed to be carried out by jackhammer drilling and blasting using 

delay detonators, which reduces the ground vibrations; 

▪ Proper quantity of explosive, suitable stemming materials and appropriate delay system should be adopted 

to avoid overcharging and for safe blasting; 

▪ Adequate safe distance from blasting should be maintained as per DGMS guidelines; 

▪ Blasting shelter should be provided as per DGMS guidelines; 

▪ Blasting operations shall be carried out only during day time; 

▪ The charge per delay shall be minimized and preferably more number of delays will be used per blasts; 

▪ During blasting, other activities in the immediate vicinity shall be temporarily stopped; 

▪ Drilling parameters like depth, diameter and spacing will be properly designed to give proper blast; 

▪ A fully trained explosives blast man (Mining Mate, Mines Foreman, 2nd Class Mines Manager/ 1st Class 

Mines Manager) will be appointed. 
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▪ A set of shot firing rules will be drawn up and blasting shall commence outlining the detailed operating 

procedures that will be followed to ensure that shot firing operations on site take place without endangering 

the workforce or public. 

▪ Sufficient angular stemming material will be used to confine the explosive force and minimise environmental 

disturbance caused by venting / misfire. 

▪ The detonators will be connected in a predetermined sequence to ensure that only one charge is detonated at 

any one time and a NONEL or similar type initiation system will be used.  

▪ The detonation delay sequence shall be designed so as to ensure that firing of the holes is in the direction of 

free faces so as to minimise vibration effects. 

▪ Appropriate blasting techniques shall be adopted such that the predicted peak particle velocity shall not 

exceed 8 Hz.  

▪ Vibration monitoring should be carried out every 6 months to check the efficacy of blasting practices. 

4.5  ECOLOGY AND BIODIVERSITY  

4.5.1 Impact on Ecology and Biodiversity 

 The impact on biodiversity is difficult to quantify because of its diverse and dynamic characteristics, mining 

activities generally result in the deforestation, land degradation, water, air and noise pollution which directly or indirectly 

affect the faunal and floral status of the project area. In the study area there is no reserved forest, Eco sensitive Zones or 

any Botanical or zoological gardens hence the impact on the bio diversity and ecology is insignificant, However, 

occurrence and magnitude of these impacts are entirely dependent upon the project location, mode of operation and 

technology involved. Impact prediction is the main footstep in impact evaluation and identifies project actions that are 

likely to bring significant changes in the project environment. The present study was carried out to predict the likely impacts 

of the cluster quarries at Chettikurichi village and the surrounding environment with special reference to biological 

attributes covering habitats/ecosystems and associated biodiversity. 

 The Existing and proposed mining activities include removal of some scattered bushes and other thorny species. 

Although impacts on key habitat elements will occur on a local scale, but on a regional scale they would not be critical for 

the life cycle needs of the species observed or expected. Moreover during conceptual stage, the mined out areas on the top 

bench will be re-vegetated by planting local /native species and lower benches will be converted into rainwater harvesting 

structure following completion of mining activities, which will replace habitat resources for fauna species in this locality 

over a longer time. Existing roads will be used; new roads will not be constructed to reduce impact on flora. 

Wild life is not commonly found in the cluster area and its immediate environs because of lack of vegetal cover and surface 

water. Except few domestic animals, reptiles, hares and some common birds are observed in the study area. 

4.5.2 Mitigation measures 

 Keeping all this in mind the mitigations have been suggested under environmental management plan. With the 

understanding of the role of plant species as bio-filter to control air pollution, appropriate plant species (mainly tree species) 

have been suggested conceding the area/site requirements and needed performance of specific species. The details of year 

wise proposed plantation program are given in Table 4.13. 

 The main objective of the green belt is to provide a barrier between the source of pollution and the surrounding 

areas. In order to compensate the loss of vegetation cover, it is suggested to carry out afforestation program mainly in 

proposed areas falls in the cluster earmarked for plantation program as per Approved Mining Plan in different phases. This 

habitat improvement program would ensure the faunal species to re-colonize and improve the abundance status in the core 

zone. 

 

The objectives of the green belt cover will cover the following:  

▪ Noise abatement  

▪ Ecological restoration  

▪ Aesthetic, biological and visual improvement of area due to improved vegetative and plantations cover. 
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4.5.2.2.1. Species Recommendation for Plantation granted in the district  

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

▪ Natural growth of existing species and survival rate of various species. 

▪ Suitability of a particular plant species for a particular type of area. 

▪ Creating of biodiversity. 

▪ Fast growing, thick canopy copy, perennial and evergreen large leaf area. 

▪ Efficient in absorbing pollutants without major effects of natural growth. 

▪ The following species may be considering primary for plantation best suited for the prevailing climate condition 

in the area. 

TABLE 4.10: RECOMMENDED SPECIES FOR GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

SI.No Name of the plant (Botanical) Family Name Common Name Habit 

1 Azadirachta indica Meliaceae Neem, Vembu Tree  

2 Albiziafalcatoria Fabaceae Tamarind, Puliyamaram Tree  

3 Polyalthialongifolia Annonaceae Kattumaram Tree  

4 Borassus Flabellifer Arecaceae Palmyra Palm Tree  

 The 7.5m Safety distance along the boundary has been identified to be utilized for subsequent Afforestation. 

However, the afforestation should always be carried out in a systematic and scientific manner. Regional trees like Neem, 

Pongamia Pinnata will be planted along the Lease boundary and avenue plantation will be carried out in proposed project. 

The rate of survival expected to be 80% in this area. Afforestation Plan is given in Table No.4.13 and budget of green belt 

development plan are given in Table No.4.14. 

TABLE 4.11: GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

Code  Year 

No. of tress 

proposed to be 

planted 

Name of the species 
Survival rate 

expected in % 

No. of trees 

expected to be 

grown 

P1 I 1000 Neem, Pongamia 

pinnata, 

etc., 

80 

800 

P2 I 3350 2,680 

 

TABLE 4.12: BUDGET FOR GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

PROPOSAL –P1 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I 

Plantation in Nos 1,000 @ 200 Rs/ Saplings including maintenance Rs 2,50,000 

Maintenance (Rs.) 

(Manuring, Fertilizer, 

Insecticide application, 

Watchman etc.) 

Cost (Rs. 5,000/-) per year  Rs 25,000 

TOTAL Rs 2,75,000 

 PROPOSAL –P2 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I 

Plantation in Nos 3350 @ 200 Rs/ Saplings including maintenance Rs 6,70,000 

Maintenance (Rs.) 

(Manuring, Fertilizer, 

Insecticide application, 

Watchman etc.) 

Cost (Rs. 10,000/-) per year  Rs 50,000 

TOTAL Rs 7,20,000 
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 After complete extraction of mineral, the excavated pits will be allowed to collect rainwater and seepage water 

to serve as a reservoir. Fish culture will also be attempted. A bund will be constructed around the pits.  

4.5.3. Anticipated Impact on Fauna 

▪ There is no Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve within 10 km radius of the project site.  

▪ No rare, endemic & endangered species are reported in the buffer zone. However, during the course of mining, 

the management will practice scientific method of mining with proper Environmental Management Plan 

including pollution control measures especially for air and noise, to avoid any adverse impact on the surrounding 

wildlife. 

▪ Fencing around the project site will be constructed   

▪ Green belt development will be carried out which will help in minimizing adverse impact on the flora found in 

the area. 

4.5.3.1. Measures for protection and conservation of wildlife species 

▪ Undertaking mitigative measures for conducive environment to the flora and fauna in consultation with Forest 

Department. 

▪ Dust suppression system will be installed within mine and periphery of mine for all proposed project. 

▪ Plantation around mine area will help in creating habitats for small faunal species and to create better environment 

for various fauna. Creating and developing awareness for nature and wildlife in the adjoining villages. 

4.5.3.2. Mitigation Measures 

▪ All the preventive measures will be taken for growth & development of fauna. 

▪ Creating and development awareness for nature and wildlife in the adjoin villages. 

▪ The workers shall be trained to not harm any wildlife, should it come near the project site. No work shall be 

carried out after 6.00 pm. 

4.5.4. Impact on Aquatic Biodiversity 

 Mining activities will not disturb the existing aquatic ecology as there is no effluent discharge proposed from the 

Rough stone quarry. There is no natural perennial surface water body within the mine lease area. Hence, aquatic 

biodiversity is not observed in the mine lease area. 
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4.5.5. Impact Assessment on Biological Environment 

 A detail of impact and assessments was mentioned in Table No 4.16. 

TABLE 4.13: ECOLOGICAL IMPACT ASSESSMENTS 

SI.No Attributes Assessment 

1 Proximity to national park/wildlife 

sanctuary/reserve forest /mangroves/ 

coastline/estuary/sea 

Nellimalai R.F 7.2Km North West 

Odanthurai R.F 9.0Km North West 

 

2 Proposed mining project impact surface water 

quality that also provide water to wildlife 

‘NO ‘scheduled or threatened wildlife animal sighted 
regularly core in core area. 

3 Located near an area populated by rare or 

endangered species 

NO endangered, critically endangered, vulnerable 

species sighted in core mining lease area. 

4 Proposed project restricts access to waterholes 

for wildlife 

‘NO‘ 

5 Project likely to affect migration routes ‘NO ‘migration route observed during monitoring 
period. 

6 Proposed mining project increase siltation that 

would affect nearby biodiversity area. 

Surface runoff management such as garland drains is 

proposed to be constructed, so there will be no siltation 

nearby mining area. 

7 Risk of fall/slip or cause death to wild animals 

due to project activities 

‘NO‘ 

8 Activities of the project affects the 

breeding/nesting sites of birds and animals 

No breeding and nesting site was identified in mining 

lease site. The fauna sighted mostly migrated from 

buffer area. 

9 Mining project effect the forest based 

livelihood/ any specific forest product on which 

local livelihood depended 

‘NO‘ 

10 The project release effluents into a water body 

that also supplies water to a wildlife 

No water body near to core zone so chances of water 

become polluted is low. 

11 The project likely to affect wetlands, 

Fish breeding grounds, marine ecology 

‘NO‘ Wetland was not present in near core 

Mining lease area. No breeding and nesting ground 

present in core mining area. 

12 Project likely to affect flora of an area, which 

have medicinal value 

‘NO‘ 

13 Forestland is to be diverted, has carbon high 

sequestration 

‘NO ‘There was no forest land diverted. 
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TABLE 4.14: ANTICIPATED IMPACT OF ECOLOGY AND BIODIVERSITY 

Sl. 

No 

Aspect 

Description 

Likely Impacts on 

Ecology and Biodiversity 

(EB) 

Impact Consequence 

- 

Probability 

Description / 

Justification 

Significance 
Mitigation 

Measures 

Pre-Mining Phase 

1 Uprooting of 

vegetation of 

lease area 

Site specific loss of 

common floral diversity 

(Direct impact) 

Site possesses 

common floral (not 

trees) species. 

Clearance of these 

species will not result 

in loss of flora 

Less severe No immediate action 

required. However, 

Greenbelt /plantation 

will be developed in 

project site and in 

periphery of the 

project boundary, 

which will improve 

flora and fauna 

diversity of the 

project area. 

Site specific loss of 

associated faunal diversity 

(Partial impact) 

Site supports only 

common species, 

Which use wide 

variety of habitats of 

the buffer zone reserve 

forest area. So there is 

no threat of faunal 

diversity. 

-Loss of Habitat (Direct 

impact) 

Site does not form 

Unique / critical 

habitat structure for 

unique flora or fauna. 

Mining phase 

2 Excavation of 

mineral using 

machine and 

labours, 

Transportation 

activities will 

generate noise. 

Site-specific disturbance to 

normal faunal movements 

at the site due to 

noise.(Partial impact) 

Site does not form 

unique / critical habitat 

structure for unique 

flora or fauna. 

Less severe Mining activity 

should not be 

operated after 5PM. 

Excavation of dump 

and transportation 

work should stop 

before 7PM. 

3 Vehicular 

Movement for 

transportation 

of materials 

will result in 

generation of 

dust (SPM) due 

to haul roads 

and emission of 

SO2,NO2,CO 

etc. 

Impact on surrounding 

agriculture and associated 

fauna due to deposition of 

dust and Emission of CO. 

(Indirect impact) 

Impact is less as the 

agricultural land far 

from core area. 

Less severe All vehicles will be 

certified for 

appropriate Emission 

levels. 

More plantation has 

been suggested 

Upgrade the vehicles 

with alternative fuel 

such biodiesel, 

methanol and biofuel 

around the mining 

area. 

  

4.6  SOCIO ECONOMIC  
 The socio-economic impacts of mining are many. Impacts of a mine project may be positive or Negative. The 

adverse impacts attribute to physical displacement due to land acquisition, which is followed by loss of livelihood, mental 

agony, changes in social structure, and risk to food security etc., People are also directly affected due to pollution. Social 

Impact Assessment (SIA) is a process of analysis, monitoring and managing the social consequences of a project. Study 

on Socio-economic status has already been carried out using primary socio-economic survey for generating the baseline 

data of Socio-economic status. 
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4.6.1 Anticipated Impact  

 From the primary Socio-economic survey & through secondary data available from established literature and 

census data 2011, it is found that there would be positive impact on Socio-economic condition of the nearby area. There 

is no habitation within 300 m of the proposed mining lease area. Therefore, no major impact is anticipated on the nearby 

habitation during the entire life of the mine 

4.6.2 Mitigation Measures  

Mining in this cluster quarries area will give job opportunities to 49 Nos of the local people. Local people 

mainly depend upon agricultural and small cottage industries where the income is irregular and low. Jobs in the mines 

will increase their per capita income and improve the life style of the people. 

With the operation of proposed mining lease, various indirect employment opportunities will also be 

generated. Several persons of the neighbouring villages will be benefited with contract works, employment through 

contractors, running jeeps, trucks, tractors and buses on hire, running canteens, different kinds of shops and transport 

related business avenues. 

Local Villagers will be provided with either direct employment or indirect employment such as business, 

contract works and development work like roads etc. Villagers also get access to the other welfare amenities such as 

drinking water, foods and provisions, shed etc.,  

. Benefit to the State and the Central governments through financial revenues by way of royalty, tax, duties, 

etc.., from this project directly and indirectly. 

Proper arrangements will be made for safe and healthy conditions such as dust suppression during loading, 

unloading & transporting, etc. Development of allied business centres and other small scale industries will help to 

improve social standards of the surrounding villagers 

Mine management will contribute for the upliftment of these villages by conducting regular medical camps, 

assistance in developing necessary infrastructure facilities like maintenance of schools, village roads, drinking water 

supply, etc.,  

4.7  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
Occupational health and safety hazards occur during the operational phase of mining and primarily include the following: 

▪ Respiratory hazards 

▪ Noise 

▪ Physical hazards 

▪ Explosive storage and handling 

4.7.1 Respiratory Hazards 

Long-term exposure to silica dust may cause silicosis the following measures are proposed: 

▪ Cabins of excavators and tippers will be enclosed with AC and sound proof 

▪ Use of personal dust masks will be made compulsory 

4.7.2 Noise 

Workers are likely to get exposed to excessive noise levels during mining activities. The following measures are proposed 

for implementation 

▪ No employee will be exposed to a noise level greater than 85 dB(A) for a duration of more than 8 hours per day 

without hearing protection 

▪ The use of hearing protection will be enforced actively when the equivalent sound level over 8 hours reaches 85 

dB(A), the peak sound levels reach 140 dB(C), or the average maximum sound level reaches 110 dB(A) 

▪ Ear muffs provided will be capable of reducing sound levels at the ear to at least 85 dB(A) 

▪ Periodic medical hearing checks will be performed on workers exposed to high noise levels 
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4.7.3 Physical Hazards 

The following measures are proposed for control of physical hazards 

▪ Specific personnel training on work-site safety management will be taken up; 

▪ Work site assessment will be done by rock scaling of each surface exposed to workers to prevent accidental rock 

falling and / or landslide, especially after blasting activities; 

▪ Natural barriers, temporary railing, or specific danger signals will be provided along rock benches or other pit 

areas where work is performed at heights more than 2m from ground level; 

▪ Maintenance of yards, roads and footpaths, providing sufficient water drainage and preventing slippery surfaces 

with an all-weather surface, such as coarse gravel will be taken up 

4.7.4 Occupational Health Survey 

All the persons will undergo pre-employment and periodic medical examination. Employees will be monitored for 

occupational diseases by conducting the following tests 

▪ General physical tests 

▪ Audiometric tests 

▪ Full chest, X-ray, Lung function tests, Spirometric tests 

▪ Periodic medical examination – yearly 

▪ Lung function/ Silicosis test – yearly, those who are exposed to dust 

▪ Eye test 

 Essential medicines will be provided at the site. The medicines and other test facilities will be provided at free of 

cost. The first aid box will be made available at the mine for immediate treatment. 

 First aid training will be imparted to the selected employees regularly. The lists of first aid trained members shall 

be displayed at strategic places. 

4.8 MINE WASTE MANAGEMENT 
 As per approved mining plan there is practically no solid waste and overburden in present mining area. The 

mining area lies on plain terrain having rocky exposure and has no soil cover; therefore storage of soil is not required. And 

the proposed recovery is 100% and there is no waste anticipated for storage or removal. 

4.9 MINE CLOSURE 
 Mine closure plan is the most important environmental requirement in mineral mining projects. The mine closure 

plan should cover technical, environmental, social, legal and financial aspects dealing with progressive and post closure 

activities. The closure operation is a continuous series of activities starting from the decommissioning of the project. 

Therefore, progressive mine closure plan should be specifically dealt with in the mining plan and is to be reviewed every 

five years in the scheme of mining. As progressive mine closure is a continuous series of activities, it is obvious that the 

proposals of scientific mining have included most of the activities to be included in the closure plan. While formulating 

the closure objectives for the site, it is important to consider the existing or the pre-mining land use of the site; and how 

the operation will affect this activity.  

The primary aim is to ensure that the following broad objectives along with the abandonment of the mine can be 

successfully achieved: 

▪ To create a productive and sustainable after-use for the site, acceptable to mine owners, regulatory agencies, and 

the public 

▪ To protect public health and safety of the surrounding habitation 

▪ To minimize environmental damage 

▪ To conserve valuable attributes and aesthetics 

▪ To overcome adverse socio-economic impacts. 
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4.9.1 Mine Closure criteria 

The criteria involved in mine closure are discussed below: 

4.9.1.1 Physical Stability 

 All anthropogenic structures, which include mine workings, buildings, rest shelters etc., remaining after mine 

decommissioning should be physically stable. They should present no hazard to public health and safety as a result of 

failure or physical deterioration and they should continue to perform the functions for which they were designed. The 

design periods and factors of safety proposed should take full account of extreme events such as floods, hurricane, winds 

or earthquakes, etc. and other natural perpetual forces like erosion, etc.,  

4.9.1.2 Chemical Stability 

 The solid wastes on the mine site should be chemically stable. This means that the consequences of chemical 

changes or conditions leading to leaching of metals, salts or organic compounds should not endanger public health and 

safety nor result in the deterioration of environmental attributes. If the pollutant discharge likely to cause adverse impacts 

is predicted in advance, appropriate mitigation measures like settling of suspended solids or passive treatment to improve 

water quality as well as quantity, etc. could be planned. Monitoring should demonstrate that there is no adverse effect of 

pollutant concentrations exceeding the statutory limits for the water, soil and air qualities in the area around the closed 

mine. 

4.9.1.3 Biological Stability 

 The stability of the surrounding environment is primarily dependent upon the physical and chemical 

characteristics of the site, whereas the biological stability of the mine site itself is closely related to rehabilitation and final 

land use. Nevertheless, biological stability can significantly influence physical or chemical stability by stabilizing soil 

cover, prevention of erosion/wash off, leaching, etc.,  

 A vegetation cover over the disturbed site is usually one of the main objectives of the rehabilitation programme, 

as vegetation cover is the best long-term method of stabilizing the site. When the major earthwork components of the 

rehabilitation programme have been completed, the process of establishing a stable vegetation community begins. For re-

vegetation, management of soil nutrient levels is an important consideration. Additions of nutrients are useful under three 

situations. 

▪ Where the nutrient level of spread topsoil is lower than material in-situ e.g. for development of social forestry 

▪ Where it is intended to grow plants with a higher nutrient requirement than those occurring naturally e.g. planning 

for agriculture 

▪ Where it is desirable to get a quick growth response from the native flora during those times when moisture is 

not a limiting factor e.g. development of green barriers 

 The Mine closure plan should be as per the approved mine plan. The mine closure is a part of approved mine 

plan and activities of closure shall be carried out as per the process described in mine closure plan (Annexure I). 
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5. ANALYSIS OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

5.1  INTRODUCTION 
Consideration of alternatives to a project proposal is a requirement of EIA process. During the scoping 

process, alternatives to a proposal can be considered or refined, either directly or by reference to the key issues 

identified. A comparison of alternatives help to determine the best method of achieving the project objectives with 

minimum environmental impacts or indicates the most environmentally friendly and cost effective options. 

5.2  FACTORS BEHIND THE SELECTION OF PROJECT SITE 
Chettikurichi Rough Stone and Gravel Cluster Quarry Project at Chettikurichi Village is a mining project for 

excavation of Rough stone and Gravel, which is site specific. The proposed mining lease area has following 

advantages:- 

▪ The mineral deposit occurs in a non-forest area. 

▪ There is no habitation within the project area; hence no R & R issues exist. 

▪ There are no river, stream, nallah and water bodies in the applied mine lease area. 

▪ Availability of skilled, semi-skilled and unskilled workers in this region. 

▪ All the basic amenities such as medical, firefighting, education, transportation, communication and 

infrastructural facilities are well connected and accessible. 

▪ The mining operations will not intersect the ground water level. Hence, no impact on ground water 

environment. 

▪ Study area falls in seismic zone – III, there is no major history of landslides, earthquake, subsidence etc., 

recorded in the past history 

5.3  ANALYSIS OF ALTERNATIVE SITE 
No alternatives are suggested as the mine site is mineral specific 

5.4  FACTORS BEHIND SELECTION OF PROPOSED TECHNOLOGY 
Mechanized open cast mining operation with drilling and blasting method will be used to extract Rough 

Stone and Gravel in the area. The applied mining lease area has following advantages – 

▪ As the mineral deposition is homogeneous and batholith formation, therefore opencast method of working 

out deposit is preferred over underground method 

▪ The material will be loaded after sprinkling with water with the help of excavators into dumpers / trippers 

and transported to the needy customers. 

▪ Blasting and availability of drills along with controlled blasting technology gives desired fragmentation so 

that the mineral is handled safely and used without secondary blasting. 

▪ Semi-skilled labours fit for quarrying operations are easily available around the nearby villages  

5.5  ANALYSIS OF ALTERNATIVE TECHNOLOGY  
Open cast mechanized method has been selected for this project. This technology is having least gestation 

period, economically viable, safest and less labour intensive. The method has inbuilt flexibility for increasing or 

decreasing the production as per market condition.  
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6. ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

6.0 GENERAL 
The monitoring and evaluation of environmental parameters indicates potential changes occurring in the 

environment, which paves way for implementation of rectifying measures wherever required to maintain the status of 

the natural environment. Evaluation is also a very effective tool to judge the effectiveness or deficiency of the measures 

adopted and provides insight for future corrections. 

The main objective of environmental monitoring is to ensure that the obtained results in respect of 

environmental attributes and prevailing conditions during operation stage are in conformity with the prediction during 

the planning stage. In case of substantial deviation from the earlier prediction of results, this forms as base data to 

identify the cause and suggest remedial measures. Environmental monitoring is mandatory to meet compliance of 

statutory provisions under the Environment (Protection) Act, 1986, relevant conditions regarding monitoring covered 

under EC orders issued by the SEIAA as well as the conditions set forth under the order issued by Tamil Nadu 

Pollution Control Board while granting CTE/CTO. 

6.1 METHODOLOGY OF MONITORING MECHANISM 

Implementation of EMP and periodic monitoring will be carried out by respective Project Proponents. A 

comprehensive monitoring mechanism has been devised for monitoring of impacts due to proposed projects; 

Environmental protection measures like dust suppression, control of noise and blast vibrations, maintenance of 

machinery and vehicles, housekeeping in the mine premises, plantation, implementation of Environmental 

Management Plan and environmental clearance conditions will be monitored by the Mine Management. On the other 

hand, implementation of area level protection measures like green belt development, environmental quality monitoring 

etc., are taken up by a senior executive who reports Mine Management.  

An Environment monitoring cell (EMC) will be constituted to monitor the implementation of EMP and other 

environmental protection measures. 

The responsibilities of this cell will be: 

• Implementation of pollution control measures 

• Monitoring programme implementation 

• Post-plantation care 

• To check the efficiency of pollution control measures taken 

• Any other activity as may be related to environment 

• Seeking expert’s advice when needed. 

The environmental monitoring cell will co-ordinate all monitoring programs at site and data thus generated 

will be regularly furnished to the State regulatory agencies as compliance status reports. 

The sampling and analysis report of the monitored environmental attributes will be submitted to the Tamil 

Nadu Pollution Control Board (TNPCB) at a frequency of half-yearly and yearly. The half-yearly reports are submitted 

to Ministry of Environment and Forest, Regional Office and SEIAA as well. 

The sampling and analysis of the environmental attributes will be as per the guidelines of Central Pollution 

Control Board (CPCB)/Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC). 
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FIGURE 6.1: ENVIRONMENTAL MONITORING CELL FOR INDIVIDUAL LEASES 

 

6.2 IMPLEMENTATION SCHEDULE OF MITIGATION MEASURES 

The mitigation measures proposed in Chapter-4 will be implemented so as to reduce the impact on the 

environment due to the operations of the proposed project. Implementation schedule of mitigation measures is given 

in Table 6.1. 

TABLE 6.1 IMPLEMENTATION SCHEDULE 

Sl 

No. 
Recommendations Time Period Schedule 

1 
Land Environment Control 

Measures 
Before commissioning of the project 

Immediately after the 

commencement of project 

2 
Soil Quality Control 

Measures 
Before commissioning of the project 

Immediately after the 

commencement of project 

3 
Water Pollution Control 

Measures 

Before commissioning of the project and 

along with mining operation 

Immediately and as project 

progress 

4 
Air Pollution Control 

Measures 

Before commissioning of the project and 

along with mining operation 

Immediately and as project 

progress 

5 
Noise Pollution Control 

Measures 

Before commissioning of the project and 

along with mining operation 

Immediately and as project 

progress 

6 Ecological Environment 
Phase wise implementation every year 

along with mine operations  

Immediately and as project 

progress 

 

  

Project proponent of the 

respective project 

HEAD OF ORGANIZATION 

MINE MANAGEMENT LEVEL 

Mines Manager 

Mine Foreman Mining Mate Site Supervisor 

Empanelled Consultant / 

External Laboratory 

Approved by NABL / MoEF 

AREA LEVEL 

Environment Officer 

Assistant Gardner Water Sprinkler Operator 
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6.3 MONITORING SCHEDULE AND FREQUENCY 
Monitoring shall confirm that commitments are being met. This may take the form of direct measurement 

and recording of quantitative information, such as amounts and concentrations of discharges, emissions and wastes, 

for measurement against statutory standards. Monitoring may include socio-economic interaction, through local 

liaison activities or even assessment of complaints. 

The environmental monitoring will be conducted in the mine operations as follows: 

• Air quality; 

• Water and wastewater quality; 

• Noise levels; 

• Soil Quality; and 

• Greenbelt Development 

The details of monitoring are detailed in Table 6.2 

  TABLE 6.2: MONITORING SCHEDULE FOR THE PROJECT AREA 

S. No.  Environment 

Attributes  

Location  Monitoring Parameters 

Duration Frequency 

1 Air Quality  8 Locations (2 Core & 6 

Buffer)  

24 hours  Once in 6 

months  

Fugitive Dust, PM2.5, 

PM10, SO2 and NOx.  

2 Meteorology  At mine site before start of 

Air Quality Monitoring & 

IMD Secondary Data  

Hourly / Daily  Continuous 

online 

monitoring  

Wind speed, Wind 

direction, 

Temperature, 

Relative humidity and 

Rainfall  

3 Water Quality 

Monitoring  

6 Locations (2 SW & 4 GW)  -  Once in 6 

months  

Parameters specified 

under IS:10500, 1993 

& CPCB Norms  

4 Hydrology  Water level in open wells in 

buffer zone around 1 km at 

specific wells  

-  Once in 6 

months  

Depth in bgl  

5 Noise  8 Locations  (2 Core & 6 

Buffer)  

Hourly – 1 

Day  

Once in 6 

months  

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq Night  

6 Vibration  At the nearest habitation (in 

case of reporting)  

–  During 

blasting 

Operation  

Peak Particle Velocity  

7 Soil  5 Locations (1 Core & 4 

Buffer)  

–  Once in six 

months  

Physical and 

Chemical 

Characteristics  

8 Greenbelt  Within the Project Area  Daily  Monthly  Maintenance  

Source: Guidance of manual for mining of minerals, February 2010  

 

6.4 BUDGETARY PROVISION FOR EMP 
The cost in respect of monitoring of environmental attributes, parameter to be monitored, 

sampling/monitoring locations with frequency and cost provision against each proposal is shown in Table 6.3. 

Monitoring work will be outsourced to external laboratory approved by NABL / MoEF. 

The proposed capital cost for Environmental Monitoring Programme for two proposed quarries in cluster is 

Rs 2,00,77,400/- 
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TABLE 6.3 ENVIRONMENT MONITORING BUDGET 

Parameter Code Capital Cost 

Air Quality 

Meteorology 

Water Quality 

Hydrology 

Soil Quality 

Noise Quality 

Vibration Study 

Greenbelt 

P1 Rs 3, 80,000/- 

P2 Rs. 1,55,000/- 

Total Rs 5,35,000/- 

Source: Approved Mining Plan of the respective projects  

6.5 REPORTING SCHEDULES OF MONITORED DATA 
The monitored data on air quality, water quality, noise levels and other environmental attributes will be 

periodically examined by the Cluster Mine Management Coordinator and Respective Head of Organization for taking 

necessary corrective measures. The monitoring data will be submitted to Tamil Nadu State Pollution Control Board 

in the Compliance to CTO Conditions & environmental audit statements every year to MoEF & CC and Half-Yearly 

Compliance Monitoring Reports to MoEF & CC Regional Office and SEIAA. 

Periodical reports to be submitted to:-  

• MoEF & CC – Half yearly status report 

• TNPCB - Half yearly status report 

• Department of Geology and Mining: quarterly, half yearly annual reports 

Besides the Mines Manager/Agent will submit the periodical reports to – 

• Director of mines safety, 

• Labour enforcement officer,  

• Controller of explosives as per the norms stipulated by the department. 
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7. ADDITIONAL STUDIES 

7.0  GENERAL 
The following Additional Studies were done as per items identified by project proponent and items identified by 

regulatory authority. And items identified by public and other stakeholders will be incorporated after Public Hearing. 

▪ Public Consultation 

▪ Risk Assessment 

▪ Disaster Management Plan 

▪ Cumulative Impact Study 

7.1.  PUBLIC CONSULTATION 
Application to The Member Secretary of the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) to conduct Public 

Hearing in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project 

site or in its close proximity in the District is submitted along with this Draft EIA / EMP Report and the outcome of 

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

 7.2  RISK ASSESSMENT 
The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment guidance issued by 

the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular No.13 of 2002, dated 31st December, 2002. 

The DGMS risk assessment process is intended to identify existing and probable hazards in the work environment and 

all operations and assess the risk levels of those hazards in order to prioritize those that need immediate attention. 

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

recorded along with pinpointed responsibilities. 

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

holding certificate of competency to manage a metalliferous mine granted by the DGMS, Dhanbad. Risk Assessment 

is all about prevention of accidents and to take necessary steps to prevent it from happening.  

Factors of risks involved due to human induced activities in connection with these proposed mining & allied 

activities with detailed analysis of causes and control measures for the mine is given in below Table 7.1. 

TABLE 7.1 RISK ASSESSMENT & CONTROL MEASURES 

S. No Risk factors Causes of risk Control measures 

1 Accidents due to 

explosives and 

heavy mining 

machineries   

Improper handling and 

unsafe working practice 

All safety precautions and provisions of Mine Act, 

1952, Metalliferous Mines Regulation, 1961 and 

Mines Rules, 1955 will be strictly followed during all 

mining operations; 

Workers will be sent to the Training in the nearby 

Group Vocational Training Centre 

Entry of unauthorized persons will be prohibited;  

Fire-fighting and first-aid provisions in the mine office 

complex and mining area;  

Provisions of all the safety appliances such as safety 

boot, helmets, goggles etc. will be made available to 

the employees and regular check for their use 

Working of quarry, as per approved plans and regularly 

updating the mine plans;  

Cleaning of mine faces on daily basis shall be daily 

done in order to avoid any overhang or undercut; 

Handling of explosives, charging and firing shall be 

carried out by competent statutory persons only under 

the supervision of a Mine Manager;  

Maintenance and testing of all mining equipment as per 

manufacturer‘s guidelines. 
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2 Drilling Improper and unsafe 

practices  

 

Due to high pressure of 

compressed air, hoses may 

burst 

 

Drill Rod may break 

Safe operating procedure established for drilling (SOP) 

will be strictly followed.  

Only trained operators will be deployed. 

No drilling shall be commenced in an area where shots 

have been fired until the blaster/blasting foreman has 

made a thorough Examination of all places,  

Drilling shall not be carried on simultaneously on the 

benches at places directly one above the other.  

Periodical preventive maintenance and replacement of 

wornout accessories in the compressor and drill 

equipment as per operator manual. 

Drills unit shall be provided with wet drilling to ensure 

efficient working. 

Operator shall regularly use all the personal protective 

equipment.  

4 Blasting Fly rock, ground vibration, 

Noise and dust. 

 

Improper charging, 

stemming & Blasting/ fining 

of blast holes 

 

Vibration due to movement 

of vehicles 

Restrict maximum charge per delay as per regulations 

and by optimum blast hole pattern, vibrations will be 

controlled within the permissible limit and blasting can 

be conducted safely.  

SOP for Charging, Stemming & Blasting/Firing of 

Blast Holes will be followed by blasting crew during 

initial stage of operation 

Shots are fired during designated timings only.  

All holes charged on any one day shall be fired on the 

same day.  

The danger zone will be distinctly demarcated (by 

means of red flags) 

5 Transportation Potential hazards and unsafe 

workings contributing to 

accident and injuries 

 

Overloading of material  

 

While reversal & overtaking 

of vehicle  

 

Operator of truck leaving his 

cabin when it is loaded. 

Before commencing work, drivers personally check 

the dumper/truck/tipper for oil (s), fuel and water 

levels, tyre inflation, general cleanliness and inspect 

the brakes, steering system, warning devices including 

automatically operated audio visual reversing alarm, 

rear view mirrors, side indicator lights etc., are in good 

condition. 

Unauthorized person will not be allowed to operate or 

ride on the vehicle  

Loading according to the vehicle capacity 

Periodical maintenance of vehicles as per operator 

manual 

6 Natural 

calamities 

Unexpected happenings Escape Routes will be provided to prevent inundation 

of storm water  

Fire Extinguishers & Sand Buckets in the designated 

areas 

7 Failure of Mine 

Benches and Pit 

Slope 

Slope geometry, Geological 

structure  

Ultimate or over all pit slope shall be below 60° and 

each bench height shall be 5m height. 

 

7.3  DISASTER MANAGEMENT PLAN  
Natural disasters like Earthquake, Landslides have not been recorded in the past history as the terrain is 

categorized under seismic zone II. The area is far away from the sea hence the disaster due to heavy floods and 

tsunamis are not anticipated 

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

installation, restoration of production and salvage operations in this same order of priorities.  



Chettikurichi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries  Draft EIA/ EMP Report 

          111 

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

services to achieve the following:  

Rescue and medical treatment of casualties;  

Safeguard other people;  

Minimize damage to property and the environment;  

Initially contain and ultimately bring the incident under control;  

Secure the safe rehabilitation of affected area; and  

Preserve relevant records and equipment for the subsequent inquiry into the cause and circumstances of the emergency.  

In case a disaster takes place, despite preventive actions, disaster management will have to be done in line with 

the descriptions below. There is an organization proposed for dealing with the emergency situations and the 

coordination among key personnel and their team has been shown in Fig 7.1. 

FIGURE 7.1: DISASTER MANAGEMENT TEAM LAYOUT 

 

The emergency organization shall be headed by emergency coordinator who will be qualified competent 

mine manager. In his absence senior most people available at the mine shall be emergency coordinator till arrival of 

mine manager. There would be three teams for taking care of emergency situations – Fire-Fighting Team, Rescue 

Team and Support Team. The proposed composition of the teams is given in Table 7.2. 

TABLE 7.2: PROPOSED TEAMS TO DEAL WITH EMERGENCY SITUATION 

DESIGNATION QUALIFICATION 

FIRE-FIGHTING TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Team Member Mines Foreman 

Team Member Mining Mate 

RESCUE TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Team Member/ Incident Controller (IC) Environment Officer 

Team Member Mining Foreman 

SUPPORT TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Assistant Team Leader Environment Officer 

Team Member Mining Mate 

Security Team Leader/ Emergency Security Controller Mines Foreman 

Once the mine becomes operational, the above table along with names of personnel will be prepared and 

made easily available to workers. A mobile communication network and wireless shall connect Mine Emergency 

Control Room (MECR) to control various departments of the mine, fire station and neighbouring industrial 

units/mines. 

 

EMERGENCY COORDINATOR 

MINE MANAGER 

SUPPORT TEAM RESCUE TEAM FIRE-FIGHTING 
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Roles and responsibilities of emergency team – 

(a) Emergency coordinator (EC) 

The emergency coordinator shall assume absolute control of site and shall be located at MECR. 

(b) Incident controller (IC) 

Incident controller shall be a person who shall go to the scene of emergency and supervise the action plan to overcome 

or contain the emergency. Shift supervisor or Environmental Officer shall assume the charge of IC. 

(c) Communication and advisory team 

The advisory and communication team shall consist of heads of Mining Departments i.e., Mines Manager 

(d) Roll call coordinator 

The Mine Foreman shall be Roll Call Coordinator. The roll call coordinator will conduct the roll call and will evacuate 

the mine personnel to assembly point. His prime function shall be to account for all personnel on duty. 

(e) Search and rescue team 

There shall be a group of people trained and equipped to carryout rescue operation of trapped personnel. The people 

trained in first aid and fire-fighting shall be included in search and rescue team. 

(f) Emergency security controller 

Emergency Security Controller shall be senior most security person located at main gate office and directing the 

outside agencies e.g. fire brigade, police, doctor and media men etc.,  

Emergency control procedure – 

The onset of emergency, will in all probability, commence with a major fire or explosion or collapse of wall 

along excavation and shall be detected by various safety devices and also by members of operational staff on duty. If 

located by a staff member on duty, he (as per site emergency procedure of which he is adequately briefed) will go to 

nearest alarm call point, break glass and trigger off the alarms. He will also try his best to inform about location and 

nature of accident to the emergency control room. In accordance with work emergency procedure the following key 

activities will immediately take place to interpret and take control of emergency. 

• On site fire crew led by a fireman will arrive at the site of incident with fire foam tenders and necessary 

equipment. 

• Emergency security controller will commence his role from main gate office 

• Incident controller shall rush to the site of emergency and with the help of rescue team and will start handling 

the emergency. 

• Site main controller will arrive at MECR with members of his advisory and communication team and will 

assume absolute control of the site. 

o He will receive information continuously from incident controller and give decisions and directions 

to: 

• Incident controller 

• Mine control rooms 

• Emergency security controller 

Proposed fire extinguishers at different locations – 

The following type of fire extinguishers has been proposed at strategic locations within the mine. 
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TABLE 7.3: PROPOSED FIRE EXTINGUISHERS AT DIFFERENT LOCATIONS 

LOCATION TYPE OF FIRE EXTINGUISHERS 

Electrical Equipment’s CO2 type, foam type, dry chemical powder type 

Fuel Storage Area CO2 type, foam type, dry chemical powder type, Sand bucket 

Office Area Dry chemical type, foam type 

Alarm system to be followed during disaster – 

On receiving the message of disaster from Site Controller, fire-fighting team, the mine control room attendant 

will sound siren wailing for 5 minutes. Incident controller will arrange to broadcast disaster message through public 

address system. 

On receiving the message of "Emergency Over" from Incident Controller the emergency control room attendant will 

give "All Clear Signal”, by sounding alarm straight for 2 minutes. 

The features of alarm system will be explained to one and all to avoid panic or misunderstanding during disaster. 

In order to prevent or take care of hazard / disasters if any the following control measures have been adopted.  

All safety precautions and provisions of Metalliferous Mines Regulations (MMR), 1961 is strictly followed during all 

mining operations.  

Observance of all safety precautions for blasting and storage of explosives as per MMR 1961.  

Entry of unauthorized persons into mine & allied areas is completely prohibited. 

Fire-fighting and first-aid provisions in the mines office complex and mining area are provided.  

Provisions of all the safety appliances such as safety boot, helmets, goggles, dust masks, ear plugs and ear muffs etc. 

are made available to the employees and the use of same is strictly adhered to through regular monitoring.  

Training and refresher courses for all the employees working in hazardous premises.  

Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans.  

Cleaning of mine faces is regularly done.  

Handling of explosives, charging and blasting are carried out only by qualified persons following SOP.  

Provision of high capacity standby pumps with generator sets with enough quantity of diesel for emergency pumping 

especially during monsoon.  

A blasting SIREN is used at the time of blasting for audio signal.  

Before blasting and after blasting, red and green flags are displayed as visual signals.  

Warning notice boards indicating the time of blasting and NOT TO TRESPASS are displayed at prominent places. 

Regular maintenance and testing of all mining equipment were carried out as per manufacturer’s guidelines. 
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7.4 CUMULATIVE IMPACT STUDY 
 There are two proposed quarries and one existing quarry falls in the cluster. The list of quarries is as below.  

TABLE 7.4 : CLUSTER QUARRY DETAILS 

CLUSTER QUARRIES 

PROPOSED QUARRIES 

Code 
Name and address of the project 

proponent 
S.F. Nos & Village Extent Status 

P1 

Thiru. A. Shahul Hameed, 

No. 9, Kasim Bawa Thaikka Street,  

Kayathar Village & Post,  

Kayathar Taluk,  

Thoothukudi District-628 952 

258/1B1B 

Chettikurichi Village 
2.06.5 ha 

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8033/SEAC/ToR- 

921/2020 

Dated: 16.03.2021 

P2 

M/s. Shree Selvi Chambers,  

Panjapatti Pirivu,  

Sukkampatti via, Theppakulathupatti, 

Dindigul District.  

255/2A, 256/8A, 8B, 

9, 10A, 10B, 257/3A 

& 3B 

Chettikurichi Village 

6.78.5 ha 

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8649/SEAC/ToR- 

1075/2021 

Dated: 01.03.2022 

Total 8.85.0 ha 

EXISTING QUARRY 

Code Name of the Owner S.F. Nos & Village Extent Lease Period 

E1 

M/s. Shree Selvi Chambers,  

Panjapatti Pirivu,  

Sukkampatti via, Theppakulathupatti, 

Dindigul District. 

263/1, 263/2, 263/3, 

263/5, 263/6 & 263/7 

Chettikurichi Village 

4.63.5 ha 

07.11.2018 

to 

06.11.2023 

Total 4.63.5 ha  

*Total Cluster Extent 13.48.5 ha  
 

TABLE 7.5: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P1” 

SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P1” 

Name of the Quarry Thiru. A.Shahul Hameed Rough Stone and Gravel Quarry 

Geological Resources 
Rough Stone Gravel 

3,67,640 m3 29,316 m3 

Mineable Reserves 
Rough Stone Gravel 

1,99,340 m3 29,188 m3 

Proposed production for five years plan 

period  

Rough Stone Gravel 

1,99,340 m3 29,188 m3 

Previous quarry details  

Lease Granted vide Proceedings Rc.No.G.M.1/98/2011, Dated: 

17.05.2011. 

Lease period 17.05.2011 to 16.05.2016 – 5 Years 

Mining Operations were stopped on July 2014 

Existing pit dimension and Excavated 

quantity  

100m (L) x 60m (W) x 7.5m (D) 

12,507m3 of Rough Stone &1, 230m3 of Gravel 

Mining Plan Period / Lease Period 5 Years 

Ultimate Pit Dimension 
Pit I 92 m (L) 50 m (W) 23 m (D) 

Pit II 106 m (L) 101 m (W) 23 m (D) 

Toposheet No 58 H/13 

Latitude between 09°03'32.36"N to 09°03'27.74"N 

Longitude between 77°44'00.80"E to77°43'54.31"E 

Highest Elevation 103 m AMSL 

Machinery proposed 

Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 2 Nos 

Hydraulic Excavator 1 No 

Tippers 2 Nos 
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Blasting Method 
Usage of Slurry Explosive with Milli second delay detonator (MSD) 

detonators 

Nearest Water Body 

S.No Water Bodies Distance and Direction 

1 Vadakku Konarkottai Tank 280m SW 

2 Terkku Kodnarkottai Tank 900m South 

3 Chithambarampatti Tank 2.0km NE 

4 Olaikulam Tank 2.5km SW 

5 Vellapaneri Tank 3.8km SW 

6 Suriyamanul Tank 5km SE 

7 Balakrishnapuram Tank 7km NE 

Greenbelt Development Plan 
Proposed to plant 1,000 trees in safety barrier, Village road and un 

utilized area.  

Proposed Manpower Deployment 14 Nos 

Project Cost  Rs 1,07,27,860/- 

TABLE 7.6: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P2” 

SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P2” 

Name of the Quarry M/s. Shree Selvi Chambers Rough Stone & Gravel Quarry 

Land Type Patta Land 

S.F. Nos 
255/2A, 256/8A, 256/8B, 256/9, 256/10A, 256/10B, 257/3B and 

257/3A 

Village Chettikurichi Village 

Extent 6.78.5 ha 

Geological Reserves 
Rough Stone Gravel 

21,38,780 m3 1,22,216 m3 

Mineable Reserves 
Rough Stone Gravel 

10,32,730 m3 75,656 m3 

Proposed production for five years plan 

period  

Rough Stone Gravel 

10,32,730 m3 75,656 m3 

Existing pit dimension  
Pit – I – 75m (L) X 15m (W) X 7m (D) 

Pit – II – 70m (L) X 30m (W) X 8m (D)  

Mining Plan Period / Lease Period 5 Years 

Ultimate Pit Dimension 324 m (L) * 134 m (W) * 37m (D) 

Toposheet No 57 G/12 

Latitude Between 09°03’27.49”N 09°03’14.33”N 

Longitude Between 77°44’05.63”E 77°43’51.48”E 

Highest Elevation 100 m AMSL 

Machinery proposed 

Jack Hammer 10 

Compressor 2 

Hydraulic Excavator 1 

Dumpers 5 

Blasting Method Usage of Slurry Explosive with MSD detonators 

Nearest Water Body 

S.No Water Bodies Distance and Direction 

1 Vadakku Konarkottai Tank 280m SW 

2 Terkku Kodnarkottai Tank 900m South 

3 Chithambarampatti Tank 2.0km NE 

4 Olaikulam Tank 2.5km SW 

5 Vellapaneri Tank 3.8km SW 

6 Suriyamanul Tank 5km SE 

7 Balakrishnapuram Tank 7km NE 

Proposed Manpower Deployment 35 Nos 

Project Cost 

Land & Machinery Cost Rs. 89,69,540/- 

EMP Cost Rs. 3,80,000/- 

Total Rs. 93,49,540/- 
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TABLE 7.7: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E1” 

Name of the Mine Rough Stone and Gravel Quarry belongs to M/s. Sri Selvi Chambers 

Land Type Patta Land 

S.F. No. 263/1, 263/2, 263/5, 263/6 & 263/7 

Village Chettikurichi 

Extent 4.63.5 ha 

Geological Reserves 
Rough Stone Gravel 

15,82,770 m3 90,444 m3 

Mineable Reserves 
Rough Stone Gravel 

6,20,945 m3 62,848 m3 

Proposed production for five years  
Rough Stone Gravel 

6,20,945 m3 62,848 m3 

Mining Plan Period / Lease Period 5 Years 

Ultimate Pit Dimension 
Pit – I    147 m (L) * 180 m (W) * 37 m (D) 

Pit – II   137 m (L) * 43 m (W) * 32 m (D) 

Toposheet No 57 G/12 

Latitude 09°03’39.38N 09°03’32.27”N 

Longitude 77°44’03.10”E 77°43’53.32”E 

Highest Elevation 102 m AMSL 

Water Level 40-45m BGL 

Machinery 

Jack Hammer Drills 2 

Compressor 1 

Hydraulic Excavator 1 

Tippers 5 

Blasting Usage of Slurry Explosive with MSD detonators 

Manpower Deployment 37 Nos 

Project Cost 

Project cost  Rs. 74,96,200/- 

EMP Cost Rs. 3, 80,000/- 

Total Rs. 78, 76,200/- 

Source: Approved Mining Plan  

 The Cumulative Impact is mainly anticipated due to drilling & blasting and excavation and transportation 

activities in all the quarries (proposed and existing) within the cluster and major impact anticipated is on Air & Noise 

Environment and Ground Vibrations due to blasting. 

Air Environment – 

Calculating the Cumulative Load of Mining within the cluster is as shown in table 7.12 & 7.13. 

TABLE 7.8: CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF ROUGH STONE 

Quarry Mineable Reserve Per Year Production Per Day Production 

Number of Lorry 

Load Per Day 

@ 12m3 per load 

P1 1,99,340 m3 39,868 m3 133 m3 11 Trips/day 

P2 10,32,730 m3 2,06,546 m3 688m3 57 Trips/day 

E1 6,20,945 m3 1,24,189 m3 414 m3 35 Trips/day 

TOTAL 18,53,015 m3 3,70,603 m3 1,235 m3 103 Trips/day 

TABLE 7.9: CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF GRAVEL 

Quarry Mineable Reserve Per Year Production Per Day Production Number of Lorry Load Per Day 

P1 29,188 m3 9,729 m3 32 m3 3 Trips/day 

P2 75,656 m3 25,218 m3 84 m3 7 Trips/day 

E1 62,848 m3 20,949 m3 70 m3 6 Trips/day 

TOTAL 1,67,692 m3 55,896 m3 186m3 16 Trips/day 
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 On a cumulative basis considering in 3 quarries it can be seen that the overall production of Rough Stone is 

1,235 m3 per day and overall production of Gravel is 186 m3 per day with an capacity of 1030 trips of Rough Stone 

per day and 16 Trips per day of Gravel from the cluster. 

Note: Per day production of Rough Stone is calculated for 5 Years Lease Period and for Gravel production with 

variable of 1, 2 and 3 years of production period. And the load of existing quarries will not be of major impact as these 

quarries. 

Based on the above production quantities the emissions due to various activities in these mines includes 

various activities like ground preparation, excavation, handling and transport of ore. These activities have been 

analysed systematically basing on USEPA-Emission Estimation Technique Manual, for Mining AP-42, to arrive at 

possible emissions to the atmosphere and estimated emissions are given in Table 7.14. 

TABLE 7.10: EMISSION ESTIMATION FROM QUARRIES WITHIN 500 METER RADIUS 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “P1” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.079858224 g/s 

Blasting Point Source 0.000717170 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.042915895 g/s 

Haul Road Line Source 0.002535668 g/s 

Overall Mine Area Source 0.062821139 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.000590358 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000029066 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “P2” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.130808917 g/s 

Blasting Point Source 0.008456888 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.050069959 g/s 

Haul Road Line Source 0.00256446 g/s 

Overall Mine Area Source 0.112089395 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.002954011 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000454400 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E1” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.112294181 g/s 

Blasting Point Source 0.003942849 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.047780506 g/s 

Haul Road Line Source 0.002550769 g/s 

Overall Mine Area Source 0.091723000 g/s 

Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.001825754 g/s 

Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.000192978 g/s 

Source: Emission Calculations 

TABLE 7.11: INCREMENTAL & RESULTANT GLC WITHIN CLUSTER 

PM10 in µg/m3 

Location CORE 

Background 56.7 

Highest Incremental 17 

Resultant 73.7 

NAAQ Norms 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

Location CORE 

Background 10.1 
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Highest Incremental 8 

Resultant 18.1 

NAAQ Norms 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

Location CORE 

Background 16.8 

Incremental 13 

Resultant 29.8 

NAAQ Norms 80 µg/m3 
 

Noise Environment – 

Noise pollution is mainly due to operation like drilling & blasting and plying of trucks & HEMM. Cumulative 

Noise modelling has been carried out considering blasting and compressor operation (drilling) and transportation 

activities. Predictions have been carried out to compute the noise level at various distances around the different 

quarries within the 500 m radius. 

For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, one can estimate noise 

levels at various locations at different sources using model based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where: 

Lp1 & Lp2 are sound levels at points located at distances r1 & r2 from the source. 

Ae1, 2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources can be determined at 

various locations by logarithmic addition. 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the model are: 

Source data has been computed taking into account of all the machinery and activities used in the mining process. 

TABLE 7.12: PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUES FROM CLUSTER 

Location ID 
Background Value 

(Day) dB(A) 

Incremental Value 

dB(A) 

Total Predicted 

dB(A) 

Residential Area  

Standards dB(A) 

Habitation Near P1 48 44.4 49.6 

55 Habitation Near P2 45 48.1 49.8 

Habitation Near E1 47.3 42.0 48.4 

Source: Lab Monitoring Data 

 The incremental noise level is found within the range of 42.0– 44.4 dB (A) in Buffer zone. The noise level 

at different receptors in buffer zone is lower due to the distance involved and other topographical features adding to 

the noise attenuation. The resultant Noise level due to monitored values and calculated values at the receptors are 

based on the mathematical formula considering attenuation due to Green Belt as 4.9 dB (A) the barrier effect. From 

the above table, it can be seen that the ambient noise levels at all the locations near habitations are within permissible 

limits of Residential Area (buffer zone) as per THE NOISE POLLUTION (REGULATION AND CONTROL) 

RULES, 2000 (The Principal Rules were published in the Gazette of India, vide S.O. 123(E), dated 14.2.2000 and 

subsequently amended vide S.O. 1046(E), dated 22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 11.10.2002, S.O. 1569 (E), dated 

19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 under the Environment (Protection) Act, 1986.). 
 

Ground Vibrations 

Ground vibrations due to mining activities in the 3 quarries within cluster are anticipated due to operation of 

Mining Machines like Excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, etc. However, the major source of 

ground vibration from the three mines is blasting. The major impact of the ground vibrations is observed on the 

domestic houses located in the villages nearby the mine lease area. The kuchha houses are more prone to cracks and 
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damage due to the vibrations induced by blasting whereas RCC framed structures can withstand more ground 

vibrations. Apart from this, the ground vibrations may develop a fear factor in the nearby settlements. 

Another impact due to blasting activities is fly rocks. These may fall on the houses or agricultural fields 

nearby the mining areas and may cause injury to persons or damage to the structures. 

Nearest Habitations from 8 mines respectively are as in below Table 7.17 

TABLE 7.13: NEAREST HABITATION FROM EACH MINE 

Location ID Distance in Meters 

Habitation Near P1 500 

Habitation Near P2 360 

Habitation Near E1 870 

The ground vibrations due to the blasting in all the mines are calculated using the empirical equation for assessment 

of peak particle velocity (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 
Where – 

V = peak particle velocity (mm/s) 

K = site and rock factor constant 

Q = maximum instantaneous charge (kg) 

B = constant related to the rock and site (usually 1.6) 

R = distance from charge (m) 

TABLE 7.14: GROUND VIBRATIONS FROM CLUSTER QUARRIES 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in m/ms 

P1 100 600 0.714 

P2 100 370 1.548 

E1 100 700 0.558 

Source: Blasting Calculations 

 From the above table, the charge per blast is considered as maximum of 100kg in each mine and the resultant 

PPV is well below the Peak Particle Velocity of 8 mm/s as per Directorate General of Mines Safety for safe level 

criteria through Circular No. 7 dated 29/8/1997. 

Socio Economic Environment – 

The 8 mines shall provide employment and revenue will be created to government 

TABLE 7.15: SOCIO ECONOMIC BENEFITS FROM CLUSTER QUARRIES 

 Employment Project Cost CER @ 2% 

P1 14 Rs 1,07,27,860/- Rs 2,14,557/- 

P2 35 Rs 93,49,540/- Rs 1,87,000/- 

E1 37 Rs 78, 76,200/- Rs 1,97,000/- 

Total Rs 4, 69, 48,045/- Rs 5,98,557/- 

A total of 86 people will get employment due to 3 mines in cluster and already employed at existing mines. 

Allocation for Corporate Environment Responsibility (CER) shall be made as per Government of India, MoEF & CC 

Office Memorandum F.No.22-65/2017-IA.III, Dated: 01.05.2018 by all the mines 

As per para 6 (II) of the office memorandum, all the mines being a green field project & Capital Investment 

is ≤ 100 crores, they shall contribute 2% of Capital Investment towards CER as per directions of EAC/SEAC and the 
total CER amount from the 3 mines is Rs 5,98,557/-.  
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8. PROJECT BENEFITS 

8.0 GENERAL 
In Chettikurichi Rough Stone and Gravel Cluster – Proposed Quarries aims to produce about 12,32,070m3 

Rough Stone & 1,04,844m3 of Gravel over a period of 5 Years. This will enhance the socio-economic activities in the 

adjoining areas and will result in the following benefits 

Increase in Employment Potential 

Improvement in Socio-Economic Welfare 

Improvement in Physical Infrastructure  

Improvement in Social infrastructure 

8.1 EMPLOYMENT POTENTIAL 
It is proposed to provide employment to about 49 persons (from the 2 proposed quarries) for carrying out 

mining operations and give preference to the local people in providing employment. In addition there will be 

opportunity for indirect employment to many people in the form of contractual jobs, business opportunities, service 

facilities etc. the economic status of the local people will be enhanced due to mining project. 

8.2 SOCIO-ECONOMIC WELFARE MEASURES PROPOSED 
The impact of mining activity in the area will be more positive on the socio-economic environment in the 

immediate project impact area. The employment opportunities both direct and indirect will contribute to enhanced 

money incomes to job seekers with minimal skill sets especially among the local communities. 

8.3 IMPROVEMENT IN PHYSICAL INFRASTRUCTURE 
The proposed quarries are located in Chettikurichi Village, Kayathar Taluk and Thoothukudi District of 

Tamil Nadu and the area have communications, roads and other facilities already well established. The following 

physical infrastructure facilities will further improve due to proposed mine. 

• Road Transport facilities 

• Communications 

• Medical, Educational and social benefits will be made available to the nearby civilian population in addition 

to the workmen employed in the mine. 

8.4 IMPROVEMENT IN SOCIAL INFRASTRUCTURE 
Employment is expected during civil construction period, in trade, garbage lifting, sanitation and other 

ancillary services, Employment in these sectors will be primarily temporary or contractual and involvement of 

unskilled labour will be more. A major part of the labour force will be mainly from local villagers who are expected 

to engage themselves both in agriculture and mining activities. This will enhance their income and lead to overall 

economic growth of the area. 

8.5 OTHER TANGIBLE BENEFITS 
The proposed mine is likely to have other tangible benefits as given below. 

• Indirect employment opportunities to local people in contractual works like construction of infrastructural 

facilities, transportation, sanitation, for supply of goods and services to the mine and other community 

services. 

• Additional housing demand for rental accommodation will increase 

• Cultural, recreation and aesthetic facilities will also improve 

• Improvement in communication, transport, education, community development and medical facilities and 

overall change in employment and income opportunity 

• The State Government will also benefit directly from the proposed mine, through increased revenue from 

royalties, cess, DMF, GST etc.,  
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

The Proponent will take responsibility to develop awareness among all levels of their staff about CSR 

activities and the integration of social processes with business processes. Those involved with the undertaking of CSR 

activities will be provided with adequate training and re-orientation. 

Under this programme, the project proponent will take-up following programmes for social and economic 

development of villages within 10 km of the project site. For this purpose, separate budget will be provided every 

year. For finalization of these schemes, proponent will interact with LSG. The schemes will be selected from the 

following broad areas – 

• Health Services 

• Social Development 

• Infrastructure Development 

• Education & Sports 

• Self-Employment 

CSR Cost Estimation  

CSR activities will be taken up in the Chettikurichi village mainly contributing to education, health, training 

of women self-help groups and contribution to infrastructure etc., CSR budget is allocated as 2.5% of the 

profit. 

CORPORATE ENVIRONMENT RESPONSIBILITY– 

 Allocation for Corporate Environment Responsibility (CER) shall be made as per Government of India, 

MoEF & CC Office Memorandum F.No.22-65/2017-IA.III, Dated: 01.05.2018. 

As per para 6 (II) of the office memorandum, being a green field project & Capital Investment is ≤ 100 crores, 
The Cluster Projects of two proposed and one existing quarry owners shall contribute 2% of Capital Investment 

towards CER as per directions of EAC/SEAC. Capital cost is Rs 4, 69, 48,045/- and 2% of the same works out to Rs 

5,98,557/-. 

TABLE 8.1: CER – ACTION PLAN 

Activity Beneficiaries Total In Rs 

Installation of Solar lamps at Chettikurichi village roads Chettikurichi villagers   50,000/- 

Providing funds for improving Sanitation facilities at 

Chettikurichi village Government School 
Chettikurichi villagers 2,00,000/- 

Providing funds for smart class facilities at Chettikurichi 

village Government School 
Chettikurichi villagers 3,48,557/- 

Total 5,98,557/- 

Source: Field survey conducted by FAE, consultation with project proponent 

  



Chettikurichi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries  Draft EIA/ EMP Report 

          122 

9. ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

Not Applicable, Since Environmental Cost Benefit Analysis not recommended at the Scoping stage. 
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10. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN  - P1 

10.0 GENERAL 
Environment Management Plan (EMP) aims at the preservation of ecological system by considering in-built 

pollution abatement facilities at the proposed site. Good practices of Environmental Management plan will ensure to 

keep all the environmental parameters of the project in respect of Ambient Air quality, Water quality, Socio – 

economic improvement standards.  

Mitigation measures at the source level and an overall environment management plan at the study area are 

elicited so as to improve the supportive capacity of the receiving bodies. The EMP presented in this chapter discusses 

the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored 

after approval of the EIA.  

10.1 ENVIRONMENTAL POLICY 
The proponent is committed to conduct all its operations and activities in an environmentally responsible 

manner and to continually improve environmental performance. 

The Proponent will – 

• Meet the requirements of all laws, acts, regulations, and standards relevant to its operations and activities 

• Implement a program to train employees in general environmental issues and individual workplace 

environmental responsibilities 

• Allocate necessary resources to ensure the implementation of the environmental policy 

• Ensure that an effective closure strategy is in place at all stages of project development and that progressive 

reclamation is undertaken as early as possible to reduce potential long-term environmental and community 

impacts 

• Implement monitoring programmes to provide early warning of any deficiency or unanticipated performance 

in environmental safeguards 

• Conduct periodic reviews to verify environmental performance and to continuously strive towards 

improvement 

Description of the Administration and Technical Setup – 

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter 6 will ensure effective implementation of 

environment management plan and to ensure compliance of environmental statutory guidelines through Mine 

Management Level of each Proposed Quarry. 

The said team will be responsible for: 

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

• Analysis of the water and air samples collected through external laboratory 

• Implementation and monitoring of the pollution control and protective measures/ devices which shall include 

financial estimation, ordering, installation of air pollution control equipment, waste water treatment plant, 

etc.,  

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

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

• Green belt development 

• Monitoring the progress of implementation of the environmental monitoring programme 

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

Forests and the conditions of the environmental clearance as well as the consents to establish and consents 

to operate. 
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10.2 LAND ENVIRONMENT MANAGEMENT – 
Landscape of the area will be changed due to the quarrying operation, restoration of the land by converting 

the quarry pit (0.48.0Ha) into temporary reservoir and the remaining part of the area (un utilized areas, infrastructure, 

haul Roads) will be utilized for greenbelt development. Aesthetic of the Environment will not be affected. There is no 

major vegetation in the project area during the course of quarrying operation and after completion of the quarrying 

operation thick plantation will be developed under greenbelt development programme. 

TABLE 10.1: PROPOSED CONTROLS FOR LAND ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Design vehicle wash-down areas so that all runoff water is captured and passed 

through oil water separators and sediment catchment devices. 

Mines Manager 

Refueling to be undertaken in a safe location, away from vehicle movement pathways 

& 100 m away of any watercourse Refueling activity to be under visual observation 

at all times. 

Drainage of refueling areas to sumps with oil/water separation 

Mine Foreman & 

Mining Mate 

Soil and groundwater testing as required following up a particular incident of 

contamination. 

Mines Manager 

At conceptual stage, the mining pits will be converted into Rain Water Harvesting. 

Remaining area will be converted into greenbelt area 

Mines Manager 

No external dumping i.e.,outside the project area Mine Foreman 

Garland drains with catch pits / settlement traps to be provided all around the project 

area to prevent run off affecting the surrounding lands. 

Mines Manager 

The periphery of Project area will be planted with thick plantation to arrest the fugitive 

dust, which will also act as acoustic barrier. 

Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.3 SOIL MANAGEMENT  
Top Soil Management – 

▪ There is no topsoil in this project site.  

Overburden / Waste and Side Burden Management – 

▪ The overburden in the form of Gravel formation, the Gravel will be directly loaded into tippers and sold. 

TABLE 10.2: PROPOSED CONTROLS FOR SOIL MANAGEMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Surface run-off from the project boundary via garland drains will be diverted to the 

mine pits 

Mine Foreman & 

Mining Mate 

Design haul roads and other access roads with drainage systems to minimize 

concentration of flow and erosion risk 

Mines Manager 

Empty sediment from sediment traps 

Maintain, repair or upgrade garland drain system 

Mines Manager 

Test soils for pH, EC, chloride, size & water holding capacity Manager Mines 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.4 WATER MANAGEMENT  
In the proposed quarrying project no process is involved for the effluent generation, only oil & grease from 

the machinery wash is anticipated and domestic sewage from mine office. 

The quarrying operation is proposed upto a depth of 23m maximum below ground level, the water table in 

the area is 50m – 55m below ground level, hence the proposed projects will not intersect the Ground water table during 

entire quarry period.  

TABLE 10.3: PROPOSED CONTROLS FOR WATER ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

To maximize the reuse of pit water for water supply Mines Foreman 

Temporary and permanent garland drain will be constructed to contain the catchments of 

the mining area and to divert runoff from undisturbed areas through the mining areas  

Mines Manager 

Natural drains/nallahs/brooklets outside the project area should not be disturbed at any 

point of mining operations 

Mines Manager 

Ensure there is no process effluent generation or discharge from the project area into water 

bodies 

Mines Foreman 

Domestic sewage generated from the project area will be disposed in septic tank and soak 

pit system 

Mines Foreman 

Monthly or after rainfall, inspection for performance of water management structures and 

systems 

Mines Manager 

Conduct ground water and surface water monitoring for parameters specified by CPCB  Manager Mines 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.5 AIR QUALITY MANAGEMENT  
The proposed quarrying activity would result in the increase of particulate matter concentrations due to 

fugitive dust. Daily water sprinkling on the haul roads, approach roads in the vicinity would be undertaken and will 

be continued as there is possibility for dust generation due to truck mobility. It will be ensured that vehicles are 

properly maintained to comply with exhaust emission requirements 

TABLE 10.4: PROPOSED CONTROLS FOR AIR ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Generation of dust during excavation is minimized by daily (twice) water sprinkling on 

working face and daily (twice) water sprinkling on haul road 

Mines Manager 

Wet drilling procedure /drills with dust extractor system to control dust generation during 

drilling at source itself is implemented 

Mines Manager 

Maintenance as per operator manual of the equipment and machinery in the mines to 

minimizing air pollution 

Mines Manager 

Ambient Air Quality Monitoring carried out in the project area and in surrounding villages 

to access the impact due to the mining activities and the efficacy of the adopted air pollution 

control measures 

Mines Manager 

Provision of Dust Mask to all workers Mines Manager 

Greenbelt development all along the periphery of the project area Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.5.1 NOISE POLLUTION CONTROL  
There will be intermittent noise levels due to vehicular movement, trucks loading, drilling and blasting and 

cutting activities. No mining activities are planned during night time. 

TABLE 10.5: PROPOSED CONTROLS FOR NOISE ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Development of thick greenbelt all along the Buffer Zone (7.5 Meters) of the project area 

to attenuate the noise and the same will be maintained 

Mines Manager 

Preventive maintenance of mining machinery and replacement of worn out accessories to 

control noise generation 

Mines Foreman 

Deployment of mining equipment with an inbuilt mechanism to reduce noise Mines Manager 

Provision of earmuff / ear plugs to workers working in noise prone zones in the mines Mining Mate 

Provision of effective silencers for mining machinery and transport vehicles Mines Manager 

Provision of sound proof AC operator cabins to HEMM Mines Manager 

Sharp drill bits are used to minimize noise from drilling Mines Foreman 

Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators to minimize noise 

from blasting 

Mines Manager 

Annual ambient noise level monitoring are carried out in the project area and in surrounding 

villages to access the impact due to the mining activities and the efficacy of the adopted 

noise control measures. Additional noise control measures will be adopted if required as 

per the observations during monitoring 

Mines Manager 

Reduce maximum instantaneous charge using delays while blasting Mining Mate 

Change the burden and spacing by altering the drilling pattern and/or delay layout, or 

altering the hole inclination 

Mines Manager 

Undertake noise or vibration monitoring Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.5.2 GROUND VIBRATION AND FLY ROCK CONTROL  
 The Rough stone and Gravel quarry operation creates vibration due to the blasting and movement of Heavy 

Earth moving machineries, fly rocks due to the blasting.  

TABLE 10.6: PROPOSED CONTROLS FOR GROUND VIBRATIONS & FLY ROCK 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Controlled blasting using delay detonators will be carried out to maintain the PPV value 

(below 8Hz) well within the prescribed standards of DGMS 

Mines Manager 

Drilling and blasting will be carried under the supervision of qualified persons Mines Manager 

Proper stemming of holes should be carried out with statutory competent qualified blaster 

under the supervision of statutory mines manager to avoid any anomalies during blasting 

Mines Manager 

Suitable spacing and burden will be maintained to avoid misfire / fly rocks Manager Mines 

Number of blast holes will be restricted to control ground vibrations Manager Mines 

Blasting will be carried out only during noon time Mining Mate 

Undertake noise or vibration monitoring Mines Manager 

ensure blast holes are adequately stemmed for the depth of the hole and stemmed with 

suitable angular material 

Mines Foreman 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.8 BIOLOGICAL ENVIRONMENT MANAGEMENT  
The proponent will take all necessary steps to avoid the impact on the ecology of the area by adopting suitable 

management measures in the planning and implementation stage. During mining, thick plantation will be carried out 

around the project periphery, on safety barrier zone, on top benches of quarried out area etc.,  

Following control measures are proposed for its management and will be the responsibility of the Mines Manager. 

• Greenbelt development all along the safety barrier of the project area 

• It is also proposed to implement the greenbelt development programme and post plantation status will be 

regularly checked for every season. 

• The main attributes that retards the survival of sapling is fugitive dust, this fugitive dust can be controlled by 

water sprinkling on the haul roads and installing a sprinkler unit near the newly planted area. 

• Year wise greenbelt development will be recorded and monitored 

▪ Based on the area of plantation. 

▪ Period of plantation  

▪ Type of plantation  

▪ Spacing between the plants 

▪ Type of manuring and fertilizers and its periods 

▪ Lopping period, interval of watering 

▪ Survival rate 

▪ Density of plantation 

• The ultimate reclamation planned leaves a congenial environment for development of flora & immigration 

of small fauna through green belt and water reservoir. The green belt and water reservoir developed within 

the Project at the end of mine life will attract the birds and animals towards the project area in the post mining 

period. 

10.8.1 Green Belt Development Plan 

About 125 nos. of saplings is proposed to be planted for the Mining plan period in safety barrier of all the proposed 

projects with survival rate 80% and about 100 nos of fruit bearing and avenue plants are proposed to be developed around 

the mines office. The greenbelt development plan has been prepared keeping in view the land use changes that will occur 

due to mining operation in the area. 

TABLE 10.7 PROPOSED GREENBELT ACTIVITIES FOR 5 YEAR PLAN PERIOD  

Year 

No. of tress 

proposed to be 

planted 

Area to be 

covered in m2 Name of the species 
Survival rate 

expected in % 

No. of trees 

expected to be 

grown 

I 1000 

Safety zone, 

approach and 

village roads 

Neem, Pongamia 

pinnata, 

etc., , 

80 800 

Source: Conceptual Plan of Approved Mining plan & proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

The objectives of the greenbelt development plan are – 

• Provide a green belt around the periphery of the quarry area to combat the dispersal of dust in the adjoining areas, 

• Protect the erosion of the soil, Conserve moisture for increasing ground water recharging, 

• Restore the ecology of the area, Restore aesthetic beauty of the locality and meet the requirement of fodder, fuel 

and timber of the local community. 

A well planned Green Belt with multi rows (three tiers) preferably with long canopy leaves shall be developed 

with dense plantations around the boundary and haul roads to prevent air, dust noise propagation to undesired places 

and efforts will be taken for the enhancement of survival rate.  
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10.8.2 Species Recommended for Plantation 

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

• Creating of bio-diversity. 

• Fast growing, thick canopy cover, perennial and evergreen large leaf area, 

• Efficient in absorbing pollutants without major effects on natural growth 

TABLE 10.8: RECOMMENDED SPECIES TO PLANT IN THE GREENBELT 

S.No Botanical Name Local Name Importance 

1.  Azadirachta indica Neem, Vembu Neem oil & neem products 

2.  Millettia pinnata Pungan  landscaping purposes as a windbreak or for shade 

3.  Tamarindusindica Tamarind Edible & Medicinal and other Uses 

4.  Achras sapota Sapota Edible fruits 

5.  Ficus benghalensis Alai Shade and a source of food for birds 

6.  Ficus religiosa araca-maram Shade and a source of food for birds 

7.  Mangifera indica Mango/ Ma Edible fruit 

8.  Terminalia catappa nattuvadumai Edible nuts 

9.  Polyalthia longifolia Nettilinkam Tall and evergreen tree 

10.   Athi palam  

 Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator  

10.9 OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH MANAGEMENT  
Occupational safety and health is very closely related to productivity and good employer-employee 

relationship. The main factors of occupational health impact in quarries are fugitive dust and noise. Safety of 

employees during quarrying operation and maintenance of mining equipment will be taken care as per Mines Act 1952 

and Rule 29 of Mines Rules 1955. To avoid any adverse effect on the health of workers due to dust, noise and vibration 

sufficient measures have been provided. 

10.9.1 Medical Surveillance and Examinations – 

▪ Identifying workers with conditions that may be aggravated by exposure to dust & noise and establishing 

baseline measures for determining changes in health. 

▪ Evaluating the effect of noise on workers 

▪ Enabling corrective actions to be taken when necessary 

▪ Providing health education 

The health status of workers in the mine shall be regularly monitored under an occupational surveillance program. 

Under this program, all the employees are subjected to a details medical examination at the time of employment. The 

medical examination covers the following tests under mines act 1952. 

▪ General Physical Examination and Blood Pressure 

▪ X-ray Chest and ECG 

▪ Sputum test  

▪ Detailed Routine Blood and Urine examination 

 The medical histories of all employees will be maintained in a standard format annually. Thereafter, the 

employees will be subject to medical examination annually. The below tests keep upgrading the database of medical 

history of the employees. 
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TABLE 10.9: MEDICAL EXAMINATION SCHEDULE 

Sl.No Activities 1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year 5th Year 

1 Initial Medical Examination (Mine Workers) 

A Physical Check-up      

B Psychological Test      

C Audiometric Test      

D Respiratory Test      

2 Periodical Medical Examination (Mine Workers) 

A Physical Check – up      

B Audiometric Test      

C Eye Check – up      

D Respiratory Test      

3 Medical Camp (Mine Workers & Nearby Villagers)      

4 Training (Mine Workers)      

 

Medical Follow ups:- Work force will be divided into three targeted groups age wise as follows:- 

Age Group PME as per Mines Rules 1955 Special Examination 

Less than 25 years Once in a Three Years In case of emergencies 

Between 25 to 40 Years Once in a Three Years In case of emergencies 

Above 40 Years Once in a Three Years In case of emergencies 

Medical help on top priority immediately after diagnosis/ accident is the essence of preventive aspects. 

 

10.9.2 Proposed Occupational Health and Safety Measures – 

▪ The mine site will have adequate drinking water supply so that workers do not get dehydrated. 

▪ Lightweight and loose fitting clothes having light colors will be preferred to wear. 

▪ Noise exposure measurements will be taken to determine the need for noise control strategies. 

▪ The personal protective equipment will be provided for mine workers. 

▪ Supervisor will be instructed for reporting any problems with hearing protectors or noise control equipment. 

▪ At noisy working activity, exposure time will be minimized. 

▪ Dust generating sources will be identified and proper control measure will be adopted. 

▪ Periodic medical examinations will be provided for all workers. 

▪ Strict observance of the provisions of DGMS Acts, Rules and Regulations in respect of safety both by 

management and the workers. 

▪ The width of road will be maintained more than thrice the width of the vehicle. A code of traffic rules will 

be implemented. 

▪ In respect of contract work, safety code for contractors and workers will be implemented. They will be 

allowed to work under strict supervision of statutory person/officials only after they will impart training at 

vocational training centres. All personal protective equipment's will be provided to them. 

▪ A safety committee meeting every month will be organized to discuss the safety of the mines and the persons 

employed. 

▪ Celebration of annual mines safety week and environmental week in order to develop safety awareness and 

harmony amongst employees and co quarry owners. 
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FIGURE 10.1: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT TO THE MINE WORKERS 

 

10.9.3 Health and Safety Training Programme 

 The Proponent will provide special induction program along with machinery manufacturers for the operators 

and co-operators to run and maintain the machinery effectively and efficiently.  The training program for the 

supervisors and office staffs will be arranged in the Group Vocational Training Centres in the State. And engage an 

Environmental Consultants to provide periodical training to all the employees to carry out the mining operation in and 

eco-friendly manner.  

TABLE 10.10: LIST OF PERIODICAL TRAININGS PROPOSED FOR EMPLOYEES 

Course Personnel Frequency Duration Instruction 

New-Employee Training 

All new 

employees 

exposed to mine 

hazards 

Once 
One 

week 

Employee rights 

Supervisor responsibilities 

Self-rescue 

Respiratory devices 

Transportation controls 

Communication systems 

Escape and emergency 

evacuation 

Ground control hazards 

Occupational health hazards 

Electrical hazards 

First aid 

Explosives 

Task Training 

Like Drilling, Blasting, 

Stemming, safety, Slope 

stability, Dewatering, Haul 

road maintenance,  

Employees 

assigned to new 

work tasks 

Before new 

Assignments 
Variable 

Task-specific health & safety 

procedures and SOP for 

various mining activity.  

Supervised practice in 

assigned work tasks.  

Refresher 

Training 

All employees 

who received 

new-hire training 

Yearly 
One 

week  

Required health and safety 

standards 

Transportation controls 

Communication systems 

Escape ways, emergency 

evacuations 

Fire warning 
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Ground control hazards 

First aid 

Electrical hazards 

Accident prevention 

Explosives 

Respirator devices 

Hazard 

Training 

All employees 

exposed to mine 

hazards 

Once Variable 

Hazard recognition and 

avoidance 

Emergency evacuation 

procedures 

Health standards 

Safety rules 

Respiratory devices 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator as per DGMS Norms 

10.9.4 Budgetary Provision for Environmental Management – 

Adequate budgetary provision has been made by the Company for execution of Environmental Management 

Plan. The Table 10.12 gives overall investment on the environmental safeguards and recurring expenditure for 

successful monitoring and implementation of control measures. 

TABLE 10.11: EMP BUDGET FOR PROPOSED PROJECT – P1 

Activity Mitigation measure 
Provision for 

Implementation 

Cost of EMP INR 

Capital Cost 

INR 

Recurring 

Cost INR 

Haul Road Dust 

Suppression 

Compaction, gradation and drainage 

on both sides 

Rental Dozer & drainage 

construction on haul road 

length 300 m @ 300/ Meter  

90,000/- 20,000/- 

Fixed Water Sprinkling 

Arrangements + thrice a day water 

sprinkling by own water tankers 

Water @ Rs 150/- per tanker 6,00,000/- 1,20,000/- 

Air Quality will be regularly 

monitored as per norms within ML 

area & Ambient Area 

Yearly Compliance as per 

CPCB norms 
0 76,000/- 

Mine Pit Operations 

Muffle blasting to control fly rocks 

during blasting  

Blasting face will be 

covered with sand bags/ 

steel mesh/ old tyres used 

conveyor belts 

0 5,000/- 

Wet drilling procedure/ latest eco 

friendly drill machine with separate 

dust extractor unit 

Provision made in 

operational cost  
0 0 

Truck Loading 

No overloading of 

trucks/tippers/tractors 

Manual Monitoring 

through Security guard 
0 5,000/- 

Stone carrying trucks will be covered 

by tarpaulin to avoid escape of fines to 

the atmosphere 

Monitoring if trucks will be 

covered by tarpaulin 
0 10,000/- 

Enforcing speed limits of 20 km/hr 

within ML area 

Manual Monitoring through 

Security guard 
0 5,000/- 

Regular monitoring of exhaust fumes 

as per RTO norms 

Monitoring of Exhaust 

Fumes 
0 5,000/- 



Chettikurichi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries  Draft EIA/ EMP Report 

          132 

Transportation over 

roads 

Regular sweeping and maintenance of 

roads for at least about 300m from 

quarry entrance 

Provision for 2 labours @ 

Rs.20,000/labour 

(Contractual) 

0 40,000/- 

Installing wheel wash system near exit 

gate of quarry 

Installation + Maintenance + 

Supervision 
50,000/- 20,000/- 

Noise 

Manageme

nt 

Mine Pit 

Operations 

Source of noise will be during 

operation of transportation vehicles, 

HEMM for this proper maintenance 

will be done at regular intervals. 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

 

Oiling & greasing of Transport 

vehicles and HEMM at regular 

interval will be done 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

Adequate silencers will be provided 

in all the diesel engines of vehicles. 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

It will be ensured that all 

transportation vehicles carry a fitness 

certificate. 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

Plantation along periphery of lease 

area will act as attenuation. 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

Vibrations 

Drilling & 

Blasting 

Safety tools and implements that are 

required will be kept adequately near 

blasting site at the time of charging. 

Provision made in OHS 

part 
0 0 

 

Line drilling in opposite side of bench 

face to reduce vibration during 

blasting 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

Proper warning system before 

blasting will be adopted and clearance 

of the area before blasting will be 

ensured. 

Installation of Warning 

System 
20,000/- 2,000/ 

Provision for Portable blaster shed 
Installation of Portable 

blasting shelter 
50,000/- 2,000/- 

Occasionally NONEL Blasting to 

control Fly rocks & ground vibration 

Provision made in Operating 

Cost 
0 5,00,000 

Surface 

Water 

Water 

collected 

during 

Monsoon 

period 

During monsoon period surface runoff 

around the quarry will follow the 

garland drains/storm water drains as per 

natural drain pattern. Eroded sediments, 

through a garland drain will be 

entrapped before being discharged to 

the natural drainage system. Otherwise 

the water from garland drains shall be 

collected in temporary pit reservoirs, 

after settling and this collected water 

shall be used for a plantation and dust 

suppression. 

Provision for garland drain 

drains @ Rs. 300/Running 

Meter (Provision for 

Peripheral Length 550m) + 

Recurring for maintenance 

*1,65,000/- 30,000/- 

Solid Waste Any domestic waste generated due to 

human activity will be collected and 

Provision for domestic waste 

collection and disposal 
5,000/- 20,000/- 
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Mine Pit 

Operations 

handed over to solid waste handling 

agency. 

through authorized agency 

(Capital Cost Member ship 

fee + Recurring for 

collection /disposal charges) 

Provision for dust bins etc. Installation of dust bins 10,000/- 1000/- 

Toilets/ 

Sanitation 

Mine Pit 

Operations 

Bio toilets will be made available 

outside mine lease on the land of owner 

itself 

Provision made in Operating 

Cost 
0 0 

EC 

Condition 

Display 

Board 

Size 6’ X  5’ with blue background and 
white letters mentioning detailing as per 

Appendix – II in SEAC, Minutes 

Fixed Display Board at the 

Quarry Entrance as 

permanent structure 

30,000/- 1,000/- 

Occupation

al Health 

and Safety 

Mine Pit 

Operations 

Workers will be provided with Personal 

Protective Equipment's 
Provision of  14 kits 0 58,800/- 

Health check up for workers will be 

provisioned 
IME & PME Health check up 0 58,800/- 

First aid facility will be provided Provision of 4 kits 0 20,000/- 

Mine will have safety precaution 

signages, boards. 

Provision for signages and 

boards made 
20,000/- 2,000/- 

Barbed Wire Fencing to quarry area will 

be provisioned. 

Wire Fencing @ 300 per 

Meter for 600m 
*1,80,000/- 30,000/- 

Developme

nt of 

Green Belt 

Mine Pit 

Operations 

Transportati

on over 

roads 

About 1000 trees along peripheral 

length within 7.5m safety zone, 10m 

safety, approach roads and village roads 

Site clearance, preparation 

of land, digging of pits / 

trenches, soil amendments, 

transplantation of saplings 

@ 200 per plant and 

maintenance 

2,00,000/- 30,000/- 

Mine 

Closure 

Activity 

Mine Pit 

Operations 

Closure includes Greenbelt 

development, wire fencing, garland 

drains 

Provision made in Closure 

Cost 
*5,45,000/- 0 

Traffic 

Manageme

nt 

Mine Pit 

Operations 

Transportati

on over 

roads 

No parking will be provided on the 

transport routes. Separate provision NE 

ML will be made for vehicles /HEMMs. 

Flaggers will be deployed for traffic 

management 

Parking area with shelter and 

flags 
1,00,000/- 10,000/- 

Monitoring 

System 

Mine pit, 

Operation & 

Vehicle 

movement 

Installation of CCTV cameras in the 

mines and mine entrance 

Camera 5 Nos, DVR, 

Monitor with internet 

facility  

25,000/- 6,000/- 

Employme

nt of 

Statutory / 

Competent 

Personnel 

Supervision 

of Quarrying 

activities 

Implementation as per Mining Plan and 

ensure safe quarry working 

Mines Manager (1st Class / 

2nd Class / Mine Foreman) 

under regulation 34 / 34 (6) 

of MMR, 1961 and Mining 

Mate under regulation 116 

of MMR,1961 

0 7,80,000/- 

TOTAL EMP BUDGET 12,00,000/- 18,57,600/- 



Chettikurichi Rough Stone and Gravel Cluster Quarries  Draft EIA/ EMP Report 

          134 

 

Year Total Cost 

1st Rs  30,57,600/- 

2nd Rs  19,50,480/- 

3rd Rs  20,48,004/- 

4th Rs  21,50,404/- 

5th Rs  22,57,924/- 

 

Cost inflation   5% per annum  

Note : This Environmental Management plan cost will vary according to the public consultation comments   

 In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs. 12.00 lakhs as capital cost 

and recurring cost as Rs. 18.57 lakhs as recurring cost is proposed considering present market price considering present 

market scenario.  

10.10 CONCLUSION – 

Various aspects of mining activities were considered and related impacts were evaluated. Considering all the 

possible ways to mitigate the environmental concerns Environmental Management Plan was prepared and fund has 

been allocated for the same. The EMP is dynamic, flexible and subjected to periodic review. For project where the 

major environmental impacts are associated, EMP will be under regular review. Senior Management responsible for 

the project will conduct a review of EMP and its implementation to ensure that the EMP remains effective and 

appropriate. Thus, the proper steps will be taken to accomplish all the goals mentioned in the EMP and the project 

will bring the positive impact in the study area. 
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10. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN – “P2” 

10.0 GENERAL 
Environment Management Plan (EMP) aims at the preservation of ecological system by considering in-built 

pollution abatement facilities at the proposed site. Good practices of Environmental Management plan will ensure to 

keep all the environmental parameters of the project in respect of Ambient Air quality, Water quality, Socio – 

economic improvement standards.  

Mitigation measures at the source level and an overall environment management plan at the study area are 

elicited so as to improve the supportive capacity of the receiving bodies. The EMP presented in this chapter discusses 

the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored 

after approval of the EIA.  

10.1 ENVIRONMENTAL POLICY 
The proponent is committed to conduct all its operations and activities in an environmentally responsible 

manner and to continually improve environmental performance. 

The Proponent will – 

• Meet the requirements of all laws, acts, regulations, and standards relevant to its operations and activities 

• Implement a program to train employees in general environmental issues and individual workplace 

environmental responsibilities 

• Allocate necessary resources to ensure the implementation of the environmental policy 

• Ensure that an effective closure strategy is in place at all stages of project development and that progressive 

reclamation is undertaken as early as possible to reduce potential long-term environmental and community 

impacts 

• Implement monitoring programmes to provide early warning of any deficiency or unanticipated performance 

in environmental safeguards 

• Conduct periodic reviews to verify environmental performance and to continuously strive towards 

improvement 

Description of the Administration and Technical Setup – 

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter 6 will ensure effective implementation of 

environment management plan and to ensure compliance of environmental statutory guidelines through Mine 

Management Level of Proposed Quarry. 

The said team will be responsible for: 

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

• Analysis of the water and air samples collected through external laboratory 

• Implementation and monitoring of the pollution control and protective measures/ devices which shall include 

financial estimation, ordering, installation of air pollution control equipment, waste water treatment plant, 

etc.,  

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

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

• Green belt development 

• Monitoring the progress of implementation of the environmental monitoring programme 

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

Forests and the conditions of the environmental clearance as well as the consents to establish and consents 

to operate. 
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10.2 LAND ENVIRONMENT MANAGEMENT – 
Landscape of the area will be changed due to the quarrying operation, restoration of the land by converting 

the quarry pit (4.67.0 ha) into temporary reservoir and the remaining part of the area (un utilized areas, infrastructure, 

haul Roads) will be utilized for greenbelt development. Aesthetic of the Environment will not be affected. There is no 

major vegetation in the project area during the course of quarrying operation and after completion of the quarrying 

operation thick plantation will be developed under greenbelt development programme. 

TABLE 10.1: PROPOSED CONTROLS FOR LAND ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Design vehicle wash-down areas so that all runoff water is captured and passed 

through oil water separators and sediment catchment devices. 

Mines Manager 

Refueling to be undertaken in a safe location, away from vehicle movement pathways 

& 100 m away of any watercourse Refueling activity to be under visual observation 

at all times. 

Drainage of refueling areas to sumps with oil/water separation 

Mine Foreman & 

Mining Mate 

Soil and groundwater testing as required following up a particular incident of 

contamination. 

Mines Manager 

At conceptual stage, the mining pits will be converted into Rain Water Harvesting. 

Remaining area will be converted into greenbelt area 

Mines Manager 

No external dumping i.e., outside the project area Mine Foreman 

Garland drains with catch pits / settlement traps to be provided all around the project 

area to prevent run off affecting the surrounding lands. 

Mines Manager 

The periphery of Project area will be planted with thick plantation to arrest the fugitive 

dust, which will also act as acoustic barrier. 

Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.3 SOIL MANAGEMENT  
Top Soil Management – 

▪ There is no topsoil in this project site.  

Overburden / Waste and Side Burden Management – 

▪ The overburden in the form of Gravel formation, the Gravel will be directly loaded into tippers and sold. 

TABLE 10.2: PROPOSED CONTROLS FOR SOIL MANAGEMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Surface run-off from the project boundary via garland drains will be diverted to the 

mine pits 

Mine Foreman & 

Mining Mate 

Design haul roads and other access roads with drainage systems to minimize 

concentration of flow and erosion risk 

Mines Manager 

Empty sediment from sediment traps 

Maintain, repair or upgrade garland drain system 

Mines Manager 

Test soils for pH, EC, chloride, size & water holding capacity Manager Mines 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.4 WATER MANAGEMENT  
In the proposed quarrying project no process is involved for the effluent generation, only oil & grease from 

the machinery wash is anticipated and domestic sewage from mine office. The quarrying operation is proposed upto 

a depth of 37m maximum below ground level, the water table in the area is 50m – 55m below ground level, hence the 

proposed projects will not intersect the Ground water table during entire quarry period.  

TABLE 10.3: PROPOSED CONTROLS FOR WATER ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

To maximize the reuse of pit water for water supply Mines Foreman 

Temporary and permanent garland drain will be constructed to contain the catchments of 

the mining area and to divert runoff from undisturbed areas through the mining areas  

Mines Manager 

Natural drains/nallahs/brooklets outside the project area should not be disturbed at any 

point of mining operations 

Mines Manager 

Ensure there is no process effluent generation or discharge from the project area into water 

bodies 

Mines Foreman 

Domestic sewage generated from the project area will be disposed in septic tank and soak 

pit system 

Mines Foreman 

Monthly or after rainfall, inspection for performance of water management structures and 

systems 

Mines Manager 

Conduct ground water and surface water monitoring for parameters specified by CPCB  Manager Mines 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.5 AIR QUALITY MANAGEMENT  
The proposed quarrying activity would result in the increase of particulate matter concentrations due to 

fugitive dust. Daily water sprinkling on the haul roads, approach roads in the vicinity would be undertaken and will 

be continued as there is possibility for dust generation due to truck mobility. It will be ensured that vehicles are 

properly maintained to comply with exhaust emission requirements.  

TABLE 10.4: PROPOSED CONTROLS FOR AIR ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Generation of dust during excavation is minimized by daily (twice) water sprinkling on 

working face and daily (twice) water sprinkling on haul road 

Mines Manager 

Wet drilling procedure /drills with dust extractor system to control dust generation during 

drilling at source itself is implemented 

Mines Manager 

Maintenance as per operator manual of the equipment and machinery in the mines to 

minimizing air pollution 

Mines Manager 

Ambient Air Quality Monitoring carried out in the project area and in surrounding villages 

to access the impact due to the mining activities and the efficacy of the adopted air pollution 

control measures 

Mines Manager 

Provision of Dust Mask to all workers Mines Manager 

Greenbelt development all along the periphery of the project area Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.5.1 NOISE POLLUTION CONTROL  
There will be intermittent noise levels due to vehicular movement, trucks loading, drilling and blasting and 

cutting activities. No mining activities are planned during night time. 

TABLE 10.5: PROPOSED CONTROLS FOR NOISE ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Development of thick greenbelt all along the Buffer Zone (7.5 Meters) of the project area 

to attenuate the noise and the same will be maintained 

Mines Manager 

Preventive maintenance of mining machinery and replacement of worn out accessories to 

control noise generation 

Mines Foreman 

Deployment of mining equipment with an inbuilt mechanism to reduce noise Mines Manager 

Provision of earmuff / ear plugs to workers working in noise prone zones in the mines Mining Mate 

Provision of effective silencers for mining machinery and transport vehicles Mines Manager 

Provision of sound proof AC operator cabins to HEMM Mines Manager 

Sharp drill bits are used to minimize noise from drilling Mines Foreman 

Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators to minimize noise 

from blasting 

Mines Manager 

Annual ambient noise level monitoring are carried out in the project area and in surrounding 

villages to access the impact due to the mining activities and the efficacy of the adopted 

noise control measures. Additional noise control measures will be adopted if required as 

per the observations during monitoring 

Mines Manager 

Reduce maximum instantaneous charge using delays while blasting Mining Mate 

Change the burden and spacing by altering the drilling pattern and/or delay layout, or 

altering the hole inclination 

Mines Manager 

Undertake noise or vibration monitoring Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.5.2 GROUND VIBRATION AND FLY ROCK CONTROL  
 The Rough stone and Gravel quarry operation creates vibration due to the blasting and movement of Heavy 

Earth moving machineries, fly rocks due to the blasting.  

TABLE 10.6: PROPOSED CONTROLS FOR GROUND VIBRATIONS & FLY ROCK 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Controlled blasting using delay detonators will be carried out to maintain the PPV value 

(below 8Hz) well within the prescribed standards of DGMS 

Mines Manager 

Drilling and blasting will be carried under the supervision of qualified persons Mines Manager 

Proper stemming of holes should be carried out with statutory competent qualified blaster 

under the supervision of statutory mines manager to avoid any anomalies during blasting 

Mines Manager 

Suitable spacing and burden will be maintained to avoid misfire / fly rocks Manager Mines 

Number of blast holes will be restricted to control ground vibrations Manager Mines 

Blasting will be carried out only during noon time Mining Mate 

Undertake noise or vibration monitoring Mines Manager 

ensure blast holes are adequately stemmed for the depth of the hole and stemmed with 

suitable angular material 

Mines Foreman 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.8 BIOLOGICAL ENVIRONMENT MANAGEMENT  
The proponent will take all necessary steps to avoid the impact on the ecology of the area by adopting suitable 

management measures in the planning and implementation stage. During mining, thick plantation will be carried out 

around the project periphery, on safety barrier zone, on top benches of quarried out area etc.,  

Following control measures are proposed for its management and will be the responsibility of the Mines Manager. 

• Greenbelt development all along the safety barrier of the project area 

• It is also proposed to implement the greenbelt development programme and post plantation status will be 

regularly checked for every season. 

• The main attributes that retards the survival of sapling is fugitive dust, this fugitive dust can be controlled by 

water sprinkling on the haul roads and installing a sprinkler unit near the newly planted area. 

• Year wise greenbelt development will be recorded and monitored 

▪ Based on the area of plantation. 

▪ Period of plantation  

▪ Type of plantation  

▪ Spacing between the plants 

▪ Type of manuring and fertilizers and its periods 

▪ Lopping period, interval of watering 

▪ Survival rate 

▪ Density of plantation 

• The ultimate reclamation planned leaves a congenial environment for development of flora & immigration 

of small fauna through green belt and water reservoir. The green belt and water reservoir developed within 

the Project at the end of mine life will attract the birds and animals towards the project area in the post mining 

period. 

10.8.1 Green Belt Development Plan 

About 3350 nos of saplings is proposed to be planted for the Mining plan period in safety barrier of all the proposed 

projects with survival rate 80% and about 100 nos of fruit bearing and avenue plants are proposed to be developed around 

the mines office. The greenbelt development plan has been prepared keeping in view the land use changes that will occur 

due to mining operation in the area. 

TABLE 10.7 PROPOSED GREENBELT ACTIVITIES FOR 5 YEAR PLAN PERIOD  

Year 

No. of tress 

proposed to be 

planted 

Area to be 

covered in m2 Name of the species 
Survival rate 

expected in % 

No. of trees 

expected to be 

grown 

I 3350 

Safety zone, 

approach and 

village roads 

Neem, Pongamia 

pinnata, 

etc.,  

80 2680 

 

Source: Conceptual Plan of Approved Mining plan & proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

The objectives of the greenbelt development plan are – 

• Provide a green belt around the periphery of the quarry area to combat the dispersal of dust in the adjoining areas, 

• Protect the erosion of the soil, Conserve moisture for increasing ground water recharging, 

• Restore the ecology of the area, Restore aesthetic beauty of the locality and meet the requirement of fodder, fuel 

and timber of the local community. 
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A well planned Green Belt with multi rows (three tiers) preferably with long canopy leaves shall be developed 

with dense plantations around the boundary and haul roads to prevent air, dust noise propagation to undesired places 

and efforts will be taken for the enhancement of survival rate.  

 

10.8.2 Species Recommended for Plantation 

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

• Creating of bio-diversity. 

• Fast growing, thick canopy cover, perennial and evergreen large leaf area, 

• Efficient in absorbing pollutants without major effects on natural growth 

TABLE 10.8: RECOMMENDED SPECIES TO PLANT IN THE GREENBELT 

S.No Botanical Name Local Name Importance 

11.  Azadirachta indica Neem, Vembu Neem oil & neem products 

12.  Millettia pinnata Pungan  landscaping purposes as a windbreak or for shade 

13.  Tamarindusindica Tamarind Edible & Medicinal and other Uses 

14.  Achras sapota Sapota Edible fruits 

15.  Ficus benghalensis Alai Shade and a source of food for birds 

16.  Ficus religiosa araca-maram Shade and a source of food for birds 

17.  Mangifera indica Mango/ Ma Edible fruit 

18.  Terminalia catappa nattuvadumai Edible nuts 

19.  Polyalthia longifolia Nettilinkam Tall and evergreen tree 

20.   Athi palam  

 Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator  

10.9 OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH MANAGEMENT  
Occupational safety and health are very closely related to productivity and good employer-employee 

relationship. The main factors of occupational health impact in quarries are fugitive dust and noise. Safety of 

employees during quarrying operation and maintenance of mining equipment will be taken care as per Mines Act 1952 

and Rule 29 of Mines Rules 1955. To avoid any adverse effect on the health of workers due to dust, noise and vibration 

sufficient measures have been provided. 

10.9.1 Medical Surveillance and Examinations – 

▪ Identifying workers with conditions that may be aggravated by exposure to dust & noise and establishing 

baseline measures for determining changes in health. 

▪ Evaluating the effect of noise on workers 

▪ Enabling corrective actions to be taken when necessary 

▪ Providing health education 

The health status of workers in the mine shall be regularly monitored under an occupational surveillance program. 

Under this program, all the employees are subjected to a details medical examination at the time of employment. The 

medical examination covers the following tests under mines act 1952. 

▪ General Physical Examination and Blood Pressure 

▪ X-ray Chest and ECG 

▪ Sputum test  

▪ Detailed Routine Blood and Urine examination 
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 The medical histories of all employees will be maintained in a standard format annually. Thereafter, the 

employees will be subject to medical examination annually. The below tests keep upgrading the database of medical 

history of the employees. 

 

TABLE 10.9: MEDICAL EXAMINATION SCHEDULE 

Sl.No Activities 1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year 5th Year 

1 Initial Medical Examination (Mine Workers) 

A Physical Check-up      

B Psychological Test      

C Audiometric Test      

D Respiratory Test      

2 Periodical Medical Examination (Mine Workers) 

A Physical Check – up      

B Audiometric Test      

C Eye Check – up      

D Respiratory Test      

3 Medical Camp (Mine Workers & Nearby Villagers)      

4 Training (Mine Workers)      

 

Medical Follow ups:- Work force will be divided into three targeted groups age wise as follows:- 

Age Group PME as per Mines Rules 1955 Special Examination 

Less than 25 years Once in a Three Years In case of emergencies 

Between 25 to 40 Years Once in a Three Years In case of emergencies 

Above 40 Years Once in a Three Years In case of emergencies 

Medical help on top priority immediately after diagnosis/ accident is the essence of preventive aspects. 

 

10.9.2 Proposed Occupational Health and Safety Measures – 

▪ The mine site will have adequate drinking water supply so that workers do not get dehydrated. 

▪ Lightweight and loose fitting clothes having light colors will be preferred to wear. 

▪ Noise exposure measurements will be taken to determine the need for noise control strategies. 

▪ The personal protective equipment will be provided for mine workers. 

▪ Supervisor will be instructed for reporting any problems with hearing protectors or noise control equipment. 

▪ At noisy working activity, exposure time will be minimized. 

▪ Dust generating sources will be identified and proper control measure will be adopted. 

▪ Periodic medical examinations will be provided for all workers. 

▪ Strict observance of the provisions of DGMS Acts, Rules and Regulations in respect of safety both by 

management and the workers. 

▪ The width of road will be maintained more than thrice the width of the vehicle. A code of traffic rules will 

be implemented. 

▪ In respect of contract work, safety code for contractors and workers will be implemented. They will be 

allowed to work under strict supervision of statutory person/officials only after they will impart training at 

vocational training centres. All personal protective equipment's will be provided to them. 

▪ A safety committee meeting every month will be organized to discuss the safety of the mines and the persons 

employed. 

▪ Celebration of annual mines safety week and environmental week in order to develop safety awareness and 

harmony amongst employees and co quarry owners. 
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FIGURE 10.1: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT TO THE MINE WORKERS 

10.9.3 Health and Safety Training Programme 

 The Proponent will provide special induction program along with machinery manufacturers for the operators 

and co-operators to run and maintain the machinery effectively and efficiently.  The training program for the 

supervisors and office staffs will be arranged in the Group Vocational Training Centres in the State. And engage an 

Environmental Consultants to provide periodical training to all the employees to carry out the mining operation in and 

eco-friendly manner.  

TABLE 10.10: LIST OF PERIODICAL TRAININGS PROPOSED FOR EMPLOYEES 

Course Personnel Frequency Duration Instruction 

New-Employee Training 

All new 

employees 

exposed to mine 

hazards 

Once 
One 

week 

Employee rights 

Supervisor responsibilities 

Self-rescue 

Respiratory devices 

Transportation controls 

Communication systems 

Escape and emergency 

evacuation 

Ground control hazards 

Occupational health hazards 

Electrical hazards 

First aid Explosives 

Task Training 

Like Drilling, Blasting, 

Stemming, safety, Slope 

stability, Dewatering, Haul 

road maintenance,  

Employees 

assigned to new 

work tasks 

Before new 

Assignments 
Variable 

Task-specific health & safety 

procedures and SOP for 

various mining activity.  

Supervised practice in 

assigned work tasks.  

Refresher 

Training 

All employees 

who received 

new-hire training 

Yearly 
One 

week  

Required health and safety 

standards 

Transportation controls 

Communication systems 

Escape ways, emergency 

evacuations, Fire warning 
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Ground control hazards 

First aid Electrical hazards 

Accident prevention 

Explosives Respirator 

devices 

Hazard 

Training 

All employees 

exposed to mine 

hazards 

Once Variable 

Hazard recognition and 

avoidance 

Emergency evacuation 

procedures 

Health standards 

Safety rules 

Respiratory devices 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator as per DGMS Norms 

10.9.4 Budgetary Provision for Environmental Management – 

Adequate budgetary provision has been made by the Company for execution of Environmental Management 

Plan. The Table 10.12 gives overall investment on the environmental safeguards and recurring expenditure for 

successful monitoring and implementation of control measures. 

TABLE 10.11: EMP BUDGET FOR PROPOSED PROJECT 

Activity Mitigation measure 
Provision for 

Implementation 

Cost of EMP INR 

Capital Cost 

INR 

Recurring 

Cost INR 

Haul Road Dust 

Suppression 

Compaction, gradation and drainage 

on both sides 

Rental Dozer & drainage 

construction on haul road 

length 800 m @ 300/ Meter  

2,40,000/- 60,000/- 

Fixed Water Sprinkling 

Arrangements + thrice a day water 

sprinkling by own water tankers 

Water @ Rs 150/- per tanker 8,00,000/- 1,80,000/- 

Air Quality will be regularly 

monitored as per norms within ML 

area & Ambient Area 

Yearly Compliance as per 

CPCB norms 
0 76,000/- 

Mine Pit Operations 

Muffle blasting to control fly rocks 

during blasting  

Blasting face will be 

covered with sand bags/ 

steel mesh/ old tyres used 

conveyor belts 

0 5,000/- 

Wet drilling procedure/ latest eco 

friendly drill machine with separate 

dust extractor unit 

Provision made in 

operational cost  
0 0 

Truck Loading 

No overloading of 

trucks/tippers/tractors 

Manual Monitoring 

through Security guard 
0 5,000/- 

Stone carrying trucks will be covered 

by tarpaulin to avoid escape of fines to 

the atmosphere 

Monitoring if trucks will be 

covered by tarpaulin 
0 10,000/- 

Enforcing speed limits of 20 km/hr 

within ML area 

Manual Monitoring through 

Security guard 
0 5,000/- 

Regular monitoring of exhaust fumes 

as per RTO norms 

Monitoring of Exhaust 

Fumes 
0 5,000/- 
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Transportation over 

roads 

Regular sweeping and maintenance of 

roads for at least about 800m from 

quarry entrance 

Provision for 4 labours @ 

Rs.20,000/labour 

(Contractual) 

0 80,000/- 

Installing wheel wash system near exit 

gate of quarry 

Installation + Maintenance + 

Supervision 
50,000/- 20,000/- 

Noise 

Manageme

nt 

Mine Pit 

Operations 

Source of noise will be during 

operation of transportation vehicles, 

HEMM for this proper maintenance 

will be done at regular intervals. 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

 

Oiling & greasing of Transport 

vehicles and HEMM at regular 

interval will be done 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

Adequate silencers will be provided 

in all the diesel engines of vehicles. 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

It will be ensured that all 

transportation vehicles carry a fitness 

certificate. 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

Plantation along periphery of lease 

area will act as attenuation. 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

Vibrations 

Drilling & 

Blasting 

Safety tools and implements that are 

required will be kept adequately near 

blasting site at the time of charging. 

Provision made in OHS 

part 
0 0 

 

Line drilling in opposite side of bench 

face to reduce vibration during 

blasting 

Provision made in 

Operating Cost 
0 0 

Proper warning system before 

blasting will be adopted and clearance 

of the area before blasting will be 

ensured. 

Installation of Warning 

System 
20,000/- 2,000/ 

Provision for Portable blaster shed 
Installation of Portable 

blasting shelter 
50,000/- 2,000/- 

Occasionally NONEL Blasting to 

control Fly rocks & ground vibration 

Provision made in Operating 

Cost 
0 7,00,000 

Surface 

Water 

Water 

collected 

during 

Monsoon 

period 

During monsoon period surface runoff 

around the quarry will follow the 

garland drains/storm water drains as per 

natural drain pattern. Eroded sediments, 

through a garland drain will be 

entrapped before being discharged to 

the natural drainage system. Otherwise 

the water from garland drains shall be 

collected in temporary pit reservoirs, 

after settling and this collected water 

shall be used for a plantation and dust 

suppression. 

Provision for garland drain 

drains @ Rs. 300/Running 

Meter (Provision for 

Peripheral Length 1500m) + 

Recurring for maintenance 

*4,50,000/- 80,000/- 

Solid Waste Any domestic waste generated due to 

human activity will be collected and 

Provision for domestic waste 

collection and disposal 
5,000/- 20,000/- 
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Mine Pit 

Operations 

handed over to solid waste handling 

agency. 

through authorized agency 

(Capital Cost Member ship 

fee + Recurring for 

collection /disposal charges) 

Provision for dust bins etc. Installation of dust bins 10,000/- 1000/- 

Toilets/ 

Sanitation 

Mine Pit 

Operations 

Bio toilets will be made available 

outside mine lease on the land of owner 

itself 

Provision made in Operating 

Cost 
0 0 

EC 

Condition 

Display 

Board 

Size 6’ X  5’ with blue background and 
white letters mentioning detailing as per 

Appendix – II in SEAC, Minutes 

Fixed Display Board at the 

Quarry Entrance as 

permanent structure 

30,000/- 1,000/- 

Occupation

al Health 

and Safety 

Mine Pit 

Operations 

Workers will be provided with Personal 

Protective Equipment's 
Provision of  35 kits 0 1,47,000/- 

Health check up for workers will be 

provisioned 
IME & PME Health check up 0 1,26,000/ 

First aid facility will be provided Provision of 8 kits 0 40,000/- 

Mine will have safety precaution 

signages, boards. 

Provision for signages and 

boards made 
20,000/- 2,000/- 

Barbed Wire Fencing to quarry area will 

be provisioned. 

Wire Fencing @ 300 per 

Meter for 1600m 
*4,80,000/- 80,000/- 

Developme

nt of 

Green Belt 

Mine Pit 

Operations 

Transportati

on over 

roads 

About 3350 trees along peripheral 

length within safety zone,  approach 

roads and village roads 

Site clearance, preparation 

of land, digging of pits / 

trenches, soil amendments, 

transplantation of saplings 

@ 200 per plant and 

maintenance 

10,05,000/- 1,00,000/- 

Mine 

Closure 

Activity 

Mine Pit 

Operations 

Closure includes Greenbelt 

development, wire fencing, garland 

drains 

Provision made in Closure 

Cost 
*16,00,000/- 0 

Traffic 

Manageme

nt 

Mine Pit 

Operations 

Transportati

on over 

roads 

No parking will be provided on the 

transport routes. Separate provision NE 

ML will be made for vehicles /HEMMs. 

Flaggers will be deployed for traffic 

management 

Parking area with shelter and 

flags 
1,00,000/- 10,000/- 

Monitoring 

System 

Mine pit, 

Operation & 

Vehicle 

movement 

Installation of CCTV cameras in the 

mines and mine entrance 

Camera 7 Nos, DVR, 

Monitor with internet 

facility  

35,000/- 8,000/- 

Employme

nt of 

Statutory / 

Competent 

Personnel 

Supervision 

of Quarrying 

activities 

Implementation as per Mining Plan and 

ensure safe quarry working 

Mines Manager (1st Class / 

2nd Class / Mine Foreman) 

under regulation 34 / 34 (6) 

of MMR, 1961 and Mining 

Mate under regulation 116 

of MMR,1961 

0 7,80,000/- 

TOTAL EMP BUDGET 23,65,000/- 25,05,000/- 
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Year Total Cost 

1st Rs  48,70,000/- 

2nd Rs  26,30,250/- 

3rd Rs  27,61,763/- 

4th Rs  28,99,851/- 

5th Rs  30,44,843/- 

 

Cost inflation   5% per annum  

Note : This Environmental Management plan cost will vary according to the public consultation comments   

 In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs. 23,65 lakhs as capital cost 

and recurring cost as Rs. 25.05 lakhs as recurring cost is proposed considering present market price considering present 

market scenario.  

10.10 CONCLUSION – 

Various aspects of mining activities were considered and related impacts were evaluated. Considering all the 

possible ways to mitigate the environmental concerns Environmental Management Plan was prepared and fund has 

been allocated for the same. The EMP is dynamic, flexible and subjected to periodic review. For project where the 

major environmental impacts are associated, EMP will be under regular review. Senior Management responsible for 

the project will conduct a review of EMP and its implementation to ensure that the EMP remains effective and 

appropriate. Thus, the proper steps will be taken to accomplish all the goals mentioned in the EMP and the project 

will bring the positive impact in the study area.  
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11. SUMMARY AND CONCLUSION 
Chettikurichi Rough Stone and Gravel Quarries (Extent: 13.48.5 ha) falls under “B” category as per MoEF 

& CC Notification (S.O. 3977 (E)). 

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

in O.A. No. 173 of 2018 & O.A. No, 186 of 2016 and MoEF & CC Office Memorandum F. No. L-11011/175/2018-

IA-II (M) Dated: 12.12.2018 clarified the requirement for EIA, EMP and therefore, Public Consultation for all areas 

from 5 to 25 ha falling in Category B-1 and appraised by SEAC/ SEIAA as well as for cluster situation. 

A detailed Draft EIA EMP Report is prepared for public and other stakeholders’ suggestions and a Final EIA 
EMP Report will be prepared based on the outcome of Public Consultation. 

Environmental monitoring and audit mechanism have been recommended before and after commencement 

of the project, where necessary, to verify the accuracy of the EIA predictions and the effectiveness of recommended 

mitigation measures. 

The main scope of the EIA study is to quantify the cumulative impact in the study area due to cluster quarries 

and formulate the effective mitigation measures for each individual leases. A detailed account of the emission sources, 

emissions control equipment, background Air quality levels, Meteorological measurements, Dispersion model and all 

other aspects of pollution like effluent discharge, Dust generation etc., have been discussed in this report. The baseline 

monitoring study has been carried out during the months March to May 2021 for various environmental components 

so as to assess the anticipated impacts of the cluster quarry projects on the environment and suitable mitigation 

measures for likely adverse impacts due to the proposed project is suggested individually for the respective proposed 

project under Chapter 10. 

The project proponent ensures to obtain necessary clearances and quarrying will be carried out as per rules 

and regulations. The Mining Activity will be carried out in a phased manner as per the approved mining plan after 

obtaining EC, CTO from TNPCB, execution of lease deed and obtaining DGMS Permission and working will be 

carried out under the supervision of Competent Persons employed. 

Overall, the EIA report has predicted that the project will comply with all environment standards and 

legislation after commencement of the project and operational stage mitigation measures are implemented. 

Mining operations has positive impact on environment and socio economy such as landscape improvement, 

water as by-product, economy development and better public services, providing and supply of Roughstone as per 

market demand. 

Sustainable and modern mining leads us to see positive impact of mining operation and providing consistent 

employment for nearly 49 people directly in the cluster and indirectly around 20 people. 

As discussed, it is safe to say that the proposed quarries are not likely to cause any significant impact to the 

ecology of the area, as adequate preventive measures will be adopted to keep the various pollutants within the 

permissible limits. Green belt development around the area will also be taken up as an effective pollution mitigate 

technique, as well as to serve as biological indicators for the pollutants released from the Chettikurichi Rough Stone 

and Gravel Quarries (Extent: 13.48.5 ha) 
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12. DISCLOSURE OF CONSULTANTS 

The project Proponents’ 

▪ Thiru. A. Shahul Hameed 

▪ M/s. Shree Selvi Chambers have engaged M/s Geo Exploration and Mining Solutions, an 

Accredited Organization under Quality Council of India – National Accreditation Board for 

Education & Training, New Delhi, for carrying out the EIA Study as per the ToR Issued. 

 

Name and address of the consultancy:  

GEO EXPLORATION AND MINING SOLUTIONS 

No 17, Advaitha Ashram Road,  

Alagapuram, Salem – 636 004 

Tamil Nadu, India 

Email: infogeoexploration@gmail.com 

Web: www.gemssalem.com 

Phone: 0427 2431989. 
 

The Accredited Experts and associated members who were engaged for this EIA study as given below – 

Sl.No. Name of the expert In house/ Empanelled 
EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 Dr. M. Ifthikhar Ahmed In-house 1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

2 Dr. P. Thangaraju In-house - - 
HG 

GEO 

A 

A 

3 Mr. A. Jagannathan In-house - - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 Mr. N. Senthilkumar Empanelled 
38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 Mrs. Jisha parameswaran In-house - - SW B 

6 Mr. Govindasamy In-house - - WP B 

7 Mrs. K. Anitha In-house - - SE A 

8 Mrs. Amirtham In-house - - EB B 

9 Mr. Alagappa Moses Empanelled - - EB A 

10 Mr. A. Allimuthu In-house - - LU B 

11 Mr. S. Pavel Empanelled - - RH B 

12 Mr. J. R. Vikram Krishna Empanelled - - 
SHW 

RH 

A 

A 
Abbreviations 

EC EIA Coordinator 

AEC Associate EIA Coordinator 

FAE Functional Area Expert 

FAA Functional Area Associates 

TM Team Member 

GEO Geology 

WP Water pollution monitoring, prevention and control 

AP Air pollution monitoring, prevention and control 

LU Land Use 

AQ Meteorology, air quality modeling, and prediction 

EB Ecology and bio-diversity 

NV Noise and vibration 

SE Socio economics 

HG Hydrology, ground water and water conservation 

SC Soil conservation 

RH Risk assessment and hazard management 

SHW Solid and hazardous wastes 

MSW Municipal Solid Wastes 

ISW Industrial Solid Wastes 

HW Hazardous Wastes 

  

mailto:infogeoexploration@gmail.com
http://www.gemssalem.com/
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DECLARATION BY EXPERTS CONTRIBUTING TO THE EIA/EMP 

 

Declaration by experts contributing to the EIA/EMP for Rough Stone & Gravel Cluster Quarries over an 

Extent of 13.48.5 ha in Chettikurichi Village of Kayathar Taluk, Thoothukudi District of Tamil Nadu. It is also 

certified that information furnished in the above EIA study are true and correct to the best of our Knowledge. 

 

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

Name:    Dr. M. Ifthikhar Ahmed 

Designation:   EIA Coordinator 

Date & Signature:       

Period of Involvement:  July 2020 to till date 

Associated Team Member with EIA Coordinator: 

1. Mr. S. Nagamani 

2. Mr. Viswathanan 

3. Mr. Santhoshkumar 

4. Mr. S. Ilavarasan 

FUNCTIONAL AREA EXPERTS ENGAGED IN THE PROJECT 

Sl. 

No. 

Functional 

Area 
Involvement 

Name of the 

Expert/s 
Signature 

1 AP 

▪ Identification of different sources of air pollution 

due to the proposed mine activity 

▪ Prediction of air pollution and propose mitigation 

measures / control measures 

Mr. A. Jagannathan 

2 WP 

▪ Suggesting water treatment systems, drainage 

facilities 

▪ Evaluating probable impacts of effluent/waste 

water discharges into the receiving 

environment/water bodies and suggesting control 

measures. 

Dr. M. Ifthikhar 

Ahmed 
 

Mr. N. Senthilkumar 

 

3 HG 

▪ Interpretation of ground water table and predict 

impact and propose mitigation measures. 

▪ Analysis and description of aquifer 

Characteristics  

Dr. P. Thangaraju 
 

4 GEO 

▪ Field Survey for assessing the regional and local 

geology of the area. 

▪ Preparation of mineral and geological maps. 

▪ Geology and Geo morphological 

analysis/description and Stratigraphy/Lithology. 

Dr. M. Ifthikhar 

Ahmed 

 

Dr. P. Thangaraju 
 

5 SE 

▪ Revision in secondary data as per Census of 

India, 2011. 

▪ Impact Assessment & Preventive Management 

Plan 

▪ Corporate Environment Responsibility. 

Mrs. K. Anitha 
 

6 EB 

▪ Collection of Baseline data of Flora and Fauna. 

▪ Identification of species labelled as Rare, 

Endangered and threatened as per IUCN list. 

Mrs. Amirtham 
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▪ Impact of the project on flora and fauna. 

▪ Suggesting species for greenbelt development. 

 

 

Mr. Alagappa Moses 

 

7 RH 

▪ Identification of hazards and hazardous 

substances 

▪ Risks and consequences analysis 

▪ Vulnerability assessment 

▪ Preparation of Emergency Preparedness Plan 

▪ Management plan for safety. 

Mr. N. Senthilkumar 
 

Mr. S. Pavel  

Mr. J. R. Vikram 

Krishna 
 

8 LU 

▪ Construction of Land use Map 

▪ Impact of project on surrounding land use 

▪ Suggesting post closure sustainable land use and 

mitigative measures. 

Mr. A. Allimuthu 

9 NV 

▪ Identify impacts due to noise and vibrations 

▪ Suggesting appropriate mitigation measures for 

EMP. 

Mr. A. Jagannathan 

10 AQ 

▪ Identifying different source of emissions and 

propose predictions of incremental GLC using 

AERMOD. 

▪ Recommending mitigations measures for EMP 

Mr. N. Senthilkumar 
 

11 SC 

▪ Assessing the impact on soil environment and 

proposed mitigation measures for soil 

conservation 

Dr. M. Ifthikhar 

Ahmed 

 

12 SHW 

▪ Identify source of generation of non-hazardous 

solid waste and hazardous waste. 

▪ Suggesting measures for minimization of 

generation of waste and how it can be reused or 

recycled. 

Mr. A. Jagannathan 

Mr. J. R. Vikram 

Krishna 
 

LIST OF TEAM MEMBERS ENGAGED IN THIS PROJECT 

Sl.No. Name 
Functional 

Area 
Involvement Signature 

1 Mr. S. Nagamani 
AP; GEO; 

AQ 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Provide inputs & Assisting FAE with sources of 

Air Pollution, its impact and suggest control 

measures 

▪ Provide inputs on Geological Aspects 

▪ Analyse & provide inputs and assist FAE with 

meteorological data, emission estimation, 

AERMOD modelling and suggesting control 

measures 

 

2 Mr. Viswathanan AP; WP; LU 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Provide inputs & Assisting FAE with sources of 

Air Pollution, its impact and suggest control 

measures 

▪ Assisting FAE on sources of water pollution, its 

impacts and suggest control measures 

▪ Assisting FAE in preparation of land use maps 

 

3 
Mr. 

Santhoshkumar 
GEO; SC 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Provide inputs on Geological Aspects 

▪ Assist in Resources & Reserve Calculation and 

preparation of Production Plan & Conceptual 

Plan 

▪ Provide inputs & Assisting FAE with soil 

conservation methods and identifying impacts 
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4 
Mr. 

Umamahesvaran 
GEO 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Provide inputs on Geological Aspects 

▪ Assist in Resources & Reserve Calculation and 

preparation of Production Plan & Conceptual 

Plan 

 

 

 

5 Mr. A. Allimuthu SE 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assist FAE with collection of data’s 

▪ Provide inputs by analysing primary and 

secondary data 

 

6 Mr. S. Ilavarasan LU; SC 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assisting FAE in preparation of land use maps 

▪ Provide inputs & Assisting FAE with soil 

conservation methods and identifying impacts 

 

7 Mr. E. Vadivel HG 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assist FAE & provide inputs on aquifer 

characteristics, ground water level/table 

▪ Assist with methods of ground water recharge 

and conduct pump test, flow rate 

 

8 Mr. D. Dinesh NV 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assist FAE and provide inputs on impacts due to 

proposed mine activity and suggest mitigation 

measures 

▪ Assist FAE with prediction modelling 

 

9 
Mr. Panneer 

Selvam 
EB 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assist FAE with collection of baseline data 

▪ Provide inputs and assist with labelling of Flora 

and Fauna 

 

10 Mrs. Nathiya EB 

▪ Site Visit with FAE 

▪ Assist FAE with collection of baseline data 

▪ Provide inputs and assist with labelling of Flora 

and Fauna 

 

 

DECLARATION BY THE HEAD OF THE ACCREDITED CONSULTANT ORGANIZATION 

I, Dr. M. Ifthikhar Ahmed, Managing Partner, Geo Exploration and Mining Solutions, hereby, confirm that 

the above mentioned Functional Area Experts and Team Members prepared the EIA/EMP for Rough Stone & 

Gravel Cluster Quarries over an Extent of 13.48.5 ha in Chettikurichi Village of Kayathar Taluk, Thoothukudi 

District of Tamil Nadu. It is also certified that information furnished in the EIA study are true and correct to the best 

of our knowledge. 

Signature & Date:  

 

Name:       Dr. M. Ifhikhar Ahmed 

Designation:      Managing Partner 

Name of the EIA Consultant Organization:  M/s. Geo Exploration and Mining Solutions 

NABET Certificate No & Issue Date:  NABET/EIA/1922/SA0139 Dated: 11-10-2021 



வரைவு சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு & 

   சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 
 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு 

 

 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு - 2006  

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம்  

“பி1” வரக – சிறு கனிமம் – குழுமம்  

 

செட்டிகுறிெ்சி ொதாரணக் கல் மற்றும் ெரளைக் குவாரித் திட்டம் 

 

வ.எண் திட்ட உரிளமயாைர் பரப்பைவு 

1 திரு.A.ஷாகுல் ஹமீது 2.06.5ha 

2 M\s.ஸ்ரீ செல்வி செம்பரஸ்் 6.78.5 ha 

 

பசட்டிகுறிச்சி கிைாமம், கயத்தாை் வட்டம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் 

 

குழுமப் பைப்பளவு = 13.48.5 பெக்மடை் 

 

பபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) படி 

Lr.No. SEIAA-TN.F.No.8033/SEAC/ToR-921/2020 Dated 16.03.2021 – P1 

  Lr No.SEIAA-TN/F.No.8649/SEAC/ToR-1075/2021 Dated:01.03.2022 – P2 

 

 

 

சுற்றுச்சூழல் ஆமலாசகை் 

 

ஜிமயா எக்ஸ்பபாளமைசன் அண்டு ரமனிங் பசால்யுசன்ஸ்  

பரழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ரவத ஆசிைமம் சாரல, அழகாபுைம்,  

மசலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாைம்  பபற்ற பிைிவு 1, 28 & 38 வரக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA 0139 

பதாரலமபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்ெல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வளலயதைம்: www.gemssalem.com 

http://www.gemssalem.com/


 

 

குழுமத்தில் முன்சமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனசவ உை்ை குவாரிகளை எைிதாகப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக, தனித்துவக் குறியீடுகை் சகாடுக்கப்பட்டு, இந்த EIA 

EMP அறிக்ளகயில் அளடயாைம் காணப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்படுகிறது.   

 

 

 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை்  புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

P1 

திரு. A. ஷாகுல் ஹமீது, 

எண். 9, காசிம் பாவா 

ளதக்கா சதரு, 

கயத்தாறு கிராமம் & 

அஞ்ெல், 

கயத்தாறு தாலுகா, 

தூத்துக்குடி மாவட்டம்-

628 952 

258/1B1B 
 

2.06.5 ha  

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8033/SEAC/To

R- 921/2020 

Dated: 16.03.2021 

P2 

 ஸ்ரீ செல்வி செம்பர்ஸ், 

பஞ்ெப்பட்டி பிரிவு, 

சுக்கம்பட்டி வழியாக, 

சதப்பக்குைத்துப்பட்டி, 

திண்டுக்கல் மாவட்டம். 

255/2A, 

256/8A, 8B, 9, 

10A, 10B, 

257/3A & 3B 

 

6.78.5 ha  

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8649/SEAC/To

R- 1075/2021 

Dated: 01.03.2022 

பமாத்தம் 8.85.0 பெக்மடை் 

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

E1 

ஸ்ரீ செல்வி செம்பர்ஸ், 

பஞ்ெப்பட்டி பிரிவு, 

சுக்கம்பட்டி வழியாக, 

சதப்பக்குைத்துப்பட்டி, 

திண்டுக்கல் மாவட்டம். 

263/1, 263/2, 

263/3, 263/5, 

263/6 & 263/7 

 

4.63.5 ha  

07.11.2018 

to 

06.11.2023 

பமாத்தம் 4.63.5 ha 

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 13.48.5 ha 

 

குறிப்பு:- 

• குழுமப் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) சததி:  

01.07.2016 

 

 

 

 

 

 



 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம்  

P1 – திரு. A. ஷாகுல் ஹமீது  

 “ToR issued vide Letter No SEIAA-TN/F.No.8033/SEAC/ToR-921/2020 Dated 16.03.2021” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 சுரங்கத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட இறுதி ஆழம் 23m 

BGL மற்றும் ததோண்டப்படும் கனிமத்தின் மமோத்த 
அளவு - சரளள: 29,316m3 மற்றும் கரடுமுரடோன கல் 
1,99,340m3. 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
சுரங்க நடவடிக்ளக 
தமற்மகோள்ளப்படும் 
மற்றும் ToR இன் படி இறுதி 
ஆழம் 23m bgl ஆகும். 

2 முன்மமோழியப்பட்ட இடத்திலிருந்து 900 மீ 
மதோளலவில் குளம் அளமந்துள்ளது, எனதவ 
தமற்கூறிய நீர்நிளலயிலிருந்து 50 மீ தூரம் எந்த 
நடவடிக்ளகயும் இல்லோமல் கோலியோக விடப்படும். 

குளம் திட்டப் பகுதியில் 
இருந்து சுமோர் 900 மீ 
மதோளலவில் 
அளமந்துள்ளது, 

குளத்திற்கு தளடயின்றி 
திட்டம் 
மசயல்படுத்தப்படும். 

3 5 மீ உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலத்துடன் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
குவோரிகளள முன்மமோழிபவர் தமற்மகோள்ள 
தவண்டும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 
குவோரி நடவடிக்ளக 
தமற்மகோள்ளப்படும். 
மபஞ்சின் உயரம் மற்றும் 
அகலம் 5 மீ என 
பரோமரிக்கப்படும். 

4 ஃப்யூஜிடிவ் எமிஷன் மோடலிங் ஆய்வுகள் 
தமற்மகோள்ளப்பட்டு அறிக்ளக சமர்ப்பிக்கப்படும். 

AERMOD 9.6.1 இன் 

உதவியுடன் ஃப்யூஜிடிவ் 

எமிஷன் மாடலிங்  

சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைது, 

விவரங்கை் அத்தியாயம் 

எண். 4, பக்கம் எண்.88 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 
5 தளத்ளதச் சுற்றி அளமந்துள்ள கிணறுகளின் 

எண்ணிக்ளக மற்றும் சுரங்க நடவடிக்ளககளோல் 
கிணறுகளில் ஏற்படும் போதிப்புகள் ஆகியவற்ளற 
விவரிக்கும் நீர்மட்ட வளரபடத்ளத 
முன்மமோழிபவர் அளிக்க தவண்டும். 

திட்டத் தைத்ளதெ் சுற்றி 

அளமந்துை்ை 

கிணறுகைின் 

எண்ணிக்ளகளய 

விவரிக்கும் நீர் 

அட்டவளணயின் விைிம்பு 

வளரபடம் அத்தியாயம் 

எண்.3 படம் எண்.3.6 பக்கம் 

எண்.44-50 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுை்ைது. 
6 முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதிக்கு 

அருகாளமயில் அளமந்துை்ை நிலத்தடி நீர் மட்டம்,  

விவொய நடவடிக்ளககை் மற்றும் நீர்நிளலகைான 

ஆறுகை், சதாட்டிகை், கால்வாய்கை், குைங்கை் 

நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில்  

ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்ளத 

மதிப்பிடுவதற்காக நீர்-

புவியியல் ஆய்வு 



 

சபான்றவற்றில் முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்ளககைின் தாக்கத்ளத மதிப்பிடுவதற்கு  

திட்ட ஆதரவாைர் நீர்வைவியல் ஆய்ளவ 

சமற்சகாை்வார். 

நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிளயெ் சுற்றியுை்ை 

நீர்நிளலகைில் 

குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்புகை் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ளல. 

அத்தியாயம் எண் 2, பக்கம் 

எண் 43 இன் கீழ் 

விவரங்கை் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைன 
7 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்ளத கணிக்க காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

சமற்சகாை்ைப்பட சவண்டும். இது கனிம 

சபாக்குவரத்துக்கான வாகனங்கைின் இயக்கத்தின் 

தாக்கத்ளதயும் கணக்கில் எடுத்துக்சகாை்ை  

சவண்டும். பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கை் மற்றும் மாடலிங் செய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உை்ைீட்டு அைவுருக்கை் 

வழங்கப்பட சவண்டும். காற்றின் தர 

வளரயளறகை், தைத்தின் இருப்பிடம், உணர்திறன் 

ஏற்பிகைின் இருப்பிடம், ஏசதனும் இருந்தால் ,  

இருப்பிடம் ஆகியவற்ளறத் சதைிவாகக் குறிக்கும் 

இருப்பிட வளரபடத்தில் காட்டப்படலாம். முன் 

ஆதிக்கம் செலுத்தும் காற்றின் திளெளயக் காட்டும் 

காற்று சராஜாக்கை் வளரபடத்தில் 

குறிப்பிடப்படலாம். 

வாகனங்கைின் இயக்கம் 

மற்றும் தாதுப் 

சபாக்குவரத்து 

ஆகியவறள்ற 

உை்ைடக்கிய இந்தத் 

திட்டத்திற்காக காற்றின் 

தர மாதிரியாக்கம் 

சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைது. 

மாடலிங் மற்றும் உை்ைீட்டு 

அைவுருக்கை் பற்றிய 

விவரங்கை் அத்தியாயம் 

எண். 4, பக்கம் எண். 88 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது. 

8 முன்சமாழிபவர் 1 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை நிலத்தடி  

நீர் இளறக்கும் கிணறுகை், திறந்தசவைி கிணறுகை் 

மற்றும் பருவமளழ மற்றும் பருவமளழ அல்லாத 

பருவங்கைில் உை்ை அைவுகை் பற்றிய 

விவரங்களை அைிக்க சவண்டும். ஆதரவாைர் 

PWD/TWAD இலிருந்து பருவமளழ மற்றும் 

பருவமளழ அல்லாத காலங்கைில் இந்தப் பகுதியில் 

உை்ை நீர்மட்ட மட்டத்தின் தரளவயும் செகரிப்பார். 

தைத்ளதெ் சுற்றி 

அளமந்துை்ை 

கிணறுகைின் 

எண்ணிக்ளக அத்தியாயம் 

3, பக்கம் எண் 44 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது. 

9 சுரங்கம், கிரஷர்கை் மற்றும் தைப் பகுதிளயெ் 
சுற்றியுை்ை பிற நடவடிக்ளககைால் விவொயப் 

பகுதியில் ஒட்டுசமாத்த பாதிப்பு ஆய்ளவ 

முன்சமாழிபவர் சமற்சகாை்ை சவண்டும். 

விவொயப் பகுதியில் 

ஒட்டுசமாத்த தாக்கம் 

பற்றிய ஆய்வு 

அத்தியாயம் எண்.4 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது. 

பக்கம் எண்.100 
10 சுற்றியுை்ை கிணறு மற்றும் நிலத்தடி நீர் மீதான 

ஒட்டுசமாத்த தாக்கம் பற்றிய விவரங்கை் EIA 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாகும். 

சுற்றியுை்ை திறந்தசவைி 
கிணறு மற்றும் ஆழ்துளை 

கிணறு பற்றிய விவரங்கை் 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

பக்கம் எண்..44 



 

11 திட்டத்தின் ெமூகப் சபாருைாதார தாக்க மதிப்பீடு 

சுரங்கத்திலிருந்து 10 கிசலாமீட்டர் இளடயக 

மண்டலத்திற்குை் சமற்சகாை்ைப்பட சவண்டும். 

ெமூக-சபாருைாதார 

ஆய்வுகை் 

முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திலிருந்து 10 கி.மீ 

இளடயக மண்டலத்திற்கு  

சமற்சகாை்ைப்பட்டது 

மற்றும் அத்தியாயம் 3, 

பக்கம் எண். 83-85 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 
12 ஏற்கனசவ சமற்சகாை்ைப்பட்ட பசுளம மண்டல 

சமம்பாடு குறித்த விரிவான அறிக்ளக  

ெமர்ப்பிக்கப்பட உை்ைது. அவர்கை் 

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கம்(களுக்கு) கிரீன்சபல்ட் 

நடவடிக்ளககளுக்கான முன்சமாழிளவயும் 

ெமர்ப்பிக்க சவண்டும். 

2014 ஆம் ஆண்டு சுரங்க  

நடவடிக்ளக 

நிறுத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிக்குை் சபரிய 

மரங்கை் இல்ளல.  

கிரீன்சபல்ட் 

சமம்பாட்டிற்கான 

முன்சமாழிவு அத்தியாயம் 

எண்.4 பக்கம் எண் 97 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுை்ைது 
13 சுரங்கப் பகுதியின் சுற்றைவில் 7.5 மீ அகலத்திற்கு  

கிரீன்சபல்ட் அவசியம் உருவாக்கப்பட்டு 

புளகப்படங்கை் வழங்கப்பட சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு 

ஒப்புக்சகாண்டார். 

14 கட்டுமான உறுதியற்ற தன்ளமக்கு வழிவகுக்கும் 

கட்டில் சதாண்டப்பட்ட சபாருட்கை் எதுவும் 

சகாட்டப்படவில்ளல என்பளத ஆதரவாைர் உறுதி 

செய்ய சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு 

ஒப்புக்சகாண்டார். 

சதாண்டப்பட்ட 

சபாருட்கை் டிப்பர்கைில்  

சநரடியாக ஏற்றப்பட்டு,  

சநாறுக்கும் அலகுகளுக்கு  

அனுப்பப்படும். 
15 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான விரிவான 

சுரங்க மூடல் திட்டம் ெமர்ப்பிக்கப்படும். 

அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண்  

25-28 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டது 

சுரங்க மூடல் திட்டம் 

என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட  

சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு  

பகுதியாக 

இளணக்கப்பட்ட சதாகுதி - 

1 ஆக  

இளணக்கப்பட்டுை்ைது. 
16 மதோழிலோளர்களின் போதுகோப்பு மற்றும் சுகோதோர 

அம்சங்கள் மற்றும் துளளயிடுதல் மற்றும் 
மவடித்தல் பற்றிய விரிவோன அறிக்ளக 
சமர்ப்பிக்கப்பட தவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்ளககைின் 

சபாது சதாழிலாைர்கை் 

மற்றும் சுற்றியுை்ை 

குடியிருப்பாைர்கைின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதார 

அம்ெங்களுக்காக DGMS 

இன் படி நிளலயான 

செயல்பாட்டு 



 

நளடமுளறகை் 

பின்பற்றப்பட சவண்டும். 

அத்தியாயம் எண் 10, 

பக்கம் எண் 130 இன் கீழ் 

விவரங்கை் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைன. 
17 2016 ஆம் ஆண்டின் O.A.No.186 (M.A.No. 350/2016) 

மற்றும் O.A.No.200/2016 இல் உள்ள மோண்புமிகு NGT, 

முதன்ளம மபஞ்ச், புது தில்லியின் இறுதி 
முடிவுகளுக்கு உட்பட்டது, குறிப்பு விதிமுளறகளள 
வழங்குவதற்கோன பரிந்துளர மற்றும் 
O.A.No.580/2016(M.A.No.1182/2016) மற்றும் O.A. எண். 
404/2016 (M.A.No758/2016, M.A.No 920/2016, M.A.No. 

1122/2016, M.A.No.12/2017 & M.A.No. 843/2017) மற்றும் 
O.A.20 No. 40 மற்றும் O.A.20 No. 40 (M.A.No. 981/2016,  

M.A.No.982/2016 & M.A.No. 384/2017) 

குறிப்பிட்டு 

ஒப்புக்சகாண்டார் 

18 சுரங்க குத்தளக பகுதியின் கல்மவட்டு பற்றிய 
விவரங்கள் அளிக்கப்பட தவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் 
லித்தோலஜி அத்தியோயம் 
எண்:2 பக்கம் எண்.20 இல் 
விவோதிக்கப்பட்டுள்ளது 

19 சுரங்க குத்தளகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் 
உள்ள மரங்களின் எண்ணிக்ளக (இனங்களின் 
மபயர், வயது) மற்றும் சுரங்க நடவடிக்ளகயின் 
தபோது அது எவ்வோறு நிர்வகிக்கப்படும் என்பது 
குறித்து ஒரு ஆய்வு நடத்தப்படும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் 
ஜூலியோ தோவரங்கள் 
மற்றும் முட்கள் நிளறந்த 
புதர்களளத் தவிர மபரிய 
மரங்கள் எதுவும் இல்ளல. 

20 சுரங்கங்களின் முந்ளதய மசயல்போட்டின் 
கோலத்தின் விவரங்கள் மற்றும் குழிகளின் அளவு 
ஆகியளவ தகுதிவோய்ந்த அதிகோரியிடமிருந்து 
வழங்கப்பட தவண்டும். மபோருந்தினோல். 

நடவடிக்ளககை் 

Rc.No.G.M.1/98/2011, சததி : 

17.05.2011. 

17.05.2011 முதல் 16.05.2016 

வளர - 5 ஆண்டுகை் 

2014 ஜூளலயில் சுரங்கப் 

பணிகை் நிறுத்தப்பட்டன 

தற்சபாதுை்ை குழி அைவு - 

100மீ (L) x 60m (W) x 7.5m (D) 
21 முன்மமோழிபவர் EIA அறிக்ளகயுடன் கழிவு 

தமலோண்ளமத் திட்டத்ளதச் சமர்ப்பிக்க தவண்டும். 
கழிவு சமலாண்ளம திட்டம் 

அத்தியாயம் எண். 10, 

பக்கம் எண்.125 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது 
22 திட்ட தளம் NBWL அனுமதிளயப் மபற்றிருந்தோல் ,  

மபோருந்தக்கூடிய ததசிய வனவிலங்கு வோரியத்தின் 
அனுமதி உட்பட வனவியல் மற்றும் 
வனவிலங்குகளிடமிருந்து முன் அனுமதி 
மபறப்படும். 

வனவிலங்கு ெரணாலயம்,  

10 கிசலாமீட்டர் சுற்றைவில் 

காடுகை் இல்ளல. 

23 திட்டத் தளத்தின் கோற்றின் தவகத் தரவு வழங்கப்பட 
தவண்டும் 

திட்டப் பகுதியின் காற்றின் 

சவகத் தரவு அத்தியாயம் 

எண்.3, பக்கம் எண். 57 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது 



 

24 MoEF & CC அலுவலக குறிப்போளணயின்படி F.No. 22-
65/2017-IA.III தததியிட்ட 30.09.2020 மற்றும் 20.10.2020 
CER இல் முன்மமோழியப்பட்ட அளனத்து 
நடவடிக்ளககளளயும் குறிப்பிட்டு விரிவோன EMP ஐ 
முன்மமோழிபவர் அளிக்க தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு 

ஒப்புக்சகாண்டார் 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி  

விவரங்கை் சகாடுக்கப்பட சவண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முந்ளதய எந்த ஒரு வருடத்திலும் 

எட்டப்பட்ட அதிகபட்ெ உற்பத்திளய சதைிவாகக்  
குறிப்பிட சவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

நளடமுளறக்கு வந்த பிறகு உற்பத்தியில் ஏசதனும் 

அதிகரிப்பு இருந்ததா என்பளதயும் 

திட்டவட்டமாகத் சதரிவிக்கலாம், w.r.t. மிக 

உயர்ந்தது உற்பத்தி 1994 க்கு முன் எட்டப்பட்டது. 

சபாருந்தாது.   

இது மீறல் வளக திட்டம் 

அல்ல. 

இந்த முன்சமாழிவு B1 

வளகயின் (குழும 

நிபந்தளன) கீழ் வருகிறது. 

  

2 சுரங்கத்தின் உரிளமயான குத்தளகதாரர் 

முன்சமாழிபவர் என்பளத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் சகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த 

நிலம் பட்டா நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்துடன் 

இளணப்பு சதாகுதி 1 ஆக  

ஆவணம் 

இளணக்கப்பட்டுை்ைது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், EIA மற்றும் 

சபாது விொரளண உட்பட அளனத்து  

ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தளக பகுதி, உற்பத்தி  

நிளலகை், கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

சமலாண்ளம, சுரங்க சதாழில்நுட்பம் 

சபான்றவற்றின் அடிப்பளடயில் ஒன்றுக்சகான்று  

இணக்கமாக இருக்க சவண்டும் மற்றும் 

குத்தளகதாரரின் சபயரில் இருக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு & 

ஒப்புக்சகாண்டார்.  

4 சுரங்க குத்தளக பகுதியின் அளனத்து மூளல  

ஒருங்கிளணப்புகளும், உயர் சதைிவுத்திறன் 

படங்கை்/ நிலப்பரப்பு வளரபடம், நிலப்பரப்பு தாை், 

புவியியல் மற்றும் பகுதியின் புவியியல்  

ஆகியவற்றில் மிளகப்படுத்தப்பட்டிருக்க  

சவண்டும். முன்சமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தளகய படம், நிலப் பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப்  

பகுதியின் (ளமய மற்றும் இளடயக மண்டலம்) பிற 

சூழலியல் அம்ெங்களைத் சதைிவாகக் காட்ட 

சவண்டும். 

வளரபடம் காட்டுகிறது - 

திட்டப் பகுதி 

செயற்ளகக்சகாை் 

படத்தில் 

மிளகப்படுத்தப்பட்டுை்ை
து படம் எண். 2.2 பக்கம் 

எண். 13 இல் 

இளணக்கப்பட்டுை்ைது 

10கிமீ சுற்றைவு சகாண்ட 

திட்டப் பகுதியின் 

சடாசபாஷீட் - படம் எண்.  

1.3, பக்கம் எண். 6 

 

10கிமீ சுற்றைவு சகாண்ட 

திட்டப் பகுதியின் 

புவியியல் வளரபடம் - 

படம் எண். 2.8, பக்கம் எண்.  

21. 



 

5 ெர்சவ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வளரபடத்தில்  

1:50,000 அைவில் அப்பகுதியின் புவியியல்  

வளரபடம், அப்பகுதியின் நில வடிவங்கைின் 

புவியியல், தற்சபாதுை்ை கனிமங்கை் மற்றும் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, முக்கியமான 

நீர்நிளலகை், ஓளடகை் மற்றும் ஆறுகை் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகை் ஆகியவற்ளறக் குறிக்கும் 

தகவல் வழங்கப்பட சவண்டும். 

புவியியல் அம்ெங்கை் 

சடாசபாஷீட் 

வளரபடத்தில் திட்டப் 

பகுதிளயெ் சுற்றி 10கிமீ 

சுற்றைவில் 

உை்ைடங்கியுை்ைன படம் 

எண். 1.3, பக்கம் எண். 6 

6 சுரங்க நடவடிக்ளககளுக்கு முன்சமாழியப்பட்ட  

நிலம் பற்றிய விவரங்கை், அரசின் நில  

பயன்பாட்டுக் சகாை்ளகக்கு சுரங்கம் 

இணங்குகிறதா என்ற தகவலுடன் சகாடுக்கப்பட 

சவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான நிலத்ளத 

மாற்றுவதற்கு மாநில நில பயன்பாட்டு வாரியம் 

அல்லது ெம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் அனுமதி  

சபற்றிருக்க சவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிளய, 

வருவாய்த்துளற 

அதிகாரிகளுடன் 

புவியியல் துளற  

அதிகாரிகை் ஆய்வு 

செய்து, மாநில அரசின் 

சகாை்ளகயின்படி நிலம் 

குவாரிக்கு ஏற்றது என 

கண்டறியப்பட்டது. 

7 முன்சமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநர்கை் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 

வளரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுெ்சூழல் சகாை்ளகளயக்  
சகாண்டிருக்கிறதா என்பது சதைிவாகக்  
குறிப்பிடப்பட சவண்டும்? அப்படியானால் , 

சுற்றுெ்சூழல் அல்லது வன 

விதிகை்/நிபந்தளனகளை மீறுதல்/விலகல்/ மீறல்  

ஆகியவற்ளற கவனத்தில் சகாை்ை  

பரிந்துளரக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு 

செயல்முளற/செயல்முளறகை் பற்றிய 

விைக்கத்துடன் EIA அறிக்ளகயில்  

குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுெ்சூழல்  

பிரெ்சிளனகளைக் ளகயாை்வதற்கும், EC 

நிபந்தளனகளுக்கு இணங்குவளத உறுதி 

செய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிளல அளமப்பு  

அல்லது நிர்வாக உத்தரவு வழங்கப்படலாம். 

நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கை் குழு மற்றும்/அல்லது  

பங்குதாரர்கை் அல்லது பங்குதாரர்களுக்கு  

இணங்காதளவ / சுற்றுெ்சூழல் விதிமுளறகளை  

மீறுதல் பற்றி புகார் செய்யும் முளறயும் EIA 

அறிக்ளகயில் விவரிக்கப்படலாம். 

முன்சமாழிபவர ்

அவரக்ைின் 

சுற்றுெ்சூழல் 

சகாை்ளகளய 

வடிவளமத்துை்ைார,் 

சமலும் இது அத்தியாயம் 

எண் 10.1, பக்கம் எண் 123 

இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது. 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு சதாடர்பான சிக்கல்கை், 

நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் திறந்தசவைி 
சுரங்கத்தின் சபாது ொய்வு ஆய்வு, சவடித்தல் ஆய்வு 

சபான்றளவ உட்பட, விரிவாக இருக்க சவண்டும். 

ஒவ்சவாரு ெந்தர்ப்பத்திலும் முன்சமாழியப்பட்ட  

பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககை் வழங்கப்பட சவண்டும். 

இது 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

முளறயில் செயல்பட 

முன்சமாழியப்பட்ட 

திறந்தசவைி குவாரி 
நடவடிக்ளகயாகும். 

ொதாரண கல் உருவாக்கம் 

கடினமான, கெ்சிதமான 

மற்றும் ஒசர மாதிரியான 

அளமப்பாகும். 



 

சபஞ்சின் உயரம் மற்றும் 

அகலம் 90° சபஞ்ெ்  
சகாணங்களுடன் 5மீ ஆக  

பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க சமலாைர், ளமன்ஸ் 

ஃசபார்சமன் மற்றும் 

ளமனிங் சமட் சபான்ற  

திறளமயான நபர்கைின் 

சமற்பார்ளவயில் குவாரி 
நடவடிக்ளககை் 

சமற்சகாை்ைப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அனுமதிளயப் சபற்ற 

பிறகு, DGMS இலிருந்து 

சதளவயான அனுமதிகை் 

சபறப்படும். 
9 குத்தளக சுற்றைவில் இருந்து சுரங்க குத்தளகளயெ்  

சுற்றியுை்ை 10 கிமீ மண்டலத்ளத ஆய்வுப் பகுதி 

உை்ைடக்கும் மற்றும் EIA இல் உை்ை கழிவு 

உருவாக்கம் சபான்றளவ, சுரங்கம் / குத்தளகக்  
காலத்தின் வாழ்நாை் முழுவதும் இருக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு 

ஒப்புக்சகாண்டார்.   

10 வனப்பகுதி, விவொய நிலம், சமய்ெெ்ல் நிலம், 

வனவிலங்கு ெரணாலயம், சதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்கைின் இடம்சபயர்ந்த பாளதகை் , 

நீர்நிளலகை், மனித குடியிருப்புகை் மற்றும் பிற 

சுற்றுெ்சூழல் அம்ெங்களைக் குறிக்கும் ஆய்வுப்  

பகுதியின் நில பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

சுரங்க குத்தளகப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத் 

திட்டம், செயல்பாட்டுக்கு முந்ளதய, செயல்பாட்டு 

மற்றும் செயல்பாட்டுக்கு பிந்ளதய கட்டங்களை  

உை்ைடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

ெமர்ப்பிக்கப்பட சவண்டும். நில பயன்பாட்டு 

மாற்றம் ஏசதனும் இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

சகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் 

எண். 3, பக்கம் எண். 35 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது. 

செயல்பாட்டிற்கு 

முந்ளதய, செயல்பாட்டு 

மற்றும் செயல்பாட்டுக்கு  

பிந்ளதய கட்டங்களைக்  
காட்டும் திட்டப் பகுதியின் 

நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் எண். 2, 

அட்டவளண எண் 2.3, 

பக்கம் எண் 19 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது. 
11 சுரங்க குத்தளகக்கு சவைிசய உை்ை நிலப்பரப்பின் 

அைவு, சுரங்க குத்தளகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில  

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கை் ஏசதனும் இருந்தால் , 

நிலத்தின் விவரங்கை் சகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி 
செயல்பாட்டின் சபாது 

எதிர்பார்க்கப்படும் 

கழிவுகை் எதுவும் இல்ளல.  

சவட்டி எடுக்கப்பட்ட 

ொதாரண கல் முழுவதும் 

சதளவப்படும் 

வாடிக்ளகயாைர்களுக்கு 

சகாண்டு செல்லப்படும். 
12 திட்டப் பகுதியில் ஏசதனும் வன நிலம் 

ெம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அளத உறுதிப்படுத்தும் 

சபாருந்தாது. 



 

வளகயில் மாநில வனத்துளறயில் உை்ை தகுதி  

வாய்ந்த அதிகாரியின் ொன்றிதழ் வழங்கப்பட  

சவண்டும். காடுகைின் நிளல குறித்து திட்ட  

ஆதரவாைர் ஏசதனும் முரணாகக் கூறினால், அந்த 

இடத்ளத மாநில வனத் துளற அளமெெ்கத்தின் 

பிராந்திய அலுவலகத்துடன் இளணந்து ஆய்வு 

செய்து, காடுகைின் நிளலளயக் கண்டறியலாம், 

அதன் அடிப்பளடயில், இதில் உை்ை ொன்றிதழ் 

சமசல குறிப்பிட்டுை்ைபடி சவைியிடப்படும். 

இதுசபான்ற எல்லா நிகழ்வுகைிலும், மாநில வனத் 

துளறயின் பிரதிநிதிகை் நிபுணர் மதிப்பீட்டுக்  
குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக  

இருக்கும். 

முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதியில் வன 

நிலம் எதுவும் இல்ளல.  

முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதியானது, பட்டா 

எண். 782, 783, & 791 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பளடயில், 

முன்சமாழிபவரின் 

சபயரில் பதிவு 

செய்யப்பட்ட பட்டா 

நிலமாகும். 

பட்டா நகல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்தில் 

இளணப்பு - IC ஆக  

இளணக்கப்பட்டுை்ைது 

13 நிகர தற்சபாளதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் இழப்பீட்டு 

காடு வைர்ப்பு (CA) உை்ைிட்ட திட்டத்தில்  

ஈடுபட்டுை்ை உளடந்த பகுதி மற்றும் முதிர்ந்த 

வனப்பகுதிக்கான வன அனுமதியின் நிளல  

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். வனத்துளற அனுமதியின் 

நகளலயும் வழங்க சவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதியில் எந்த வன 

நிலமும் இல்ளல. 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் மற்றும் பிற 

பாரம்பரிய வனவாசிகை் (வன உரிளமகளை  

அங்கீகரித்தல்) ெட்டம், 2006-ன் கீழ் வன 

உரிளமகளை அங்கீகரிப்பதன் நளடமுளற நிளல  

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

சபாருந்தாது.  இந்த திட்டம் 

வன உரிளமகை் ெட்டம்,  

2006 அங்கீகாரத்ளத 

ஈர்க்கவில்ளல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை RF/PF பகுதிகைில் உை்ை  

தாவரங்கை், சதளவயான விவரங்களுடன் 

சகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் 

சுற்றைவில் இருந்து 10 கிமீ 

சுற்றைவில் காப்பு காடுகை் 

இல்ளல. 
16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகைின் மீது சுரங்கத் 

திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் விவரங்கை் 

வழங்கப்படுவளதக் கண்டறிய ஒரு ஆய்வு 

செய்யப்பட சவண்டும். சுற்றியுை்ை மற்றும் சவறு  

ஏசதனும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் உை்ை  

வனவிலங்குகைின் மீது இத்திட்டத்தின் தாக்கம் 

மற்றும் அதற்சகற்ப, சதளவப்படும் விரிவான 

தணிப்பு நடவடிக்ளககை், செலவு தாக்கங்களுடன் 

உருவாக்கப்பட்டு ெமர்ப்பிக்கப்பட சவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் 

சுற்றைவில் 10 கிமீ 

சுற்றைவில் சதசியப் 

பூங்காக்கை், 

உயிர்க்சகாைக் 
காப்பகங்கை், வனவிலங்கு  

வழித்தடங்கை் மற்றும் 

புலி/யாளன காப்பகங்கை்  

எதுவும் இல்ளல. 
17 சதசியப் பூங்காக்கை், ெரணாலயங்கை் , 

உயிர்க்சகாைக் காப்பகங்கை், வனவிலங்கு  

வழித்தடங்கை், ராம்ொர் தைம் புலி/ யாளனகை்  

காப்பகங்கை்/(உை்ைது மற்றும் 

முன்சமாழியப்பட்டளவ), சுரங்க குத்தளகக்கு 10 

கி.மீ.க்குை் இருந்தால், அளவ சதைிவாகக்  

சபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் 

சுற்றைவில் 10 கிமீ 

சுற்றைவில் சதசியப் 

பூங்காக்கை், 

உயிர்க்சகாைக் 



 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். தளலளம வனவிலங்கு  

காப்பாைர் மூலம். சமசல குறிப்பிட்டுை்ைபடி  

சுற்றுெ்சூழல் ரீதியாக உணர்திறன் வாய்ந்த 

பகுதிகை் அருகாளமயில் இருப்பதால், அத்தளகய 

திட்டங்களுக்குப் சபாருந்தக்கூடிய சதளவயான 

அனுமதி, சதசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

நிளலக்குழுவிலிருந்து சபறப்பட்டு அதன் நகல் 

வழங்கப்பட சவண்டும். 

காப்பகங்கை், வனவிலங்கு  

வழித்தடங்கை் மற்றும் 

புலி/யாளன காப்பகங்கை்  

எதுவும் இல்ளல. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [ளமய மண்டலம் மற்றும் இளடயக 

மண்டலம் (சுரங்க குத்தளகயின் சுற்றைவில் 10 கி.மீ. 

ஆரம்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

சமற்சகாை்ைப்படும். தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கைின் விவரங்கை், அழிந்துவரும், 

உை்ளூர் மற்றும் RET இனங்கை், தனித்தனியாக , 

ளமய மற்றும் இளடயக மண்டலத்திற்கு  

தனித்தனியாக , அத்தளகய முதன்ளம கை 

ஆய்வின் அடிப்பளடயில் வழங்கப்பட சவண்டும், 

இது தற்சபாதுை்ை விலங்கினங்கைின் 

அட்டவளணளய சதைிவாகக் குறிக்கிறது. ஆய்வுப்  

பகுதியில் ஏசதனும் திட்டமிடப்பட்ட  

விலங்கினங்கை் காணப்பட்டால், அவற்ளறப்  

பாதுகாப்பதற்கான பட்சஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

சதளவயான திட்டமும் மாநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துளறயுடன் கலந்தாசலாசித்து , 

விவரங்கை் அைிக்கப்பட சவண்டும். அளத 

செயல்படுத்த சதளவயான நிதி ஒதுக்கீடு திட்ட  

மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக செய்யப்பட சவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் 

விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

[ளமய மண்டலம் மற்றும் 

தாங்கல் மண்டலம் (சுரங்க  

குத்தளகயின் சுற்றைவில் 

10 கி.மீ. சுற்றைவு)] 

அத்தியாயம் எண். 3, 

பக்கம் எண். 78-83 இன் கீழ் 

சமற்சகாை்ைப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

19 அதிகமாக மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்பட்ட  

பகுதிகை் அல்லது 'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் 

வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகளுக்கு அருகாளமயில் , 

(சுரங்க நடவடிக்ளககளுக்கு நீதிமன்றக்  
கட்டுப்பாடுகளை ஈர்ப்பது) குறிப்பிடப்பட  

சவண்டும், சமலும் சதளவப்படும் இடங்கைில், 

பரிந்துளரக்கப்பட்ட அதிகாரிகைின் அனுமதிெ்  
ொன்றிதழ்கை், உத்சதெ சுரங்க நடவடிக்ளககை்  

பரிசீலிக்கப்படும் வளகயில் SPCB அல்லது மாநில  

சுரங்கத் துளற பாதுகாக்கப்பட்டு வழங்கப்பட  

சவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் 

பகுதியானது அதிகமாக  

மாசுபட்ட’ பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்ளல 

மற்றும் ஆரவல்லி  

மளலத்சதாடரின் கீழ் 

வராது. 

20 இசதசபால், கடசலார திட்டங்களுக்கு, CRZ 

வளரபடம், LTL ஐ வளரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏசஜன்சிகைில் ஒன்றால்  

முளறயாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுரங்க குத்தளக w.r.t CRZ இடம், ெதுப்புநிலங்கை்  

சபான்ற கடற்களர அம்ெங்கை், ஏசதனும் இருந்தால் , 

வழங்கப்பட சவண்டும். (குறிப்பு: CRZ இன் கீழ் வரும் 

சுரங்கத் திட்டங்களும் ெம்பந்தப்பட்ட கடசலார 

மண்டல சமலாண்ளம ஆளணயத்தின் ஒப்புதளலப்  

சபற சவண்டும்). 

சபாருந்தாது. 

இந்தத் திட்டம் C. R. Z. 

அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈர்க்கவில்ளல. 



 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான R&R 

திட்டம்/இழப்பீடு விவரங்கை் (PAP) அைிக்கப்பட  

சவண்டும். R&R திட்டத்ளதத் தயாரிக்கும் சபாது, 

சதாடர்புளடய மாநில/சதசிய மறுவாழ்வு & 

மீை்குடிசயற்றக் சகாை்ளகளய பார்ளவயில்  

ளவத்திருக்க சவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் 

ெமூகத்தின் பிற நலிவளடந்த பிரிவினளரப்  

சபாறுத்தமட்டில், அவர்கைின் சதளவகளை  

மதிப்பிட குடும்ப வாரியாக, சதளவ 

அடிப்பளடயிலான மாதிரி கணக்சகடுப்பு  

சமற்சகாை்ைப்பட சவண்டும், சமலும் அதற்சகற்ப  

செயல் திட்டங்களைத் தயாரித்து ெமர்ப்பிக்க  

சவண்டும். மாநில அரசின் துளறகை். சுரங்க 

குத்தளக பகுதியில் அளமந்துை்ை கிராமங்கை்  

மாற்றப்படுமா இல்ளலயா என்பளத சதைிவாக  

சவைிப்படுத்தலாம். கிராமங்களை மாற்றுவது  

சதாடர்பான பிரெ்சிளனகை், அவற்றின் R&R மற்றும் 

ெமூக-சபாருைாதார அம்ெங்கை் உட்பட, 

அறிக்ளகயில் விவாதிக்கப்பட சவண்டும். 

செட்டிக்குறிெ்சி 

கிராமத்தில் 2.06.5 

சஹக்சடர் பரப்பைவில் 

திட்டமிடப்பட்ட திட்டப் 

பகுதி சபரிய ொகுபடிகை்  

இல்லாதது மற்றும் 300 

மீட்டர் சுற்றைவில் 

குடியிருப்புகை் இல்ளல. 

எனசவ, திட்டத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம் 

/ இழப்பீடு விவரங்கை் (PAP) 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ளல 

மற்றும் இந்தத் 

திட்டத்திற்குப் 

சபாருந்தாது. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமளழ அல்லாதது) [அதாவது . 

மார்ெ்-சம (சகாளட காலம்); அக்சடாபர்-டிெம்ப ர் 

(மளழக்காலத்திற்குப் பின்) ; டிெம்பர்-பிப்ரவரி 
(குைிர்காலம்)]படி சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் குறித்த 

முதன்ளம அடிப்பளட தரவு 2009 இன் CPCB 

அறிவிப்பு, நீரின் தரம், இளரெெ்ல் நிளல, மண்  

மற்றும் தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கை் 

செகரிக்கப்பட்டு, AAQ மற்றும் பிற தரவுகை் EIA 

மற்றும் EMP அறிக்ளகயில் சததி வாரியாக  

வழங்கப்படுகின்றன. தைம் ொர்ந்த வானிளல  

தரவுகளும் செகரிக்கப்பட சவண்டும். 

கண்காணிப்பு நிளலயங்கைின் இருப்பிடம், 

ஆய்வுப் பகுதி முழுவளதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வளகயில் இருக்க 

சவண்டும் மற்றும் முன் சமலாதிக்க காற்றின் திளெ 

மற்றும் உணர்திறன் ஏற்பிகைின் இருப்பிடத்ளதக்  
கருத்தில் சகாண்டு நியாயப்படுத்த சவண்டும். 

சுரங்க குத்தளகக்கு 500 மீட்டருக்குை் குளறந்த 

பட்ெம் ஒரு கண்காணிப்பு நிளலயம் இருக்க 

சவண்டும். PM10 இன் கனிம கலளவ, குறிப்பாக  

இலவெ சிலிக்காவிற்கு, சகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் 

MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்கைின்படி 

மார்ெ் 2021 - சம 2021 இல் 

ஒரு பருவத்திற்கான 

(சகாளடகாலம்) 

அடிப்பளடத் தரவு 

செகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண் 3, பக்கம் 

எண் 40-105 இல் 

விவரங்கை். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்ளத கணிக்க காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

சமற்சகாை்ைப்பட சவண்டும். இது கனிம 

சபாக்குவரத்துக்கான வாகனங்கைின் இயக்கத்தின் 

தாக்கத்ளதயும் கணக்கில் எடுத்துக்சகாை்ை  

சவண்டும். பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கை் மற்றும் மாடலிங் செய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உை்ைீட்டு அைவுருக்கை்  

AERMOD காட்சி 9.6.1 

மாடளலப் பயன்படுத்தி ,  

மாசுபடுத்தும் GLC இன் 

அதிகரிக்கும் 

கணிப்புக்கான காற்றின் 

தர மாதிரியாக்கம் 

செய்யப்பட்டது. 



 

வழங்கப்பட சவண்டும். காற்றின் தர 

வளரயளறகை், தைத்தின் இருப்பிடம், உணர்திறன் 

ஏற்பிகைின் இருப்பிடம், ஏசதனும் இருந்தால் , 

இருப்பிடம் ஆகியவற்ளறத் சதைிவாகக் குறிக்கும் 

இருப்பிட வளரபடத்தில் காட்டப்படலாம். முன் 

ஆதிக்கம் செலுத்தும் காற்றின் திளெளயக் காட்டும் 

வின்ட்சராஸ் வளரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

அத்தியாயம் எண் 4, படம் 

4.1, பக்கம் எண் 88 -92 இல் 

விவரங்கை். 

24 திட்டத்திற்கான நீர் சதளவ, அதன் இருப்பு மற்றும் 

ஆதாரம் ஆகியளவ வழங்கப்பட சவண்டும். 

விரிவான நீர் ெமநிளலயும் வழங்கப்பட சவண்டும். 

திட்டத்திற்கு சதளவயான நன்னீர் சதளவளய 

குறிப்பிட சவண்டும். 

சமாத்த நீர் சதளவ: 3.5 KLD 

அத்தியாயம் 4, 

அட்டவளண எண் 4.1 

மற்றும் பக்கம் எண் 88 இன் 

கீழ் விவாதிக்கப்பட்டது.  
25 திட்டத்திற்கு சதளவயான அைவு தண்ணீர் 

எடுப்பதற்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் இருந்து  

சதளவயான அனுமதி வழங்கப்பட சவண்டும். 

தூசிளய அடக்குதல் ,  

பசுளமப் பட்ளட சமம்பாடு 

மற்றும் வீட்டு 

உபசயாகத்திற்கான நீர் 

சுரங்க குழிகைில் 

சதங்கியுை்ை 

மளழநீர்/கசிவு நீரிலிருந்து  

சபறப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

தண்ணீர் 

விற்பளனயாைர்கைிடம் 

இருந்து குடிநீர் 

சபறப்படும், பக்கம் எண்  

88. 
26 திட்டத்தில் சமற்சகாை்ை உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ை நீர் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககை் பற்றிய விைக்கம் 

அைிக்கப்பட சவண்டும். திட்டத்தில்  

முன்சமாழியப்பட்டுை்ை மளழநீர் செகரிப்பு பற்றிய 

விவரங்கை் ஏசதனும் இருந்தால் வழங்கப்பட  

சவண்டும். 

மளழக்குப் பிறகு  

குழிகைில் 

செகரிக்கப்படும் மளழநீர் ,  

பசுளமப் பட்ளடகளை 

உருவாக்கவும், தூசிளய 

அடக்கவும் 

பயன்படுத்தப்படும். 
27 சமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகிய இரண்டிலும் 

நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் தாக்கம் 

மதிப்பிடப்பட்டு, சதளவப்பட்டால், சதளவயான 

பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககை் வழங்கப்பட சவண்டும். 

பாடம் 4, பக்கம் எண் 87-88 

இல் விவாதிக்கப்பட்ட 

நீரின் தரத்தின் தாக்க  

ஆய்வுகை் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ளககை். 
28 உண்ளமயான கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகைின் 

அடிப்பளடயில், சவளல செய்வது நிலத்தடி நீரில்  

குறுக்கிடுமா என்பது சதைிவாகக் காட்டப்படலாம். 

இது ெம்பந்தமாக சதளவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கை் வழங்கப்படலாம். சவளல நிலத்தடி  

நீர் அட்டவளணயில் குறுக்கிடும் பட்ெத்தில் , 

விரிவான நீர் புவியியல் ஆய்வு சமற்சகாை்ைப்பட்டு 

அறிக்ளக ெமர்ப்பிக்கப்பட சவண்டும். 

அறிக்ளகக்கு இளடசய உை்ை நீர்நிளலகைின் 

விவரங்கை் மற்றும் இந்த நீர்நிளலகைில் சுரங்க 

நிலத்தடி நீர் மட்டம் 50-55 

மீட்டர் நிலத்தடி  

மட்டத்திற்கு கீசழ உை்ைது. 

குவாரியின் இறுதி ஆழம் 

சபாது நிலப்பரப்பில் 

இருந்து 23மீ. இந்த திட்டம் 

நிலத்தடி நீர் 

அட்டவளணளய 

குறுக்கிடாது, அத்தியாயம் 

எண் 2, பக்கம் எண் 25. 



 

நடவடிக்ளககைின் தாக்கம் ஆகியளவ அடங்கும். 

நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் சவளல செய்வதற்கும், 

நிலத்தடி நீளர உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி  

நீர் ஆளணயத்திடம் சதளவயான அனுமதிளயப்  

சபற்று அதன் நகல் வழங்கப்பட சவண்டும் 

29 குத்தளகப் பகுதி வழியாகெ் செல்லும் பருவகால  

அல்லது சவறு எந்த நீசராளடயின் விவரங்கை்  

மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட மாற்றம் / 

திளெதிருப்பல், ஏசதனும் இருப்பின், அது நீரியல்  

துளறயில் ஏற்படும் தாக்கம் ஆகியவற்ளறக்  
சகாண்டு வர சவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதிக்குை் 

ஓளடசயா, பருவகால 

அல்லது பிற 

நீர்நிளலகசைா 

செல்வதில்ளல. எனசவ,  

நீர்நிளலகைில் 

மாற்றம்/திருப்பும் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ளல. 
30 தைத்தின் உயரம், சவளல செய்யும் ஆழம், நிலத்தடி  

நீர் அட்டவளண சபான்றளவ. AMSL மற்றும் BGL 

இரண்டிலும் வழங்கப்பட சவண்டும். அதற்கான 

திட்ட வளரபடமும் வழங்கப்படலாம். 

திட்டப் பகுதியின் மிக 

உயர்ந்த உயரம் 86m AMSL 

ஆகும். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 

23m BGL ஆகும். 

பகுதியின் நீர்மட்டம் 50-55m 

BGL 

31 காலக்சகடுவுடன் கூடிய முற்சபாக்கான பசுளம 

அரண் சமம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டவளண  

வடிவத்தில் (சநரியல் மற்றும் அைவு கவசரஜ், தாவர 

இனங்கை் மற்றும் கால அைவு ஆகியவற்ளறக்  
குறிக்கும்) தயாரிக்கப்பட்டு ெமர்ப்பிக்கப்பட  

சவண்டும், அளத மனதில் ளவத்து, திட்டத்ளதத் 

சதாடங்கும் சபாது முன் செயல்படுத்த சவண்டும். 

சதாட்டம் மற்றும் ஈடுசெய்யும் காடு வைர்ப்பின் 

கட்டம் வாரியான திட்டம், சதாட்டத்தின் கீழ் உை்ை  

பகுதி மற்றும் நடப்பட சவண்டிய இனங்கை்  

ஆகியவற்ளறக் குறிக்கும் வளகயில் சதைிவாக  

பட்டியலிடப்பட சவண்டும். ஏற்கனசவ நடவு செய்த 

விவரங்களை அைிக்க சவண்டும். பசுளம 

அரணிற்க்கு சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட தாவர இனங்கை்  

அதிக சுற்றுெ்சூழல் மதிப்ளபக் சகாண்டிருக்க  

சவண்டும் மற்றும் உை்ளூர் மற்றும் பூர்வீக  

இனங்கை் மற்றும் மாசுபாட்ளட  

சபாறுத்துக்சகாை்ளும் இனங்கை் ஆகியவற்றிற்கு  

முக்கியத்துவம் அைித்து உை்ளூர் மக்களுக்கு நல்ல  

பயன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க சவண்டும். 

பசுளம அரண்  

சமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் 

எண்.97 -ல் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன.     

32 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உை்ளூர் சபாக்குவரத்து  

உை்கட்டளமப்பில் ஏற்படும் தாக்கம் 

சுட்டிக்காட்டப்பட சவண்டும். தற்சபாளதய ொளல  

வளலயளமப்பில் (திட்டப் பகுதிக்கு சவைிசய 

உை்ைளவ உட்பட) திட்டத்தின் விளைவாக டிரக் 
சபாக்குவரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு, 

அதிகரிக்கும் சுளமளயக் ளகயாளும் திறன் 

IRC வழிகாட்டுதல்கை் 1961 

இன் படி ஆய்வுப் பகுதியில் 

சபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்ளத பகுப்பாய்வு 

செய்வதற்காக 

சபாக்குவரத்து அடர்த்தி 

கணக்சகடுப்பு 



 

உை்ைதா என்பளதக் குறிக்கும் வளகயில் செயல்பட  

சவண்டும். உை்கட்டளமப்ளப  

சமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, சிந்திக்கப்பட்டால்  

(மாநில அரசு சபான்ற பிற நிறுவனங்கைால்  

எடுக்கப்படும் நடவடிக்ளக உட்பட) உை்ைடக்கப்பட  

சவண்டும். இந்திய ொளல காங்கிரஸின் 

வழிகாட்டுதல்கைின்படி, திட்ட ஆதரவாைர்  

சபாக்குவரத்தின் தாக்கத்ளத ஆய்வு செய்ய 

சவண்டும். 

சமற்சகாை்ைப்பட்டது, 

சமலும் திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து 

முன்சமாழியப்பட்ட 

சபாக்குவரத்து காரணமாக  

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு 

எதுவும் இல்ளல என்று  

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

அத்தியாயம் 2, பக்கம் 

எண்.29 - 31 இல் விவரங்கை். 

33 சுரங்கத் சதாழிலாைர்களுக்கு வழங்கப்படும் 

தைத்தில் தங்குமிடம் மற்றும் வெதிகை் பற்றிய 

விவரங்கை் EIA அறிக்ளகயில் செர்க்கப்பட  

சவண்டும். 

குவாரி குத்தளகக்கு  

வழங்கப்பட்ட பிறகு, 

சுரங்கத் 

சதாழிலாைர்களுக்கு 

உை்கட்டளமப்பு மற்றும் 

இதர வெதிகை் 

வழங்கப்படும், சமலும் இது 

அத்தியாயம் எண். 2 பக்கம் 

எண் 31 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது. 
34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்ளதய நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட பகுதிகளை (திட்டங்களுடன் 

மற்றும் சபாதுமான எண்ணிக்ளகயிலான 

பிரிவுகளுடன்) மீைளமத்தல் மற்றும் மீட்டளமத்தல்  

ஆகியளவ EIA அறிக்ளகயில் சகாடுக்கப்பட 

சவண்டும். 

கருத்தியல் திட்டத்தின் 

விவரங்கை் அத்தியாயம் 

எண் 2, பக்கம் எண் 25-27 

இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைன 

35 இந்தத் திட்டத்தின் சதாழில்ொர் சுகாதார  

பாதிப்புகை் எதிர்பார்க்கப்பட சவண்டும் மற்றும் 

முன்சமாழியப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்ளககை்  

விரிவாக விவரிக்கப்பட சவண்டும். முன் சவளல  

வாய்ப்பு மருத்துவப் பரிசொதளன மற்றும் 

காலமுளற மருத்துவ பரிசொதளன 

அட்டவளணகை் பற்றிய விவரங்கை் EMP இல் 

இளணக்கப்பட சவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில்  

முன்சமாழியப்பட்ட சதளவயான வெதிகளுடன் 

கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட சதாழில்ொர் சுகாதாரத் 

தணிப்பு நடவடிக்ளககை் விரிவாக இருக்கலாம். 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண்  

101 இல் விவரங்கை். 

36 இத்திட்டத்தின் சபாது சுகாதார தாக்கங்கை் மற்றும் 

பாதிப்பு மண்டலத்தில் உை்ை மக்களுக்கான 

சதாடர்புளடய நடவடிக்ளககை் முளறயாக  

மதிப்பீடு செய்யப்பட சவண்டும் மற்றும் 

முன்சமாழியப்பட்ட தீர்வு நடவடிக்ளககை் பட்சஜட்  

ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக விவரிக்கப்பட  

சவண்டும். 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண்  

100 இல் விவரங்கை் 

37 திட்ட ஆதரவாைரால் வழங்க முன்சமாழியப்பட்ட  

உை்ளூர் ெமூகத்திற்கு ெமூக சபாருைாதார  

முக்கியத்துவம் மற்றும் செல்வாக்கின் 

நடவடிக்ளககை் சுட்டிக்காட்டப்பட சவண்டும். 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் 

எண். 100 - 101 இல் உை்ை 

விவரங்கை் 



 

முடிந்தவளர, செயல்படுத்துவதற்கான கால 

அைவுகளுடன் அைவு பரிமாணங்கை்  

சகாடுக்கப்படலாம். 

38 சுற்றுெ்சூழல் பாதிப்புகளைத் தணிக்க விரிவான 

சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் திட்டம் (EMP), நில  

பயன்பாட்டின் மாற்றம், விவொயம் மற்றும் 

சமய்ெெ்ல் நிலங்கைின் இழப்பு, ஏசதனும் இருந்தால் , 

சதாழில்ொர் சுகாதார பாதிப்புகை் மற்றும் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட பிற 

பாதிப்புகை் ஆகியளவ அடங்கும்.  

சுற்றுச்சூழல் தமலோண்ளம 
திட்டம் அத்தியோயம் 10,  

பக்கம் எண். 121-126 

39 சபாது கருத்துக் சகட்பு புை்ைிகை் மற்றும் திட்ட  

முன்சமாழிபவரின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் 

காலக்சகடுவு செயல் திட்டத்துடன் அளத 

செயல்படுத்த பட்சஜட் ஏற்பாடுகை் வழங்கப்பட  

சவண்டும் மற்றும் திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்ளகயில் இளணக்கப்பட சவண்டும். 

மபோது விசோரளணயின் 
முடிவுகள் இறுதி EIA/AMP 

அறிக்ளகயில் 
புதுப்பிக்கப்படும் 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுளவயில் உை்ை  

வழக்குகைின் விவரங்கை், ஏசதனும் இருந்தால் , 

திட்டத்திற்கு எதிராக ஏசதனும் நீதிமன்றத்தால்  

நிளறசவற்றப்பட்ட வழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் 

சகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு 
எதிரோக எந்த 
நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு 
நிலுளவயில் இல்ளல. 

41 திட்டத்தின் செலவு (மூலதன செலவு மற்றும் சதாடர்  

செலவு) மற்றும் EMP ஐ செயல்படுத்துவதற்கான 

செலவு சதைிவாக குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

திட்டெ் செலவு மற்றும் EMP 

செலவு ஆகியளவ 

அத்தியாயம் 6, பக்கம் எண்  

100 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுை்ைன 
42 சபரிடர் சமலாண்ளமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, 

EIA/EMP அறிக்ளகயில் செர்க்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7.3, பக்கம் 

எண் 104 இல் விவரங்கை். 
43 திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 

பலன்கை் விவரிக்கப்பட சவண்டும். திட்டத்தின் 

பலன்கை், சுற்றுெ்சூழல், ெமூகம், சபாருைாதாரம், 

சவளல வாய்ப்பு சபான்றவற்ளற சதைிவாகக்  
குறிக்கும். 

அத்தியாயம் 8, பக்கம் எண்  

123 - 134 இல் விவரங்கை். 

44 சமற்கூறியவற்ளறத் தவிர, கீசழ குறிப்பிடப்பட்டுை்ை சபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பட சவண்டும்:- 

A EIA/EMP அறிக்ளகயின் நிர்வாகெ் சுருக்கம் தனி சதாகுதியாக  

இளணக்கப்பட்டுை்ைது 

B அளனத்து ஆவணங்களும் அட்டவளண மற்றும் 

சதாடர்ெ்சியான பக்க எண்ணுடன் ெரியாகக்  
குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

அளனத்து ஆவணங்களும் 

குறியீட்டு மற்றும் 

சதாடர்ெ்சியான பக்க 

எண்ணுடன் ெரியாகக் 
குறிப்பிடப்பட்டுை்ைன. 

C அறிக்ளகயில் குறிப்பாக அட்டவளணகைில் தரவு 

வழங்கப்பட்டால், தரவு செகரிக்கப்பட்ட காலம் 

மற்றும் ஆதாரங்கை் குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

அட்டவளணகைின் 

பட்டியல் மற்றும் 

செகரிக்கப்பட்ட 

தரவுகைின் ஆதாரம் 

ெரியாக 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 



 

D MoEF & CC / NABL அங்கீகாரம் சபற்ற ஆய்வகங்களைப்  

பயன்படுத்தி நீர், காற்று, மண், ெத்தம் 

சபான்றவற்றின் அளனத்து பகுப்பாய்வு/சொதள ன 

அறிக்ளககளையும் திட்ட ஆதரவாைர் இளணக்க 

சவண்டும். திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் சபாது  

அளனத்து அெல் பகுப்பாய்வு/சொதள ன 

அறிக்ளககளும் இருக்க சவண்டும் 

அடிப்பளட கண்காணிப்பு  

அறிக்ளககை் இறுதி EIA  

அறிக்ளகயில் 

ெமர்ப்பிக்கப்படும். 

E வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கை் ஆங்கிலம் அல்லாத 

சவறு சமாழியில் இருந்தால், ஆங்கில  

சமாழிசபயர்ப்பு வழங்கப்பட சவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

F அளமெெ்கத்தால் முன்னர் வகுக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டங்கைின் சுற்றுெ்சூழல் மதிப்பீட்டிற்கான 

சகை்வித்தாை் நிரப்பப்பட்டு ெமர்ப்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA EMP 

அறிக்ளகயுடன் 

இளணக்கப்படும். 
G EIA அறிக்ளகளயத் தயாரிக்கும் சபாது, MoEF & CC 

வழங்கிய ஆதரவாைர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கை்  

மற்றும் ஆசலாெகர்களுக்கான வழிமுளறகை் O.M. 

இந்த அளமெெ்கத்தின் இளணயதைத்தில் உை்ை  

எண். J-11013/41/2006-IA.II(I) சததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009, 

பின்பற்றப்பட சவண்டும். 

MoEF & CC O.M வழங்கிய 

வழிமுளறகை் எண். J-

11013/41/2006-IA.II (I) சததி: 4 

ஆகஸ்ட், 2009 

பின்பற்றப்படுகிறது 

H அடிப்பளட சநாக்கம் மற்றும் திட்ட அைவுருக்கைில்  

ஏசதனும் மாற்றங்கை் செய்யப்பட்டால் (படிவம்-I 

மற்றும் TOR ஐப் பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டளவ) அத்தளகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் MoEF & CC இன் 

கவனத்திற்குக் சகாண்டு வரப்பட்டு அனுமதி  

சபறப்பட சவண்டும். TOR ஐயும் மாற்ற 

சவண்டியிருக்கும். வளரவு EIA/EMP இன் கட்டளமப்பு  

மற்றும் உை்ைடக்கத்தில் சபாது விொரளணக்குப்  

பின் ஏற்படும் மாற்றங்கை் (P.H. 

செயல்முளறயிலிருந்து எழும் மாற்றங்கை் தவிர)  

திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் 

நடத்த சவண்டும். 

குறிப்பிடப்பட்டது & 

ஒப்புக்சகாை்ைப்பட்டது. 

I சுற்றறிக்ளகயின்படி எண். J-11011/618/2010-IA.II(I) 

சததி: 30.5.2012, திட்டத்தின் தற்சபாளதய 

செயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுெ்சூழல் அனுமதியில்  

குறிப்பிடப்பட்டுை்ை நிபந்தளனகைின் இணக்க 

நிளலயின் ொன்றைிக்கப்பட்ட அறிக்ளக, பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து சபறப்பட சவண்டும். 

சுற்றுெ்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிளல மாற்றம் 

அளமெெ்கம், சபாருந்தக்கூடியது. 

சபாருந்தாது. 

J EIA அறிக்ளகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு அம்ெங்கை், 

வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) புவியியல்  

வளரபடங்கை் மற்றும் பிரிவுகை் மற்றும் (iii) சுரங்கக் 
குழி மற்றும் சவைிப்புறக் குப்ளபகைின் பகுதிகை், 

ஏசதனும் இருந்தால், சதைிவாகக் குறிப்பிடும் 

பகுதியின் சமற்பரப்புத் திட்டமும் இருக்க 

சமற்பரப்புத் திட்டம் - படம் 

எண். 2.3 பக்கம் எண். 14 

புவியியல் திட்டம் - படம் 

எண் 2.9A பக்கம் எண். 22 

சவளலத் திட்டம் - படம் 

எண் 2.9A பக்கம் எண். 22 



 

சவண்டும். அருகிலுை்ை பகுதியின் நில  

அம்ெங்களைக் காட்டுகிறது. 

 

P2 – ஸ்ரீ செல்வி செம்பர்ஸ் 

 “ToR issued vide Letter No SEIAA-TN/F.No.8469/SEAC/ToR-1075/2021 Dated 01.03.2022” 

 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 திட்ட ஆதரவோளர் (PP) சுரங்க மூடல் 
திட்டத்தின்படி அதத PP ஆல் 
இயக்கப்படும் தற்தபோதுள்ள 
குவோரிகளில் தவலி அளமத்தல் குறித்த 
விவரங்களள அளிக்க தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்சகாண்டார் 

திட்ட முன்சமாழிபவர் முன்பு சவலிகை் 

பற்றிய விவரங்களை வழங்குவார். 

2 குறிப்போக கோற்று மோசுபோடு, நீர் 
மோசுபோடு மற்றும் சுகோதோர போதிப்புகள் 
ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் 
சுற்றுச்சூழளலக் குறிக்கும் வளகயில் 
குவோரி கிளஸ்டரில் 
தமற்மகோள்ளப்படும் சுரங்க 
நடவடிக்ளககளின் கோரணமோக 
ஒட்டுமமோத்த மற்றும் விரிவோன 
சுற்றுச்சூழல் தோக்க மதிப்பீட்டு 
ஆய்ளவ முன்மமோழிபவர் 
தமற்மகோள்வோர், அதன்படி 
சுற்றுச்சூழல் தமலோண்ளமத் திட்டம் 
சம்பந்தப்பட்ட குவோரி மற்றும் 
சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளள மனதில் 
ளவத்து தயோர் மசய்யப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ை கிணறுகைின் 

எண்ணிக்ளகளய விவரிக்கும் நீர் 

அட்டவளணயின் விைிம்பு வளரபடம்.  

பக்கம் எண்.44-50, 

3 முன்மமோழியப்பட்ட குவோரியில் 
அளமந்துள்ள கிரோமங்களுக்கு அருகில் 
உள்ள சமூக மபோருளோதோர தோக்க 
மதிப்பீட்டு ஆய்ளவ முன்மமோழிபவர் 
தமற்மகோள்வோர். 

அத்தியாயம் எண்.3, பக்கம் எண்.83-85 

இல் விவாதிக்கப்பட்ட விவரங்கை் 

4 15.01.2016க்குப் பிறகு  

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கக்  
குத்தளகப் பகுதியில் சுரங்க  

நடவடிக்ளகளய முன்சமாழிபவர் 

ஏற்கனசவ சமற்சகாண்டிருந்தால் ,  

முன்சமாழிபவர் AD/DD, சுரங்கங்கைில் 

இருந்து பின்வரும் விவரங்களை 

அைிக்க சவண்டும். 

a) AD/DD சுரங்கங்கைால் வழங்கப்பட்ட 

களடசி பணி அனுமதியுடன் முந்ளதய 

சுரங்கங்கைின் செயல்பாடு மற்றும் 

நிறுத்தத்தின் காலம் என்ன? 

 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்சகாண்டார் 



 

b) சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட  

கனிமங்கைின் அைவு. 

c) எந்த ஒரு வருடத்திலும் அளடந்த 

அதிகபட்ெ உற்பத்தி 

ஈ) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட  

ஆழத்தின் விவரம். 

e) முன்னர் அளடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

உண்ளமயான ஆழம். 

f) அந்த குத்தளக பகுதியில் ஏற்கனசவ 

சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட நபரின் சபயர். 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனசவ 

சபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 

ெமர்ப்பிக்கப்படும். 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி (அல்லது EC 

வழங்கப்பட்டால்) நிர்ணயிக்கப்பட்ட  

சபஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 

சமற்சகாை்ைப்பட்டதா. 
5 சுரங்க குத்தளக பகுதியின் அளனத்து 

மூளல ஒருங்கிளணப்புகளும், உயர் 
மதளிவுத்திறன் படங்கள்/தடோதபோ ஷீட்,  

தடோதபோகிரோஃபிக் ஷீட்,  

ஜிதயோமோர்போலஜி, லித்தோலஜி மற்றும் 
சுரங்க குத்தளக பகுதியின் புவியியல் 
ஆகியவற்றில் 
மிளகப்படுத்தப்பட்டிருக்க தவண்டும். 
முன்மமோழியப்பட்ட பகுதியின் 
அத்தளகய படம், நிலப் பயன்போடு 
மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (தகோர் 
மற்றும் பஃபர் மண்டலம்) பிற 
சூழலியல் அம்சங்களளத் மதளிவோகக் 
கோட்ட தவண்டும். 

வளரபடம் காட்டுகிறது - 

திட்டப் பகுதி செயற்ளகக்சகாை்  

படத்தில் மிளகப்படுத்தப்பட்டுை்ைது  

படம் எண். 2.2 பக்கம் எண். 13 இல் 

இளணக்கப்பட்டுை்ைது 

திட்டப் பகுதி எல்ளல ஆயங்கை் 

சடாசபாஷீட்டில் 

மிளகப்படுத்தப்பட்டுை்ைன - படம் 

எண். 1.3, பக்கம் எண். 6 

10கிமீ சுற்றைவு சகாண்ட திட்டப் 

பகுதிளயெ் சுற்றியுை்ை சமற்பரப்பு 

அம்ெங்கை் - படம் எண். 2.5, பக்கம் எண். 

16 

10கிமீ சுற்றைவு சகாண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல் வளரபடம் - படம் 

எண். 2.8, பக்கம் எண். 21 

வளரபடம் காட்டுகிறது - 

திட்டப் பகுதி செயற்ளகக்சகாை்  

படத்தில் மிளகப்படுத்தப்பட்டுை்ைது  

படம் எண். 2.2 பக்கம் எண். 13 இல் 

இளணக்கப்பட்டுை்ைது 

திட்டப் பகுதி எல்ளல ஆயங்கை் 

சடாசபாஷீட்டில் 

மிளகப்படுத்தப்பட்டுை்ைன - படம் 

எண். 1.3, பக்கம் எண். 6 

10கிமீ சுற்றைவு சகாண்ட திட்டப் 

பகுதிளயெ் சுற்றியுை்ை சமற்பரப்பு 

அம்ெங்கை் - படம் எண். 2.5, பக்கம் எண். 

16 



 

10கிமீ சுற்றைவு சகாண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல் வளரபடம் - படம் 

எண். 2.8, பக்கம் எண். 21 
6 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி, ஏற்கனதவ உள்ள 
மரங்களள மீண்டும் நடுதல் மற்றும் 
அருகிலுள்ள குவோரிகள் மற்றும் 
நீர்நிளலகளுக்கு இளடதய உள்ள 
போதுகோப்பு தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் 
தபோதுமோன தவலிகள், பச்ளச மபல்ட் 
ஆகியவற்றின் புளகப்படங்களள 
ஆதரவோளர் வழங்க தவண்டும். 

பெ்ளெ சபல்ட் மற்றும் அருகிலுை்ை 

குவாரிகை் மற்றும் நீர்நிளலகளுக்கு  

இளடசயயான பாதுகாப்பு தூரம் 

அத்தியாயம் எண்.3 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது 

7 திட்ட ஆதரவோளர் புவியியல் 
இருப்புக்கள் மற்றும் சுரங்க 
இருப்புக்கள், திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி 
திறன், முன்மமோழியப்பட்ட தவளல 
முளற, நியோயப்படுத்துதல், சுரங்க 
நடவடிக்ளககளோல் சுற்றியுள்ள 
சூழலில் எதிர்போர்க்கப்படும் 
போதிப்புகள் மற்றும் அதற்கோன 
முன்மமோழியப்பட்ட தணிப்பு 
நடவடிக்ளககள் பற்றிய விவரங்களள 
வழங்க தவண்டும். 

புவியியல் வைங்கை் மற்றும் 

முன்சமாழியப்பட்ட இருப்புக்கை் 

பற்றிய விவரங்கை் அத்தியாயம் எண். 

2, பக்கம் எண்.18 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைன. 

8 சுரங்கச் சட்டம்'1952 மற்றும் MMR, 196l 

இன் விதிகளின்படி, போதுகோப்ளப 
உறுதி மசய்வதற்கோக அறிவியல் 
ரீதியோகவும் முளறயோகவும் 
குவோரிகளள தமற்மகோள்வதற்கோக 
நியமிக்கப்பட்ட பல்தவறு சட்டப்பூர்வ 
அதிகோரிகள் மற்றும் பிற திறளமயோன 
நபர்களள நியமிப்பளதக் குறிக்கும் 
நிறுவன விளக்கப்படத்ளத திட்ட 
ஆதரவோளர் வழங்குவோர். மற்றும் 
சுற்றுச்சூழளல போதுகோக்க தவண்டும். 

அத்தியாயம் 6, பக்கம் எண் 106 இல் 

நிறுவன விைக்கப்படம் பற்றி 

விவாதிக்கப்பட்டது 

9 திட்ட முன்மமோழிபவர் நீர்-புவியியல் 
ஆய்ளவ தமற்மகோள்வதன் மூலம்,  

நிலத்தடி நீர் இளறத்தல் மற்றும் திறந்த 
கிணறுகள் மற்றும் தமற்பரப்பு 
நீர்நிளலகளோன ஆறுகள், மதோட்டிகள் ,  

கோல்வோய்கள், குளங்கள் 
தபோன்றவற்றின் எண்ணிக்ளகளய 
விவரிக்கும் நீர்மட்ட வளரபடத்ளத 
கருத்தில் மகோண்டு I km (சுற்றளவு) 
சுரங்க நடவடிக்ளககளோல் 
கிணறுகளில் ஏற்படும் போதிப்புகளள 
மதிப்பிடுவதற்கோக PWD / TWAD 

இலிருந்து பருவமளழ மற்றும் 
பருவமளழ அல்லோத பருவங்களுக்கு 

நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்ளப மதிப்பிடுவதற்காக நீர்-

புவியியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது .  

திட்டப் பகுதிளயெ் சுற்றியுை்ை 

நீர்நிளலகைில் குறிப்பிடத்தக்க  

பாதிப்புகை் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ளல. அத்தியாயம் 

எண் 3, பக்கம் எண் 44 - 50 இன் கீழ் 

விவரங்கை் விவாதிக்கப்பட்டுை்ைன. 



 

தசகரிக்கப்பட்ட நீர் நிளல 
தரவுகளுடன். உண்ளமயோன 
கண்கோணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 
அடிப்பளடயில், தவளல மசய்வது 
நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமோ என்பது 
மதளிவோகக் கோட்டப்படலோம். இது 
சம்பந்தமோக ததளவயோன தரவு மற்றும் 
ஆவணங்கள் வழங்கப்படலோம். 

10 தமற்பரப்பு நீர்/நிலத்தடி நீரின் தரம்,  

கோற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் 
தபோக்குவரத்து c/வோகன இயக்கம் 
ஆய்வு உட்பட தோவரங்கள்/விலங்குகள் 
மதோடர்போன சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கோன 
அடிப்பளடத் தரளவ முன்மமோழிபவர் 
அளிக்க தவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்கைின்படி 2021 மார்ெ் 
முதல் சம மாதம் வளர ஒரு சீெனுக்கான 

(மளழக்காலத்திற்கு முந்ளதய) 

அடிப்பளடத் தரவு செகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண் 3, பக்கம் எண் 35 – 78 

இல் விவரங்கை் 

11 2016 இன் O.A.No.186 (M.A.No. 350/2016) 

மற்றும் O.A.No.200/2016 இல் உை்ை 

மாண்புமிகு NGT, முதன்ளம சபஞ்ெ், புது 

தில்லியின் இறுதி முடிவுகளுக்கு  

உட்பட்டது மற்றும் O.A.No.580/2016 

(M.A.No.1182/2016) மற்றும் O.A. எண்.  

404/2016 (M.A.No758/2016, M.A.No 920/2016, 

M.A.No. 1122/2016, M.A.No.12/2017 & M.A.No. 

843/2017) மற்றும் O.A.20 No. 40 மற்றும் 

O.A.20 No. 40 (M.A.No. 981/2016, 

M.A.No.982/2016 & M.A.No. 384/2017) 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்சகாண்டார். 

12 திட்டத்ளதெ் சுற்றி பெ்ளெ சபல்ட்டின் 

சநாக்கம் தப்பிசயாடிய தூசி  

உமிழ்வுகை், கார்பன் 

வரிளெப்படுத்துதல் மற்றும் 

சதாற்றமைிக்கும் இளரெெ்ளலக்  
குளறப்பசதாடு, காட்சி தாக்கங்களைக்  
குளறப்பதாகும். DFO, மாநில 

சவைாண்ளமப் பல்களலக்கழகம் 

மற்றும் உை்ளூர் பை்ைி/கல்லூரி 
அதிகாரிகளுடன் கலந்தாசலாசித்து  

பின்னிளணப்பில் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைபடி பரந்த 

அைவிலான உை்நாட்டு தாவர 

இனங்கை் நடப்பட சவண்டும். பூர்வீக  

சதாற்றம் சகாண்ட 

அடர்த்தியான/மிதமான விதானம் 

சகாண்ட தாவர வளககளைத் 

சதர்ந்சதடுக்க சவண்டும். புதர்களுடன் 

மாறி மாறி சிறிய/நடுத்தர/உயரமான 

மரங்கைின் இனங்கை் கலந்த 

முளறயில் நடப்பட சவண்டும். 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உை்ை 

பாதுகாப்புத் தடுப்புெ் சுவர் மற்றும் 

கிராமெ் ொளலகைில் 3350 மரங்கை் 

நடவும், சுரங்க அலுவலகத்ளதெ் 
சுற்றிலும் பழம்தரும் செடிகை் 

வைர்க்கவும் உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ைது .  

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்ளகயால்  

ஏற்படும் நில பயன்பாட்டு 

மாற்றங்களைக் கருத்தில் சகாண்டு 

பசுளம மண்டல சமம்பாட்டுத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டுை்ைது. 



 

13 உயரமான/ஒரு வருடம் பழளமயான 

மரக்கன்றுகளை சபாருத்தமான 

அைவிலான ளபகைில் வைர்க்க  

சவண்டும், முன்னுரிளம 

சுற்றுெ்சூழலுக்கு உகந்த ளபகளை,  

குறிப்பிட்ட இடத் சதர்வுகை் 

சதாடர்பாக, உை்ளூர் வன 

அதிகாரிகை்/தாவரவியலாைர்/சதாட்ட
க்களல நிபுணர்கைின் 

ஆசலாெளனயின்படி, ெரியான 

இளடசவைியில் நட சவண்டும்.  

முன்சமாழிபவர் குளறந்தபட்ெம் 3 

மீட்டர் அகலம் சகாண்ட திட்டத் 

தைத்தின் எல்ளலசயங்கும் GPS 

ஆயத்சதாளலவுகளுடன் கிரீன்சபல்ட் 

பகுதிளய ஒழுங்களமக்கப்பட்ட  

முளறயில் ஒதுக்க சவண்டும். 

முன்சமாழிபவர் மரங்களை 

வாங்குவளத உறுதிசெய்து, அருகில் 

உை்ை நர்ெரி சதாட்டத்தில் ளபகளுடன்,  

ஒவ்சவான்றும் 3மீ இளடசவைியில் 

பாதுகாப்புெ் சுவரில் நடப்படுவார். 

14 சபரிடர் சமலாண்ளமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்ளகயில் 

செர்க்கப்படும் 

அத்தியாயம் 7, பக்கம் எண் 110 இன் கீழ் 

விரிவாக உை்ைது. 

15 இடர் மதிப்பீடு மற்றும் சமலாண்ளமத் 

திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்ளகயில் செர்க்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7, அட்டவளண எண் 7.1, 

பக்கம் எண் 109 இன் கீழ் விரிவாக  

உை்ைது 
16 ெமூக-சபாருைாதார ஆய்வுகை் சுரங்க  

நடவடிக்ளகயிலிருந்து 5 கிமீ இளடயக  

மண்டலத்திற்குை் சமற்சகாை்ைப்பட  

சவண்டும். திட்ட ஆதரவாைரால் 

வழங்க முன்சமாழியப்பட்ட உை்ளூர் 

ெமூகத்திற்கு ெமூக-சபாருைாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் செல்வாக்கின் 

நடவடிக்ளககை் சுட்டிக்காட்டப்பட  

சவண்டும். முடிந்தவளர,  

செயல்படுத்துவதற்கான கால 

அைவுகளுடன் அைவு பரிமாணங்கை் 

சகாடுக்கப்படலாம். 

ெமூக-சபாருைாதார ஆய்வுகை் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து 5 

கி.மீ இளடயக மண்டலத்திற்கு  

சமற்சகாை்ைப்பட்டது மற்றும் 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண். 83 – 85 இன் 

கீழ் விவாதிக்கப்பட்டது. 

17 தற்சபாது EC சகாரப்பட்டுை்ை உத்சதெ  

குவாரி தைத்தில் ஏசதனும் குவாரி 
நடவடிக்ளககை் 

சமற்சகாை்ைப்பட்டிருந்தால், திட்ட 

ஆதரவாைர் முந்ளதய சதர்தல் 

ஆளணயத்தில் சகாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தளனகளுக்கு விரிவான 

இணக்கத்ளத, MoEF&CC, பிராந்திய 

அலுவலகத்தால் முளறயாக  

ொன்றைிக்கப்பட்ட தை 

புளகப்படங்களுடன் அைிக்க  

சவண்டும். , சென்ளன (அல்லது) 

ெம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

முந்ளதய செயல்பாட்டிற்கான இணக்க 

அறிக்ளக இறுதி EIA அறிக்ளக  

ெமர்ப்பிக்கப்படும். 



 

18 எந்தசவாரு உண்ளமத் தகவளலயும் 

மளறத்தல் அல்லது 

தவறான/புளனயப்பட்ட தரளவெ் 
ெமர்ப்பித்தல் மற்றும் சமசல 

குறிப்பிட்டுை்ை நிபந்தளனகளுக்கு  

இணங்கத் தவறினால், சுற்றுெ்சூழல் 

(பாதுகாப்பு) ெட்டம், 1986 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ை தண்டளன 

விதிகளை ஈர்ப்பதுடன், இந்த குறிப்பு 

விதிமுளறகை் திரும்பப் 

சபறப்படலாம். 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 

ஸ்கிரீனிங் மற்றும் ஸ்சகாப்பிங்  

அத்தியாயம் எண்.1, பக்கம் எண். 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 MoEF& CC அலுவலக 
குறிப்போளணயின்படி F.No.22-6512017 -
IA.III தததி: 30.09.2020 மற்றும் 20.10.2020 
மபோது கலந்தோய்வின் தபோது 
முன்மமோழியப்பட்ட கவளலகளள 
முன்மமோழிபவர் நிவர்த்தி மசய்வோர் 
மற்றும் முன்மமோழியப்பட்ட அளனத்து 
நடவடிக்ளககளும் சுற்றுச்சூழல் 
நிர்வோகத்தின் ஒரு பகுதியோக இருக்க 
தவண்டும். திட்டம் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்சகாண்டார் 

2 சுற்றுச்சூழல் தோக்க மதிப்பீடு கோர்பன் 
உமிழ்ளவ விரிவோக ஆய்வு 
மசய்வதுடன் கோர்பன் உமிழ்ளவத் 
தணிப்பதற்கோன 
நடவடிக்ளககளளயும் 
பரிந்துளரக்கிறது, கோர்பன் 
மூழ்கிகளின் வளர்ச்சி மற்றும் 
மவப்பநிளல குளறப்பு உள்ளிட்ட பிற 
உமிழ்வு மற்றும் கோலநிளல தணிப்பு 
நடவடிக்ளககள் உட்பட 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்சகாண்டார் 

3 சுற்றுச்சூழல் தோக்க மதிப்பீடு பல்லுயிர் ,  

இயற்ளக சுற்றுச்சூழல், மண் 
நுண்ணுயிரிகள், விலங்கினங்கள் 
மற்றும் மண் விளத வங்கிகள் 
ஆகியவற்ளற ஆய்வு மசய்து, இயற்ளக 
சூழளல பரோமரிக்க நடவடிக்ளக 
எடுக்க தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்சகாண்டார். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு [சகார் மண்டலம் மற்றும் 

தாங்கல் மண்டலம் (சுரங்க 

குத்தளகயின் சுற்றைவில் 10 கி.மீ.  

சுற்றைவு)] அத்தியாயம் எண். 3, பக்கம் 

எண். 78 – 83 இன் கீழ் 

சமற்சகாை்ைப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புெ் ெட்டம் 1972 

இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குை் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவளண I வளக 

விலங்குகை் இல்ளல, சமலும் IUCN இன் 

படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான 

அல்லது அெச்ுறுத்தும் வளககைில் 



 

இல்ளல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து 

வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கை் 

எதுவும் இல்ளல 
4 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிளலயோன 

தமலோண்ளம மற்றும் மபோருட்கள் 
மற்றும் தசளவகளின் ஓட்டத்திற்கோன 
சுற்றுச்சூழளல மீட்மடடுப்பதற்கு 
நடவடிக்ளக பரிந்துளரக்க தவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்சகாண்டார் 

5 திட்ட ஆதரவோளர் மீன் வோழ்விடங்கள் 
மற்றும் நீர்நிளல மற்றும் 
நீர்த்ததக்கத்தில் உணவு 
வளல/உணவுச் சங்கிலி ஆகியவற்றில் 
ஏற்படும் தோக்கத்ளத ஆய்வு மசய்வோர் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 10 கிமீ 

சுற்றைவில் வற்றாத ஆறு மற்றும் 

நீர்த்சதக்கம் இல்ளல 

5 கிமீ சுற்றைவில் சில பருவகால 

ஓளடகை் கடந்து செல்கின்றன,  

சபரும்பாலான காலம் வறண்ட 

காலநிளலயாகும், எனசவ 10 கிமீ 

சுற்றைவில் மீன் வசிப்பவர்கை் இல்ளல. 
6 குறிப்பு விதிமுளறகை் குறிப்பாக மண்  

ஆசராக்கியம், மண் அரிப்பு 

ஆகியவற்றின் தாக்கத்ளத ஆய்வு 

செய்ய சவண்டும். மண்ணின் 

இயற்பியல், சவதியியல் கூறுகை் 

மற்றும் நுண்ணுயிர் கூறுகை். 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண் 39-44 இன் 

கீழ் விரிவாக உை்ைது. 

7 சுற்றுெ்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு காடு,  

தாவரங்கை், உை்ளூர்,  

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உை்நாட்டு தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கை் மீதான தாக்கத்ளத 

ஆய்வு செய்ய சவண்டும். 

அத்தியாயம் 3, அட்டவளண எண் 3.3, 

பக்கம் எண் 38 இன் கீழ் விரிவாக  

உை்ைது. 

8 சுற்றுெ்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு, நிற்கும் 

மரங்கைில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை 

ஆய்வு செய்து, தற்சபாதுை்ை 

மரங்கைின் எண்ணிக்ளகளய 

கணக்கிட சவண்டும். 

அத்தியாயம் 4 இன் கீழ் விரிவாக, 

9 சுற்றுெ்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஈரநிலங்கை், நீர்நிளலகை், ஆறுகை் 

ஓளடகை், ஏரிகை் மற்றும் விவொய 

இடங்கை் குறித்து ஆய்வு செய்ய 

சவண்டும். 

அத்தியாயம் 3, அட்டவளண எண் 3.4, 

பக்கம் எண் 38 இன் கீழ் விரிவாக  

உை்ைது. 

10 சுற்றுெ்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு, பசுளமப் 

பகுதி சமம்பாட்டிற்கான பட்சஜட் 

மற்றும் சபரிடர் சமலாண்ளமத் திட்டம் 

உை்ைிட்ட கண்ணிசவடி மூடல் 

திட்டத்துடன் EMP பற்றிய விரிவான 

ஆய்வு நடத்த சவண்டும். 

அத்தியாயம் 10, அட்டவளண எண் 10.11, 

பக்கம் எண் 143 இன் கீழ் விரிவாக  

உை்ைது. 

11 சுற்றுெ்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு,  

காலநிளல மாற்றம், சவப்பநிளல 

உயர்வு, மாசுபாடு மற்றும் மண்ணின் 

சமல் மற்றும் மண்ணுக்குக் கீசழ உை்ை 

அத்தியாயம் 3, பக்கம் எண் 57 இன் கீழ் 

விரிவாக உை்ைது. 



 

கார்பன் இருப்பு ஆகியவற்றின் 

தாக்கத்ளத ஆய்வு செய்ய சவண்டும். 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி விவரங்கை் 

சகாடுக்கப்பட சவண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முந்ளதய எந்த ஒரு  

வருடத்திலும் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ெ  

உற்பத்திளய சதைிவாகக் குறிப்பிட 

சவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

நளடமுளறக்கு வந்த பிறகு  

உற்பத்தியில் ஏசதனும் அதிகரிப்பு  

இருந்ததா என்பளதயும் 

திட்டவட்டமாகத் சதரிவிக்கலாம், w.r.t . 

மிக உயர்ந்தது உற்பத்தி 1994 க்கு முன் 

எட்டப்பட்டது. 

சபாருந்தாது.   

இது மீறல் வளக திட்டம் அல்ல. 

இந்த முன்சமாழிவு B1 வளகயின் 

(குழும நிபந்தளன) கீழ் வருகிறது. 

  

2 சுரங்கத்தின் உரிளமயான 

குத்தளகதாரர் முன்சமாழிபவர் 

என்பளத ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் 

நகல் சகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டா 

நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்துடன் இளணப்பு சதாகுதி 1 ஆக 

ஆவணம் இளணக்கப்பட்டுை்ைது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், EIA 

மற்றும் சபாது விொரளண உட்பட 

அளனத்து ஆவணங்களும் சுரங்க  

குத்தளக பகுதி, உற்பத்தி நிளலகை் , 

கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

சமலாண்ளம, சுரங்க சதாழில்நுட்பம் 

சபான்றவற்றின் அடிப்பளடயில்  

ஒன்றுக்சகான்று இணக்கமாக இருக்க 

சவண்டும் மற்றும் குத்தளகதாரரின் 

சபயரில் இருக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு & ஒப்புக்சகாண்டார்.  

4 சுரங்க குத்தளக பகுதியின் அளனத்து  

மூளல ஒருங்கிளணப்புகளும், உயர் 

சதைிவுத்திறன் படங்கை்/ நிலப்பரப்பு 

வளரபடம், நிலப்பரப்பு தாை், புவியியல்  

மற்றும் பகுதியின் புவியியல்  

ஆகியவற்றில் 

மிளகப்படுத்தப்பட்டிருக்க சவண்டும். 

முன்சமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தளகய படம், நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (ளமய 

மற்றும் இளடயக மண்டலம்) பிற 

சூழலியல் அம்ெங்களைத் சதைிவாகக்  
காட்ட சவண்டும். 

வளரபடம் காட்டுகிறது - 

திட்டப் பகுதி செயற்ளகக்சகாை்  

படத்தில் மிளகப்படுத்தப்பட்டுை்ைது  

படம் எண். 2.2 பக்கம் எண். 13 இல் 

இளணக்கப்பட்டுை்ைது 

10கிமீ சுற்றைவு சகாண்ட திட்டப் 

பகுதியின் சடாசபாஷீட் - படம் எண். 1.3, 

பக்கம் எண். 6 

 

10கிமீ சுற்றைவு சகாண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியியல் வளரபடம் - படம் 

எண். 2.8, பக்கம் எண். 21. 

5 ெர்சவ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு 

வளரபடத்தில் 1:50,000 அைவில்  

அப்பகுதியின் புவியியல் வளரபடம், 

அப்பகுதியின் நில வடிவங்கைின் 

புவியியல் அம்ெங்கை் சடாசபாஷீட் 

வளரபடத்தில் திட்டப் பகுதிளயெ் சுற்றி 

10கிமீ சுற்றைவில் உை்ைடங்கியுை்ைன 

படம் எண். 1.3, பக்கம் எண். 6 



 

புவியியல், தற்சபாதுை்ை கனிமங்கை்  

மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு , 

முக்கியமான நீர்நிளலகை், ஓளடகை்  

மற்றும் ஆறுகை் மற்றும் மண்ணின் 

பண்புகை் ஆகியவற்ளறக் குறிக்கும் 

தகவல் வழங்கப்பட சவண்டும். 

6 சுரங்க நடவடிக்ளககளுக்கு  

முன்சமாழியப்பட்ட நிலம் பற்றிய 

விவரங்கை், அரசின் நில பயன்பாட்டுக்  
சகாை்ளகக்கு சுரங்கம் இணங்குகிறதா 

என்ற தகவலுடன் சகாடுக்கப்பட  

சவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான நிலத்ளத 

மாற்றுவதற்கு மாநில நில பயன்பாட்டு 

வாரியம் அல்லது ெம்மந்தப்பட்ட  

அதிகாரியிடம் அனுமதி சபற்றிருக்க  

சவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிளய, 

வருவாய்த்துளற அதிகாரிகளுடன் 

புவியியல் துளற அதிகாரிகை் ஆய்வு 

செய்து, மாநில அரசின் 

சகாை்ளகயின்படி நிலம் குவாரிக்கு  

ஏற்றது என கண்டறியப்பட்டது. 

7 முன்சமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 

இயக்குநர்கை் குழுவால்  

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு  

வளரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுெ்சூழல்  

சகாை்ளகளயக் சகாண்டிருக்கிறதா 

என்பது சதைிவாகக் குறிப்பிடப்பட  

சவண்டும்? அப்படியானால் , 

சுற்றுெ்சூழல் அல்லது வன 

விதிகை்/நிபந்தளனகளை 

மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் ஆகியவற்ளற  

கவனத்தில் சகாை்ை  

பரிந்துளரக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு 

செயல்முளற/செயல்முளறகை் பற்றிய 

விைக்கத்துடன் EIA அறிக்ளகயில்  

குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுெ்சூழல்  

பிரெ்சிளனகளைக் ளகயாை்வதற்கும், 

EC நிபந்தளனகளுக்கு இணங்குவளத 

உறுதி செய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 

படிநிளல அளமப்பு அல்லது நிர்வாக  

உத்தரவு வழங்கப்படலாம். 

நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கை் குழு  

மற்றும்/அல்லது பங்குதாரர்கை்  

அல்லது பங்குதாரர்களுக்கு  

இணங்காதளவ / சுற்றுெ்சூழல்  

விதிமுளறகளை மீறுதல் பற்றி புகார் 

செய்யும் முளறயும் EIA அறிக்ளகயில்  

விவரிக்கப்படலாம். 

முன்சமாழிபவர ் அவரக்ைின் 

சுற்றுெ்சூழல் சகாை்ளகளய 

வடிவளமத்துை்ைார,் சமலும் இது 

அத்தியாயம் எண் 10.1, பக்கம் எண் 

123 இல் விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது. 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு சதாடர்பான 

சிக்கல்கை், நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் 

திறந்தசவைி சுரங்கத்தின் சபாது  

ொய்வு ஆய்வு, சவடித்தல் ஆய்வு 

சபான்றளவ உட்பட, விரிவாக இருக்க 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட் ட 

முளறயில் செயல்பட 

முன்சமாழியப்பட்ட திறந்தசவைி 
குவாரி நடவடிக்ளகயாகும். ொதாரண  

கல் உருவாக்கம் கடினமான,  



 

சவண்டும். ஒவ்சவாரு ெந்தர்ப்பத்திலும் 

முன்சமாழியப்பட்ட பாதுகாப்பு  

நடவடிக்ளககை் வழங்கப்பட  

சவண்டும். 

கெ்சிதமான மற்றும் ஒசர மாதிரியான 

அளமப்பாகும். 

சபஞ்சின் உயரம் மற்றும் அகலம் 90° 

சபஞ்ெ் சகாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க சமலாைர், ளமன்ஸ் 

ஃசபார்சமன் மற்றும் ளமனிங் சமட் 

சபான்ற திறளமயான நபர்கைின் 

சமற்பார்ளவயில் குவாரி 
நடவடிக்ளககை் சமற்சகாை்ைப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் அனுமதிளயப் சபற்ற 

பிறகு, DGMS இலிருந்து சதளவயான 

அனுமதிகை் சபறப்படும். 
9 குத்தளக சுற்றைவில் இருந்து சுரங்க  

குத்தளகளயெ் சுற்றியுை்ை 10 கிமீ 

மண்டலத்ளத ஆய்வுப் பகுதி  

உை்ைடக்கும் மற்றும் EIA இல் உை்ை 

கழிவு உருவாக்கம் சபான்றளவ, 

சுரங்கம் / குத்தளகக் காலத்தின் 

வாழ்நாை் முழுவதும் இருக்க 

சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்சகாண்டார்.   

10 வனப்பகுதி, விவொய நிலம், சமய்ெ்ெல்  

நிலம், வனவிலங்கு ெரணாலயம், 

சதசிய பூங்கா, விலங்கினங்கைின் 

இடம்சபயர்ந்த பாளதகை் , 

நீர்நிளலகை், மனித குடியிருப்புகை்  

மற்றும் பிற சுற்றுெ்சூழல்  

அம்ெங்களைக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாடு 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். சுரங்க  

குத்தளகப் பகுதியின் நில  

பயன்பாட்டுத் திட்டம், 

செயல்பாட்டுக்கு முந்ளதய, 

செயல்பாட்டு மற்றும் செயல்பாட்டுக்கு  

பிந்ளதய கட்டங்களை  

உை்ைடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

ெமர்ப்பிக்கப்பட சவண்டும். நில  

பயன்பாட்டு மாற்றம் ஏசதனும் 

இருந்தால், அதன் தாக்கம் 

சகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பு அத்தியாயம் எண். 

3, பக்கம் எண். 35 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது. 

செயல்பாட்டிற்கு முந்ளதய,  

செயல்பாட்டு மற்றும் செயல்பாட்டுக்கு  

பிந்ளதய கட்டங்களைக் காட்டும் 

திட்டப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத் 

திட்டம் அத்தியாயம் எண். 2, 

அட்டவளண எண் 2.3, பக்கம் எண் 19 

இல் விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது. 

11 சுரங்க குத்தளகக்கு சவைிசய உை்ை 

நிலப்பரப்பின் அைவு, சுரங்க  

குத்தளகயிலிருந்து தூரம், அதன் நில  

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கை் ஏசதனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் விவரங்கை் 

சகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி செயல்பாட்டின் சபாது 

எதிர்பார்க்கப்படும் கழிவுகை் எதுவும் 

இல்ளல. சவட்டி எடுக்கப்பட்ட 

ொதாரண கல் முழுவதும் 

சதளவப்படும் 

வாடிக்ளகயாைர்களுக்கு சகாண்டு 

செல்லப்படும். 



 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏசதனும் வன நிலம் 

ெம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அளத 

உறுதிப்படுத்தும் வளகயில் மாநில  

வனத்துளறயில் உை்ை தகுதி வாய்ந்த 

அதிகாரியின் ொன்றிதழ் வழங்கப்பட  

சவண்டும். காடுகைின் நிளல குறித்து  

திட்ட ஆதரவாைர் ஏசதனும் முரணாகக்  
கூறினால், அந்த இடத்ளத மாநில வனத் 

துளற அளமெெ்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்துடன் இளணந்து ஆய்வு 

செய்து, காடுகைின் நிளலளயக்  
கண்டறியலாம், அதன் அடிப்பளடயில் , 

இதில் உை்ை ொன்றிதழ் சமசல  

குறிப்பிட்டுை்ைபடி சவைியிடப்படும். 

இதுசபான்ற எல்லா நிகழ்வுகைிலும், 

மாநில வனத் துளறயின் பிரதிநிதிகை்  

நிபுணர் மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு  

உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். 

சபாருந்தாது. 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் 

வன நிலம் எதுவும் இல்ளல. 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியானது, பட்டா எண். 782, 783, & 791 

ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில்,  

முன்சமாழிபவரின் சபயரில் பதிவு 

செய்யப்பட்ட பட்டா நிலமாகும். 

பட்டா நகல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட  

சுரங்கத் திட்டத்தில் இளணப்பு - IC ஆக 

இளணக்கப்பட்டுை்ைது 

13 நிகர தற்சபாளதய மதிப்பு (NPV) மற்றும் 

இழப்பீட்டு காடு வைர்ப்பு (CA) உை்ைிட்ட 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுை்ை உளடந்த 

பகுதி மற்றும் முதிர்ந்த 

வனப்பகுதிக்கான வன அனுமதியின் 

நிளல குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

வனத்துளற அனுமதியின் நகளலயும் 

வழங்க சவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் 

எந்த வன நிலமும் இல்ளல. 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் 

மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசிகை் 

(வன உரிளமகளை அங்கீகரித்தல்) 

ெட்டம், 2006-ன் கீழ் வன உரிளமகளை  

அங்கீகரிப்பதன் நளடமுளற நிளல  

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

சபாருந்தாது.  இந்த திட்டம் வன 

உரிளமகை் ெட்டம், 2006 

அங்கீகாரத்ளத ஈர்க்கவில்ளல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை RF/PF 

பகுதிகைில் உை்ை தாவரங்கை் , 

சதளவயான விவரங்களுடன் 

சகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றைவில் இருந்து 

10 கிமீ சுற்றைவில் காப்பு காடுகை் 

இல்ளல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகைின் 

மீது சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் 

மற்றும் விவரங்கை் 

வழங்கப்படுவளதக் கண்டறிய ஒரு  

ஆய்வு செய்யப்பட சவண்டும். 

சுற்றியுை்ை மற்றும் சவறு ஏசதனும் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் உை்ை 

வனவிலங்குகைின் மீது இத்திட்டத்தின் 

தாக்கம் மற்றும் அதற்சகற்ப , 

சதளவப்படும் விரிவான தணிப்பு  

நடவடிக்ளககை், செலவு 

சபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றைவில் 10 கிமீ 

சுற்றைவில் சதசியப் பூங்காக்கை், 

உயிர்க்சகாைக் காப்பகங்கை், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கை் மற்றும் 

புலி/யாளன காப்பகங்கை் எதுவும் 

இல்ளல. 



 

தாக்கங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டு 

ெமர்ப்பிக்கப்பட சவண்டும். 

17 சதசியப் பூங்காக்கை், ெரணாலயங்கை் , 

உயிர்க்சகாைக் காப்பகங்கை் , 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கை், ராம்ொர் 

தைம் புலி/ யாளனகை்  

காப்பகங்கை்/(உை்ைது மற்றும் 

முன்சமாழியப்பட்டளவ), சுரங்க  

குத்தளகக்கு 10 கி.மீ.க்குை் இருந்தால் , 

அளவ சதைிவாகக் குறிப்பிடப்பட  

சவண்டும். தளலளம வனவிலங்கு  

காப்பாைர் மூலம். சமசல  

குறிப்பிட்டுை்ைபடி சுற்றுெ்சூழல்  

ரீதியாக உணர்திறன் வாய்ந்த 

பகுதிகை் அருகாளமயில் இருப்பதால் , 

அத்தளகய திட்டங்களுக்குப்  

சபாருந்தக்கூடிய சதளவயான 

அனுமதி, சதசிய வனவிலங்கு  

வாரியத்தின் நிளலக்குழுவிலிருந்து  

சபறப்பட்டு அதன் நகல் வழங்கப்பட  

சவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றைவில் 10 கிமீ 

சுற்றைவில் சதசியப் பூங்காக்கை், 

உயிர்க்சகாைக் காப்பகங்கை், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கை் மற்றும் 

புலி/யாளன காப்பகங்கை் எதுவும் 

இல்ளல. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [ளமய மண்டலம் மற்றும் 

இளடயக மண்டலம் (சுரங்க  

குத்தளகயின் சுற்றைவில் 10 கி.மீ. 

ஆரம்)] பற்றிய விரிவான உயிரியல்  

ஆய்வு சமற்சகாை்ைப்படும் . 

தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கைின் 

விவரங்கை், அழிந்துவரும், உை்ளூர் 

மற்றும் RET இனங்கை், தனித்தனியாக , 

ளமய மற்றும் இளடயக  

மண்டலத்திற்கு தனித்தனியாக , 

அத்தளகய முதன்ளம கை ஆய்வின் 

அடிப்பளடயில் வழங்கப்பட சவண்டும், 

இது தற்சபாதுை்ை விலங்கினங்கைின் 

அட்டவளணளய சதைிவாகக்  
குறிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏசதனும் திட்டமிடப்பட்ட  

விலங்கினங்கை் காணப்பட்டால் , 

அவற்ளறப் பாதுகாப்பதற்கான 

பட்சஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் சதளவயான 

திட்டமும் மாநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துளறயுடன் 

கலந்தாசலாசித்து, விவரங்கை் 

அைிக்கப்பட சவண்டும். அளத 

செயல்படுத்த சதளவயான நிதி  

ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் ஒரு  

பகுதியாக செய்யப்பட சவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு [ளமய மண்டலம் மற்றும் 

தாங்கல் மண்டலம் (சுரங்க 

குத்தளகயின் சுற்றைவில் 10 கி.மீ.  

சுற்றைவு)] அத்தியாயம் எண். 3, பக்கம் 

எண். 78-83 இன் கீழ் 

சமற்சகாை்ைப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டது. 



 

19 அதிகமாக மாசுபட்டதாக ' 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகை் அல்லது  

'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 

திட்டப் பகுதிகளுக்கு அருகாளமயில் , 

(சுரங்க நடவடிக்ளககளுக்கு  

நீதிமன்றக் கட்டுப்பாடுகளை ஈர்ப்பது) 

குறிப்பிடப்பட சவண்டும், சமலும் 

சதளவப்படும் இடங்கைில் , 

பரிந்துளரக்கப்பட்ட அதிகாரிகைின் 

அனுமதிெ் ொன்றிதழ்கை், உத்சதெ  

சுரங்க நடவடிக்ளககை்  

பரிசீலிக்கப்படும் வளகயில் SPCB 

அல்லது மாநில சுரங்கத் துளற  

பாதுகாக்கப்பட்டு வழங்கப்பட  

சவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் பகுதியானது 

அதிகமாக மாசுபட்ட’ பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்ளல மற்றும் 

ஆரவல்லி மளலத்சதாடரின் கீழ் 

வராது. 

20 இசதசபால், கடசலார திட்டங்களுக்கு , 

CRZ வளரபடம், LTL ஐ வளரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏசஜன்சிகைில்  

ஒன்றால் முளறயாக  

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 

சுரங்க குத்தளக w.r.t CRZ இடம், 

ெதுப்புநிலங்கை் சபான்ற கடற்களர 

அம்ெங்கை், ஏசதனும் இருந்தால் , 

வழங்கப்பட சவண்டும். (குறிப்பு: CRZ 

இன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திட்டங்களும் 

ெம்பந்தப்பட்ட கடசலார மண்டல  

சமலாண்ளம ஆளணயத்தின் 

ஒப்புதளலப் சபற சவண்டும்). 

சபாருந்தாது. 

இந்தத் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 2018ஐ 

ஈர்க்கவில்ளல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட  

மக்களுக்கான R&R திட்டம்/இழப்பீடு 

விவரங்கை் (PAP) அைிக்கப்பட  

சவண்டும். R&R திட்டத்ளதத் 

தயாரிக்கும் சபாது, சதாடர்புளடய 

மாநில/சதசிய மறுவாழ்வு & 

மீை்குடிசயற்றக் சகாை்ளகளய 

பார்ளவயில் ளவத்திருக்க சவண்டும். 

எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் ெமூகத்தின் பிற 

நலிவளடந்த பிரிவினளரப் 

சபாறுத்தமட்டில், அவர்கைின் 

சதளவகளை மதிப்பிட குடும்ப  

வாரியாக, சதளவ அடிப்பளடயிலான 

மாதிரி கணக்சகடுப்பு  

சமற்சகாை்ைப்பட சவண்டும், சமலும் 

அதற்சகற்ப செயல் திட்டங்களைத் 

தயாரித்து ெமர்ப்பிக்க சவண்டும். 

மாநில அரசின் துளறகை். சுரங்க  

குத்தளக பகுதியில் அளமந்துை்ை  

கிராமங்கை் மாற்றப்படுமா இல்ளலயா 

செட்டிக்குறிெ்சி கிராமத்தில் 2.06.5 

சஹக்சடர் பரப்பைவில் திட்டமிடப்பட்ட 

திட்டப் பகுதி சபரிய ொகுபடிகை்  

இல்லாதது மற்றும் 300 மீட்டர் 

சுற்றைவில் குடியிருப்புகை் இல்ளல. 

எனசவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட  

மக்களுக்கான R&R திட்டம் / இழப்பீடு 

விவரங்கை் (PAP) 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ளல மற்றும் 

இந்தத் திட்டத்திற்குப் சபாருந்தாது. 



 

என்பளத சதைிவாக  

சவைிப்படுத்தலாம். கிராமங்களை  

மாற்றுவது சதாடர்பான 

பிரெ்சிளனகை், அவற்றின் R&R மற்றும் 

ெமூக-சபாருைாதார அம்ெங்கை்  

உட்பட, அறிக்ளகயில் விவாதிக்கப்பட  

சவண்டும். 

22 ஒரு பருவம் (பருவமளழ அல்லாதது) 

[அதாவது. மார்ெ்-சம (சகாளட காலம்);  

அக்சடாபர்-டிெம்பர் 

(மளழக்காலத்திற்குப் பின்) ; டிெம்பர்-

பிப்ரவரி (குைிர்காலம்)]படி சுற்றுப்புற  

காற்றின் தரம் குறித்த முதன்ளம 

அடிப்பளட தரவு 2009 இன் CPCB 

அறிவிப்பு, நீரின் தரம், இளரெ்ெல்  

நிளல, மண் மற்றும் தாவரங்கை்  

மற்றும் விலங்கினங்கை் 

செகரிக்கப்பட்டு, AAQ மற்றும் பிற 

தரவுகை் EIA மற்றும் EMP அறிக்ளகயில்  

சததி வாரியாக வழங்கப்படுகின்றன. 

தைம் ொர்ந்த வானிளல தரவுகளும் 

செகரிக்கப்பட சவண்டும். 

கண்காணிப்பு நிளலயங்கைின் 

இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி  

முழுவளதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வளகயில்  

இருக்க சவண்டும் மற்றும் முன் 

சமலாதிக்க காற்றின் திளெ மற்றும் 

உணர்திறன் ஏற்பிகைின் 

இருப்பிடத்ளதக் கருத்தில் சகாண்டு 

நியாயப்படுத்த சவண்டும். சுரங்க  

குத்தளகக்கு 500 மீட்டருக்குை் குளறந்த 

பட்ெம் ஒரு கண்காணிப்பு நிளலயம் 

இருக்க சவண்டும். PM10 இன் கனிம 

கலளவ, குறிப்பாக இலவெ  

சிலிக்காவிற்கு, சகாடுக்கப்பட  

சவண்டும். 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்கைின்படி மார்ெ் 2021 - 

சம 2021 இல் ஒரு பருவத்திற்கான 

(சகாளடகாலம்) அடிப்பளடத் தரவு 

செகரிக்கப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண் 3, பக்கம் எண் 40-105 

இல் விவரங்கை். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில்  

திட்டத்தின் தாக்கத்ளத கணிக்க  

காற்றின் தர மாதிரியாக்கம் 

சமற்சகாை்ைப்பட சவண்டும். இது  

கனிம சபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்கைின் இயக்கத்தின் 

தாக்கத்ளதயும் கணக்கில்  

எடுத்துக்சகாை்ை சவண்டும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கை் மற்றும் மாடலிங் செய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் உை்ைீட்டு 

AERMOD காட்சி 9.6.1 மாடளலப் 

பயன்படுத்தி, மாசுபடுத்தும் GLC இன் 

அதிகரிக்கும் கணிப்புக்கான காற்றின் 

தர மாதிரியாக்கம் செய்யப்பட்டது. 

அத்தியாயம் எண் 4, படம் 4.1, பக்கம் 

எண் 88 -92 இல் விவரங்கை். 



 

அைவுருக்கை் வழங்கப்பட சவண்டும். 

காற்றின் தர வளரயளறகை், தைத்தின் 

இருப்பிடம், உணர்திறன் ஏற்பிகைின் 

இருப்பிடம், ஏசதனும் இருந்தால் , 

இருப்பிடம் ஆகியவற்ளறத் 

சதைிவாகக் குறிக்கும் இருப்பிட  

வளரபடத்தில் காட்டப்படலாம். முன் 

ஆதிக்கம் செலுத்தும் காற்றின் 

திளெளயக் காட்டும் வின்ட்சராஸ் 

வளரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

24 திட்டத்திற்கான நீர் சதளவ, அதன் 

இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகியளவ 

வழங்கப்பட சவண்டும். விரிவான நீர் 

ெமநிளலயும் வழங்கப்பட சவண்டும். 

திட்டத்திற்கு சதளவயான நன்னீர் 

சதளவளய குறிப்பிட சவண்டும். 

சமாத்த நீர் சதளவ: 3.5 KLD 

அத்தியாயம் 4, அட்டவளண எண் 4.1 

மற்றும் பக்கம் எண் 88 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டது.  

25 திட்டத்திற்கு சதளவயான அைவு 

தண்ணீர் எடுப்பதற்கு தகுதியான 

அதிகாரியிடம் இருந்து சதளவயான 

அனுமதி வழங்கப்பட சவண்டும். 

தூசிளய அடக்குதல், பசுளமப் பட்ளட 

சமம்பாடு மற்றும் வீட்டு 

உபசயாகத்திற்கான நீர் சுரங்க 

குழிகைில் சதங்கியுை்ை மளழநீர்/கசிவு 

நீரிலிருந்து சபறப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் 

விற்பளனயாைர்கைிடம் இருந்து குடிநீர் 

சபறப்படும், பக்கம் எண் 88. 
26 திட்டத்தில் சமற்சகாை்ை  

உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ை நீர் பாதுகாப்பு  

நடவடிக்ளககை் பற்றிய விைக்கம் 

அைிக்கப்பட சவண்டும். திட்டத்தில்  

முன்சமாழியப்பட்டுை்ை மளழநீர் 

செகரிப்பு பற்றிய விவரங்கை் ஏசதனும் 

இருந்தால் வழங்கப்பட சவண்டும். 

மளழக்குப் பிறகு குழிகைில் 

செகரிக்கப்படும் மளழநீர், பசுளமப் 

பட்ளடகளை உருவாக்கவும், தூசிளய 

அடக்கவும் பயன்படுத்தப்படும். 

27 சமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில்  

இத்திட்டத்தின் தாக்கம் 

மதிப்பிடப்பட்டு, சதளவப்பட்டால் , 

சதளவயான பாதுகாப்பு  

நடவடிக்ளககை் வழங்கப்பட  

சவண்டும். 

பாடம் 4, பக்கம் எண் 87-88 இல் 

விவாதிக்கப்பட்ட நீரின் தரத்தின் 

தாக்க ஆய்வுகை் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ளககை். 

28 உண்ளமயான கண்காணிக்கப்பட்ட  

தரவுகைின் அடிப்பளடயில், சவளல  

செய்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது சதைிவாகக் காட்டப்படலாம். 

இது ெம்பந்தமாக சதளவயான தரவு 

மற்றும் ஆவணங்கை் வழங்கப்படலாம். 

சவளல நிலத்தடி நீர் அட்டவளணயில்  

குறுக்கிடும் பட்ெத்தில், விரிவான நீர் 

புவியியல் ஆய்வு சமற்சகாை்ைப்பட்டு 

அறிக்ளக ெமர்ப்பிக்கப்பட சவண்டும். 

நிலத்தடி நீர் மட்டம் 50-55 மீட்டர் 

நிலத்தடி மட்டத்திற்கு கீசழ உை்ைது. 

குவாரியின் இறுதி ஆழம் சபாது 

நிலப்பரப்பில் இருந்து 23மீ. இந்த 

திட்டம் நிலத்தடி நீர் அட்டவளணளய 

குறுக்கிடாது, அத்தியாயம் எண் 2, 

பக்கம் எண் 25. 



 

அறிக்ளகக்கு இளடசய உை்ை  

நீர்நிளலகைின் விவரங்கை் மற்றும் 

இந்த நீர்நிளலகைில் சுரங்க  

நடவடிக்ளககைின் தாக்கம் ஆகியளவ 

அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில்  

சவளல செய்வதற்கும், நிலத்தடி நீளர 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர் 

ஆளணயத்திடம் சதளவயான 

அனுமதிளயப் சபற்று அதன் நகல்  

வழங்கப்பட சவண்டும் 

29 குத்தளகப் பகுதி வழியாகெ் செல்லும் 

பருவகால அல்லது சவறு எந்த 

நீசராளடயின் விவரங்கை் மற்றும் 

முன்சமாழியப்பட்ட மாற்றம் / 

திளெதிருப்பல், ஏசதனும் இருப்பின், 

அது நீரியல் துளறயில் ஏற்படும் 

தாக்கம் ஆகியவற்ளறக  ் சகாண்டு வர 

சவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதிக்குை் ஓளடசயா,  

பருவகால அல்லது பிற நீர்நிளலகசைா 

செல்வதில்ளல. எனசவ, நீர்நிளலகைில் 

மாற்றம்/திருப்பும் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ளல. 

30 தைத்தின் உயரம், சவளல செய்யும் 

ஆழம், நிலத்தடி நீர் அட்டவளண  

சபான்றளவ. AMSL மற்றும் BGL  

இரண்டிலும் வழங்கப்பட சவண்டும். 

அதற்கான திட்ட வளரபடமும் 

வழங்கப்படலாம். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உயர்ந்த உயரம் 

86m AMSL ஆகும். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 37m BGL 

ஆகும். 

பகுதியின் நீர்மட்டம் 50-55m BGL 

31 காலக்சகடுவுடன் கூடிய 

முற்சபாக்கான பசுளம அரண்  

சமம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டவளண  

வடிவத்தில் (சநரியல் மற்றும் அைவு 

கவசரஜ், தாவர இனங்கை் மற்றும் கால  

அைவு ஆகியவற்ளறக் குறிக்கும்)  

தயாரிக்கப்பட்டு ெமர்ப்பிக்கப்பட  

சவண்டும், அளத மனதில் ளவத்து , 

திட்டத்ளதத் சதாடங்கும் சபாது முன் 

செயல்படுத்த சவண்டும். சதாட்டம் 

மற்றும் ஈடுசெய்யும் காடு வைர்ப்பின் 

கட்டம் வாரியான திட்டம், சதாட்டத்தின் 

கீழ் உை்ை பகுதி மற்றும் நடப்பட  

சவண்டிய இனங்கை் ஆகியவற்ளறக்  
குறிக்கும் வளகயில் சதைிவாக  

பட்டியலிடப்பட சவண்டும். ஏற்கனசவ 

நடவு செய்த விவரங்களை அைிக்க  

சவண்டும். பசுளம அரணிற்க்கு  

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட தாவர இனங்கை்  

அதிக சுற்றுெ்சூழல் மதிப்ளபக்  
சகாண்டிருக்க சவண்டும் மற்றும் 

உை்ளூர் மற்றும் பூர்வீக இனங்கை்  

மற்றும் மாசுபாட்ளட  

சபாறுத்துக்சகாை்ளும் இனங்கை்  

பசுளம அரண் சமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண்.97 -ல் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன.     



 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 

அைித்து உை்ளூர் மக்களுக்கு நல்ல  

பயன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க 

சவண்டும். 

32 இத்திட்டத்தின் காரணமாக உை்ளூர் 

சபாக்குவரத்து உை்கட்டளமப்பில்  

ஏற்படும் தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட  

சவண்டும். தற்சபாளதய ொளல  

வளலயளமப்பில் (திட்டப் பகுதிக்கு  

சவைிசய உை்ைளவ உட்பட) திட்டத்தின் 

விளைவாக டிரக் சபாக்குவரத்தில்  

திட்டமிடப்பட்ட அதிகரிப்பு , 

அதிகரிக்கும் சுளமளயக் ளகயாளும் 

திறன் உை்ைதா என்பளதக் குறிக்கும் 

வளகயில் செயல்பட சவண்டும். 

உை்கட்டளமப்ளப 

சமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு  

சபான்ற பிற நிறுவனங்கைால்  

எடுக்கப்படும் நடவடிக்ளக உட்பட)  

உை்ைடக்கப்பட சவண்டும். இந்திய 

ொளல காங்கிரஸின் 

வழிகாட்டுதல்கைின்படி, திட்ட  

ஆதரவாைர் சபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்ளத ஆய்வு செய்ய சவண்டும். 

IRC வழிகாட்டுதல்கை் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் சபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்ளத பகுப்பாய்வு 

செய்வதற்காக சபாக்குவரத்து அடர்த்தி 

கணக்சகடுப்பு சமற்சகாை்ைப்பட்டது ,  

சமலும் திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

முன்சமாழியப்பட்ட சபாக்குவரத்து  

காரணமாக குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு 

எதுவும் இல்ளல என்று  

ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 2, 

பக்கம் எண்.29 - 31 இல் விவரங்கை். 

33 சுரங்கத் சதாழிலாைர்களுக்கு  

வழங்கப்படும் தைத்தில் தங்குமிடம் 

மற்றும் வெதிகை் பற்றிய விவரங்கை் EIA  

அறிக்ளகயில் செர்க்கப்பட சவண்டும். 

குவாரி குத்தளகக்கு வழங்கப்பட்ட 

பிறகு, சுரங்கத் சதாழிலாைர்களுக்கு  

உை்கட்டளமப்பு மற்றும் இதர வெதிகை் 

வழங்கப்படும், சமலும் இது 

அத்தியாயம் எண். 2 பக்கம் எண் 31 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது. 
34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்ளதய நிலப்  

பயன்பாடு மற்றும் 

சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட பகுதிகளை  

(திட்டங்களுடன் மற்றும் சபாதுமான 

எண்ணிக்ளகயிலான பிரிவுகளுடன்)  

மீைளமத்தல் மற்றும் மீட்டளமத்தல்  

ஆகியளவ EIA அறிக்ளகயில்  

சகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

கருத்தியல் திட்டத்தின் விவரங்கை் 

அத்தியாயம் எண் 2, பக்கம் எண் 25-27 

இல் விவாதிக்கப்பட்டுை்ைன 

35 இந்தத் திட்டத்தின் சதாழில்ொர்  

சுகாதார பாதிப்புகை் எதிர்பார்க்கப்பட  

சவண்டும் மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட  

தடுப்பு நடவடிக்ளககை் விரிவாக  

விவரிக்கப்பட சவண்டும். முன் சவளல  

வாய்ப்பு மருத்துவப் பரிசொதளன 

மற்றும் காலமுளற மருத்துவ 

பரிசொதளன அட்டவளணகை் பற்றிய 

விவரங்கை் EMP இல் இளணக்கப்பட  

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 101 இல் 

விவரங்கை். 



 

சவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில்  

முன்சமாழியப்பட்ட சதளவயான 

வெதிகளுடன் கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட  

சதாழில்ொர் சுகாதாரத் தணிப்பு  

நடவடிக்ளககை் விரிவாக இருக்கலாம். 

36 இத்திட்டத்தின் சபாது சுகாதார  

தாக்கங்கை் மற்றும் பாதிப்பு  

மண்டலத்தில் உை்ை மக்களுக்கான 

சதாடர்புளடய நடவடிக்ளககை்  

முளறயாக மதிப்பீடு செய்யப்பட  

சவண்டும் மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட  

தீர்வு நடவடிக்ளககை் பட்சஜட்  

ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக  

விவரிக்கப்பட சவண்டும். 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 100 இல் 

விவரங்கை் 

37 திட்ட ஆதரவாைரால் வழங்க  

முன்சமாழியப்பட்ட உை்ளூர் 

ெமூகத்திற்கு ெமூக சபாருைாதார  

முக்கியத்துவம் மற்றும் செல்வாக்கின் 

நடவடிக்ளககை் சுட்டிக்காட்டப்பட  

சவண்டும். முடிந்தவளர, 

செயல்படுத்துவதற்கான கால  

அைவுகளுடன் அைவு பரிமாணங்கை்  

சகாடுக்கப்படலாம். 

அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண். 100 - 101 

இல் உை்ை விவரங்கை் 

38 சுற்றுெ்சூழல் பாதிப்புகளைத் தணிக்க  

விரிவான சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் 

திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் 

மாற்றம், விவொயம் மற்றும் சமய்ெ்ெல்  

நிலங்கைின் இழப்பு, ஏசதனும் 

இருந்தால், சதாழில்ொர் சுகாதார  

பாதிப்புகை் மற்றும் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு  

குறிப்பிட்ட பிற பாதிப்புகை் ஆகியளவ 

அடங்கும்.  

சுற்றுச்சூழல் தமலோண்ளம திட்டம் 
அத்தியோயம் 10, பக்கம் எண். 121-126 

39 சபாது கருத்துக் சகட்பு புை்ைிகை்  

மற்றும் திட்ட முன்சமாழிபவரின் 

அர்ப்பணிப்பு மற்றும் காலக்சகடுவு 

செயல் திட்டத்துடன் அளத 

செயல்படுத்த பட்சஜட் ஏற்பாடுகை்  

வழங்கப்பட சவண்டும் மற்றும் 

திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP அறிக்ளகயில்  

இளணக்கப்பட சவண்டும். 

மபோது விசோரளணயின் முடிவுகள் 
இறுதி EIA/AMP அறிக்ளகயில் 
புதுப்பிக்கப்படும் 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுளவயில்  

உை்ை வழக்குகைின் விவரங்கை், 

ஏசதனும் இருந்தால், திட்டத்திற்கு  

எதிராக ஏசதனும் நீதிமன்றத்தால்  

நிளறசவற்றப்பட்ட வழிகாட்டுதல் / 

உத்தரவுடன் சகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்துக்கு எதிரோக எந்த 
நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு நிலுளவயில் 
இல்ளல. 



 

41 திட்டத்தின் செலவு (மூலதன செலவு 

மற்றும் சதாடர் செலவு) மற்றும் EMP ஐ 

செயல்படுத்துவதற்கான செலவு 

சதைிவாக குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

திட்டெ் செலவு மற்றும் EMP செலவு 

ஆகியளவ அத்தியாயம் 6, பக்கம் எண்  

100 இல் விவரிக்கப்பட்டுை்ைன 

42 சபரிடர் சமலாண்ளமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்ளகயில்  

செர்க்கப்படும். 

அத்தியாயம் 7.3, பக்கம் எண் 104 இல் 

விவரங்கை். 

43 திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் , 

திட்டத்தின் பலன்கை் விவரிக்கப்பட  

சவண்டும். திட்டத்தின் பலன்கை், 

சுற்றுெ்சூழல், ெமூகம், சபாருைாதாரம், 

சவளல வாய்ப்பு சபான்றவற்ளற  

சதைிவாகக் குறிக்கும். 

அத்தியாயம் 8, பக்கம் எண் 123 - 134 இல் 

விவரங்கை். 

44 சமற்கூறியவற்ளறத் தவிர, கீசழ குறிப்பிடப்பட்டுை்ை சபாதுவான குறிப்புகளும் 

பின்பற்றப்பட சவண்டும்:- 

A EIA/EMP அறிக்ளகயின் நிர்வாகெ்  
சுருக்கம் 

தனி சதாகுதியாக  

இளணக்கப்பட்டுை்ைது 

B அளனத்து ஆவணங்களும் 

அட்டவளண மற்றும் சதாடர்ெ்சியான 

பக்க எண்ணுடன் ெரியாகக்  
குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

அளனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு 

மற்றும் சதாடர்ெ்சியான பகக் 

எண்ணுடன் ெரியாகக்  
குறிப்பிடப்பட்டுை்ைன. 

C அறிக்ளகயில் குறிப்பாக  

அட்டவளணகைில் தரவு 

வழங்கப்பட்டால், தரவு செகரிக்கப்பட்ட  

காலம் மற்றும் ஆதாரங்கை்  

குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

அட்டவளணகைின் பட்டியல் மற்றும் 

செகரிக்கப்பட்ட தரவுகைின் ஆதாரம் 

ெரியாக சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

D MoEF & CC / NABL அங்கீகாரம் சபற்ற  

ஆய்வகங்களைப் பயன்படுத்தி நீர், 

காற்று, மண், ெத்தம் சபான்றவற்றின் 

அளனத்து பகுப்பாய்வு/சொதள ன 

அறிக்ளககளையும் திட்ட ஆதரவாைர் 

இளணக்க சவண்டும். திட்டத்தின் 

மதிப்பீட்டின் சபாது அளனத்து அெல்  

பகுப்பாய்வு/சொதளன 

அறிக்ளககளும் இருக்க சவண்டும் 

அடிப்பளட கண்காணிப்பு  

அறிக்ளககை் இறுதி EIA அறிக்ளகயில்  

ெமர்ப்பிக்கப்படும். 

E வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கை் ஆங்கிலம் 

அல்லாத சவறு சமாழியில் இருந்தால் , 

ஆங்கில சமாழிசபயர்ப்பு வழங்கப்பட  

சவண்டும். 

சபாருந்தாது. 

F அளமெெ்கத்தால் முன்னர் 

வகுக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்கைின் 

சுற்றுெ்சூழல் மதிப்பீட்டிற்கான 

சகை்வித்தாை் நிரப்பப்பட்டு 

ெமர்ப்பிக்கப்படும். 

இறுதி EIA EMP அறிக்ளகயுடன் 

இளணக்கப்படும். 

G EIA அறிக்ளகளயத் தயாரிக்கும் சபாது, 

MoEF & CC வழங்கிய 

ஆதரவாைர்களுக்கான 

MoEF & CC O.M வழங்கிய வழிமுளறகை் 

எண். J-11013/41/2006-IA.II (I) சததி: 4 

ஆகஸ்ட், 2009 பின்பற்றப்படுகிறது 



 

அறிவுறுத்தல்கை் மற்றும் 

ஆசலாெகர்களுக்கான வழிமுளறகை்  

O.M. இந்த அளமெெ்கத்தின் 

இளணயதைத்தில் உை்ை எண். J-

11013/41/2006-IA.II(I) சததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009, 

பின்பற்றப்பட சவண்டும். 

H அடிப்பளட சநாக்கம் மற்றும் திட்ட  

அைவுருக்கைில் ஏசதனும் மாற்றங்கை்  

செய்யப்பட்டால் (படிவம்-I மற்றும் TOR 

ஐப் பாதுகாப்பதற்கான PFR இல்  

ெமர்ப்பிக்கப்பட்டளவ) அத்தளகய 

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் 

MoEF & CC இன் கவனத்திற்குக் சகாண்டு 

வரப்பட்டு அனுமதி சபறப்பட  

சவண்டும். TOR ஐயும் மாற்ற  

சவண்டியிருக்கும். வளரவு EIA/EMP இன் 

கட்டளமப்பு மற்றும் உை்ைடக்கத்தில்  

சபாது விொரளணக்குப் பின் ஏற்படும் 

மாற்றங்கை் (P.H. 

செயல்முளறயிலிருந்து எழும் 

மாற்றங்கை் தவிர) திருத்தப்பட்ட  

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடத்த 

சவண்டும். 

குறிப்பிடப்பட்டது & 

ஒப்புக்சகாை்ைப்பட்டது. 

I சுற்றறிக்ளகயின்படி எண். J-

11011/618/2010-IA.II(I) சததி: 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தற்சபாளதய 

செயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுெ்சூழல்  

அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை  

நிபந்தளனகைின் இணக்க நிளலயின் 

ொன்றைிக்கப்பட்ட அறிக்ளக , 

பிராந்திய அலுவலகத்திலிருந்து  

சபறப்பட சவண்டும். சுற்றுெ்சூழல் , 

வனம் மற்றும் காலநிளல மாற்றம் 

அளமெெ்கம், சபாருந்தக்கூடியது. 

சபாருந்தாது. 

J EIA அறிக்ளகயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு  

அம்ெங்கை், வடிகால் மற்றும் சுரங்கப்  

பகுதி, (ii) புவியியல் வளரபடங்கை்  

மற்றும் பிரிவுகை் மற்றும் (iii) சுரங்கக்  
குழி மற்றும் சவைிப்புறக் குப்ளபகைின் 

பகுதிகை், ஏசதனும் இருந்தால் , 

சதைிவாகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் 

சமற்பரப்புத் திட்டமும் இருக்க 

சவண்டும். அருகிலுை்ை பகுதியின் நில  

அம்ெங்களைக் காட்டுகிறது. 

சமற்பரப்புத் திட்டம் - படம் எண். 2.3 

பக்கம் எண். 14 

புவியியல் திட்டம் - படம் எண் 2.9A 

பக்கம் எண். 22 

சவளலத் திட்டம் - படம் எண் 2.9A 

பக்கம் எண். 22 
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அத்தியாயம் 1. அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

சுற்றுெ்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிளலயான வைர்ெ்சிளய உறுதி 

செய்வதற்கான சமலாண்ளமக் கருவியாகும், சமலும் இது ஒரு செயல்திட்டத்தின் 

சுற்றுெ்சூழல், ெமூக மற்றும் சபாருைாதார தாக்கங்களை முடிசவடுப்பதற்கு முன் 

கண்டறிய பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிசவடுக்கும் கருவியாகும், இது எந்தசவாரு  

திட்டத்திற்கும் சபாருத்தமான முடிவுகளை எடுப்பதில் முடிசவடுப்பவர்களை 

வழிநடத்துகிறது. EIA திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்ளம மற்றும் பாதகமான விளைவுகளை 

முளறயாக ஆய்வு செய்து, திட்ட வடிவளமப்பின் சபாது இந்த பாதிப்புகை் கணக்கில் 

எடுத்துக்சகாை்ைப்படுவளத உறுதி செய்கிறது. இது ெமூகப் பங்சகற்பு, தகவல்,  

முடிசவடுப்பவர்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் குளறக்கிறது மற்றும் சுற்றுெ்சூழலுக்கு  

உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தைத்ளத உருவாக்க உதவுகிறது. 

ொதாரண கல் மற்றும் ெரளை கட்டுமானத் சதாழிலுக்கு முக்கியத் சதளவ. இந்த 

EIA அறிக்ளகயானது தமிழ்நாட்டின்  தூத்துக்குடி மாவட்டம் கயத்தாறு தாலுகா, சதற்கு 

செட்டிக்குறிெ்சி கிராமத்தில் உை்ை இரண்டு உத்சதசிக்கப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனசவ உை்ை 

ொதாரண கல் மற்றும் ெரளை குவாரியின் குழுமப் பரப்பைவானது 13.48.5 சஹக்சடர் ,    

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O  2269(E) சததி 1 ஜூளல 2016 இன் படி கணக்கிடப்பட்டு 

தயாரிக்கப்பட்டுை்ைது.  

பருவமளழக்குப் பிந்ளதய காலத்தில் (மார்ெ் - சம) 2021 அடிப்பளடக் 
கண்காணிப்பு ஆய்வு சமற்சகாை்ைப்பட்டது.    

➢ Lr.No.SEIAA-TN.F.No.8033/SEAC/TOR-921/2020 Dated 16.03.2021 for P1  

➢ Lr No.SEIAA-TN/T.No.8649/5EAC/ToR-1075/2021 Dated:01.03.2022 for P2 

1.1 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் வனத்துளற அளமெெ்கம், இந்திய அரசு, அதன் EIA 

அறிவிப்பின் மூலம் S.O. 14 செப்டம்பர் 2006 இன் 1533(E) மற்றும் அரொங்க அறிவிப்பின்படி  

அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கை் S.O. ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), சுரங்கத் திட்டங்கை் 

இரண்டு வளககைின் கீழ் வளகப்படுத்தப்பட்டுை்ைன, அதாவது A (> 100 சஹக்சடர்) 

மற்றும் B (≤ 100 சஹக்சடர்), மற்றும் பின் இளணப்பு-XI இல் உை்ை குழுமெ் சூழ்நிளல 

உட்பட சிறு கனிமங்கைின் சுற்றுெ்சூழல் அனுமதி குறித்த சதளவகளை திட்டவட்டமாக  

வழங்குதல். 

இப்சபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு சதசிய 

பசுளமத் தீர்ப்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாளண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018, EIA, 

EMPக்கான சதளவளய சதைிவுபடுத்தியது, எனசவ அளனத்துப ் பகுதிகளுக்கும் சபாது 

ஆசலாெளன 5 முதல் 25 சஹக்சடர் வளர B- 1 பிரிவில் வருகிறது மற்றும் SEAC/SEIAA 

மற்றும் குழும நிளலளமக்காக மதிப்பிடப்படுகிறது.  

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" செயல்பாடு 1(a) வளகயின் கீழ் 

வளகப்படுத்தப்பட்டுை்ைது (குழும சூழ்நிளலயில் சுரங்க குத்தளக பகுதி) மற்றும் SEIAA - 
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TN இல் சபாது விொரளண நடத்தி சுற்றுெ்சூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான EIA/EMP 

அறிக்ளகளய ெமர்ப்பித்த பிறகு பரிசீலிக்கப்படும். 

”சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்குவதற்காக பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு  

மமற்பகாள்வதற்காக பவளியிடப்பட்ட ToR அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு 

EIA அறிக்ரக" 
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படம் 1.1: குழுமச் சுைங்கத்தின் வரைபடம் 
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1.2 திட்டத்தளம் மற்றும் திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

1.2.1 திட்டத்தின் அரடயாளம் 

அட்டவரண 1.1: திட்ட உைிரமயாளைின் விவைங்கள் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் – 1 

திட்டத்தின் சபயர் திரு.A.ஷாகுல் ஹமீது ொதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

எஸ் எப். எண்கை் 258/1B1B 

பரப்பைவு 2.06.5 சஹக்சடர் 

நில வளக பட்டா நிலம் 

கிராம தாலுகா மற்றும் 

மாவட்டம் 

செட்டிகுறிெ்சி கிராமம்,  

கயத்தாறு தாலுக்கா, தூத்துக்குடி மாவட்டம் 

 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் – 2 

திட்டத்தின் சபயர் ஸ்ரீ செல்வி செம்பர்ஸ் ொதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

எஸ் எப். எண்கை் 255/2A, 256/8A, 256/10B, 257/3B and 257/3A 

பரப்பைவு 6.78.5 சஹக்சடர் 

நில வளக பட்டா நிலம் 

கிராம தாலுகா மற்றும் 

மாவட்டம் 

செட்டிகுறிெ்சி கிராமம்,  

கயத்தாறு தாலுக்கா, தூத்துக்குடி மாவட்டம் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.2.2 திட்ட உைிரமயாளைின் விவைம் 

அட்டவரண 1.2: திட்ட முன்பமாழிபவைின் விவைங்கள் 

திட்ட 

முன்சமாழிபவரின் 

சபயர் 

திரு.A.ஷாகுல் ஹமீது ஸ்ரீ செல்வி செம்பர்ஸ் 

சதாடர்பு முகவரி எண். 9, காசிம் பாவா ளதக்கா 

சதரு, 

கயத்தாறு கிராமம் & அஞ்ெல், 

கயத்தாறு தாலுக்கா, 

தூத்துக்குடி மாவட்டம். 

628 952 

செல்: 94431 51377 

பஞ்ெப்பட்டி பிரிவு, 

சுக்கம்பட்டி வழியாக, 

சதப்பக்குைத்துப்பட்டி, 

திண்டுக்கல் மாவட்டம். 

செல் 98424 23313 

  

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3.1 திட்டத்தின் தன்ரம மற்றும் அளவு 

 5.0 மீ சபஞ்ெ் உயரம் மற்றும் 5.0 மீ சபஞ்ெ் அகலத்ளத உருவாக்குவதன் மூலம் 

ஆழமான துளையிடுதல் மற்றும் சவடிப்பின் சபாது ஜாக் சஹமர் ட்ரில்லிங் & ஸ்லரி 
எக்ஸ்ப்சைாசிவ் மூலம் சவடிப்பு இல்லாமல் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களை 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் திறந்தசவைி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முளற மூலம் 

குவாரிகளை சமற்சகாை்ை முன்சமாழியப்பட்டது. சதாண்டுதல் மற்றும் டிப்பர்கை் 
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ஏற்றுதல் மற்றும் சபாக்குவரத்திற்காக முன்சமாழியப்பட்டுை்ைன. இரண்டாம் நிளல 

சவடிளவத்தளல தவிர்க்க ராக் பிசரக்கர்கை் பயன்படுத்த பரிந்துளரக்கப்படுகிறது.  

அட்டவரண 1.3: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் - 1 

குவாரியின் சபயர் திரு.A.ஷாகுல் ஹமீது ொதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வளரபட எண் 58 H/13 

அட்ெசரளக 09°03'32.36"N to 09°03'27.74"N 

தீர்க்கசரளக 77°44'00.80"E to77°43'54.31"E 

மிக உயர்ந்த உயரம் 103 மீ AMSL   

சுரங்கத்தின் 

முன்சமாழியப்பட்ட ஆழம் 
23 மீ bgl  

புவியியல் வைங்கை் ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 
3,67,640 29,316 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கை் 
ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 

1,99,340 29,188 

இந்த சுரங்கத் திட்ட 

காலத்திற்கான 

முன்சமாழிவு 

ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 
1,99,340 29,188  

 
தற்சபாதுை்ை குழி அைவு 

 
குழி-I 100m (L) x 60m (W) x 7.5m (D) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 

 

குழி -I 92 m (L)* 50 m (W)*23 m (D) 

குழி-II 106 m (L)* 101 m (W)*23 m (D) 

சுரங்க முளற திறந்தசவைி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முளற, 

துளையிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் ஆகியவற்ளற  

உை்ைடக்கியது 

முன்சமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கை் 

ஜாக் சஹமர் 2 Nos 

கம்பிரெர் 2 No 

பக்சகட் மற்றும் ராக் 
பிசரக்கர்  

1 No 

டிப்பர்கை் 2 Nos 

சவடிக்கும் முளற 

ஷாட் சஹால் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  

சவடித்தல் முளற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி சவடிமருந்து 

சிறிய விட்டம் ஆகியளவ ொதாரண கல்ளல 

அகற்றுவதற்கும் சபறுவதற்கும் உளடக்க மற்றும் 

ஹீவிங் விளைளவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துளையிடல் 

முன்சமாழியப்படவில்ளல. 

உத்சதெ மனிதவை 

வரிளெப்படுத்தல் 
14 நபர்கை் 

சமாத்த திட்டெ் செலவு திட்ட செலவு Rs 1,07,27,860 

அருகிலுை்ை நீர்நிளலகை் 

வடக்கு சகானார்சகாட்ளட  

குைம் 

சதன்சமற்கு 280 மீ 

சதர்க்கு 

சகாட்னார்சகாட்ளட குைம் 

சதற்கு 900 மீ 

சிதம்பரம்பட்டி குைம் 2.0கிமீ வடகிழக்கு 
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ஓளலக்குைம் குைம் சதன்சமற்கு 2.5 கிமீ 

சவை்ைப்பசனரி குைம் சதன்சமற்கு 3.8 கிமீ 

சூரியமானுல் சதாட்டி சதன்கிழக்கு 5 கிமீ 

பாலகிருஷ்ணாபுரம் குைம் வடகிழக்கு 7 கிமீ 

பசுளம அரண் சமம்பாட்டுத் 

திட்டம் 
1000 மரங்களை நட உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ைது 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சுைங்கம் - 2 

குவாரியின் சபயர் ஸ்ரீ செல்வி செம்பரஸ்்  ொதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வளரபட எண் 57 G/12 

அட்ெசரளக 09°03’27.49”N 09°03’14.33”N 

தீர்க்கசரளக 77°44’05.63”E 77°43’51.48”E 

மிக உயர்ந்த உயரம் 100 மீ AMSL   

சுரங்கத்தின் 

முன்சமாழியப்பட்ட ஆழம் 
37 மீ bgl  

புவியியல் வைங்கை் ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 
21,38,780 1,22,216 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கை் 
ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 

10,32,730 75,656 

இந்த சுரங்கத் திட்ட 

காலத்திற்கான 

முன்சமாழிவு 

ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 
10,32,730 75,656 

தற்சபாதுை்ை குழி அைவு 

 

குழி-I 75m (L) X 15m (W) X 7m (D) 

குழி-II 70m (L) X 30m (W) X 8m (D) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 

 
குழி -I 324 m (L) * 134 m (W) * 37m (D) 

முன்சமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கை் 

ஜாக் சஹமர் 10 

கம்பிரெர் 2 

பக்சகட் மற்றும் ராக் 
பிசரக்கர்  

1 

டிப்பர்கை் 5 

சவடிக்கும் முளற 

ஷாட் சஹால் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  

சவடித்தல் முளற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி சவடிமருந்து 

சிறிய விட்டம் ஆகியளவ ொதாரண கல்ளல 

அகற்றுவதற்கும் சபறுவதற்கும் உளடக்க மற்றும் 

ஹீவிங் விளைளவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துளையிடல் 

முன்சமாழியப்படவில்ளல. 

உத்சதெ மனிதவை 

வரிளெப்படுத்தல் 
35நபர்கை் 

சமாத்த திட்டெ் செலவு திட்ட செலவு Rs. 89,69,540/- 

 EMP செலவு Rs. 3,80,000/- 

சமாத்தம் Rs. 93,49,540/- 

அருகிலுை்ை நீர்நிளலகை் 

வடக்கு சகானார்சகாட்ளட  

குைம் 

சதன்சமற்கு 280 மீ 

சதர்க்கு 

சகாட்னார்சகாட்ளட குைம் 

சதற்கு 900 மீ 
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சிதம்பரம்பட்டி குைம் 2.0கிமீ வடகிழக்கு 

ஓளலக்குைம் குைம் சதன்சமற்கு 2.5 கிமீ 

சவை்ைப்பசனரி குைம் சதன்சமற்கு 3.8 கிமீ 

சூரியமானுல் சதாட்டி சதன்கிழக்கு 5 கிமீ 

பாலகிருஷ்ணாபுரம் குைம் வடகிழக்கு 7 கிமீ 

1.3.2 திட்டத்தின் இருப்பிடம் 

குழும குவாரி திட்டம் செட்டிக்குறிெ்சி கிராமம், கயத்தாறு தாலுகா மற்றும் தூத்துக்குடி  

மாவட்டத்தில் உை்ைது. 

இந்த சதாகுப்பு திட்டம் அளமந்துை்ைது - செட்டிக்குறிெ்சி கிராமத்திற்கு சமற்சக 1.5 கிமீ 

சதாளலவில், செட்டிக்குறிெ்சி கழுகுமளல - கயத்தாறு ொளலயில் அளமந்துை்ைது. 

படம்1.2: குழுமத் தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் காட்டும் வரைபடம் 
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படம் 1.3: 10 கிமீ சுற்றளவு பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 
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1.4 சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுெ்சூழல் அனுமதி செயல்முளற நான்கு நிளலகளைக்  
சகாண்டிருக்கும். சதாடர்ெ்சியான வரிளெயில் இந்த நிளலகை் கீசழ 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன: 

1. தகுதி அடிப்பளடயில் பிரித்தல் 

2. சதைிவுளர 

3. சபாது மக்கை் ஆசலாெளன & 

4. மதிப்பீடு 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்–  P1 

▪ முன்சமாழிபவர் ொதாரண கல் மற்றும் ெரளைக் குவாரி குத்தளகக்கு  

விண்ணப்பித்த நாை்: 08.07.2016 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் சதாடர்பு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி  

Rc.70/G&M/2016 dated 28.09.2018 அவர்கைால் வழங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டு,  

மாவட்டத்தின் புவியியல் மற்றும் சுரங்க உதவி இயக்குநரால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. எண் Rc.No: 70/G&M/2016 dated 16.10.2018  

▪ ஆன்-ளலன் முன்சமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/57928/2020 Dated: 31.10.2020 அன்று  

சுற்றுெ்சூழல் அனுமதிக்கான ToR-க்கு ஆதரவாைர் விண்ணப்பித்தார்.   

 

1.தகுதி அடிப்பரடயில் பிைித்தல்–  P2 

▪ முன்சமாழிபவர் ொதாரண கல் மற்றும் ெரளைக் குவாரி குத்தளகக்கு  

விண்ணப்பித்த நாை்: 26.03.2018 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் சதாடர்பு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி  

Rc.236/G&M/2018 dated 16.07.2018 அவர்கைால் வழங்கப்பட்டது. 

▪ சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டு,  

மாவட்டத்தின் புவியியல் மற்றும் சுரங்க உதவி இயக்குநரால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. எண் Rc.No: 236G&M2018 16.07.2018 

▪ ஆன்-ளலன் முன்சமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/64122/2021 Dated: 23.06.2021 அன்று  

சுற்றுெ்சூழல் அனுமதிக்கான ToR-க்கு ஆதரவாைர் விண்ணப்பித்தார் 

 

2.பதளிவுரை – P1 

▪ 05.02.2021 அன்று நளடசபற்ற  198th  வது SEAC கூட்டத்தில் ToR வழங்குவதற்கு  

பரிந்துளரக்கப்பட்ட குழுவிற்கு முன்சமாழிவு ளவக்கப்பட்டது. 

▪ இந்த முன்சமாழிவு 03.03.2021 அன்று நளடசபற்ற 429 வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு, SEIAA-TN/F.No. 8033/SEAC/ToR-921/2020 Dated 16.03.2021 

பதளிவுரை – P2 

▪ 11.02.2022 அன்று நளடசபற்ற  245th  வது SEAC கூட்டத்தில் ToR வழங்குவதற்கு  

பரிந்துளரக்கப்பட்ட குழுவிற்கு முன்சமாழிவு ளவக்கப்பட்டது. 
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▪ இந்த முன்சமாழிவு 28.02.2022 அன்று நளடசபற்ற 488 வது SEIAA கூட்டத்தில் 

பரிசீலிக்கப்பட்டு,SEIAA-TN/F.No. 8649/SEAC/ToR-1075/2021 Dated 01.03.2022 

 

3.பபாது ஆமலாசரன-  

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர் 

செயலாைருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தைத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாளமயில் பரந்த அைவில் சபாதுமக்கைின் பங்சகற்ளப உறுதிசெய்யும் வளகயில் 

முளறயாக, சநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் சவைிப்பளடயான முளறயில் சபாது விொரளண  

நடத்த சவண்டும். இந்த வளரவு EIA/ EMP அறிக்ளக மற்றும் சபாது விொரளண  

நடவடிக்ளககைின் முடிவுகை் இறுதி EIA/ EMP அறிக்ளகயில் விரிவாக இருக்கும். 

4. மதிப்பீடு – 

 மதிப்பீடு என்பது மாநில வல்லுநர் மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (SEAC) விண்ணப்பத்தின் 

விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி EIA & EMP அறிக்ளக சபான்ற பிற ஆவணங்கை், சபாது 

மக்கை் கருத்துசகட்பு கூட்ட நடவடிக்ளககை் உை்ைிட்ட சபாது ஆசலாெளனகைின் முடிவு,  

ஆதரவாைரால் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுளற ஆளணயத்திடம் சுற்றுெ்சூழல் அனுமதி 

வழங்கப்படும் 

பின்வரும் குறிப்புகரளப் பயன்படுத்தி அறிக்ரக தயாைிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• கனிம சுரங்கம், சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் வனம் அளமெெ்கம், 2010 க்கான 

சுற்றுெ்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டின் வழிகாட்டுதல் ளகசயடு 

• EIA அறிவிப்பு, 14 செப்டம்பர், 2006 

• ToR Letter No. SEIAA-TN/F.No. 8033/SEAC/ToR-921/2020 Dated 16.03.2021 – P1 

• ToR Letter No SEIAA-TN/F.No. 8649/SEAC/ToR-1075/2021 Dated 01.03.2022 – P2 

• முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

• கூடுதலாக, சுற்றுெ்சூழல் பண்புகைின் மாதிரி மற்றும் சொதளன சபான்ற  

தனிப்பட்ட செயல்பாடுகளுக்கான பிற சதாடர்புளடய தரநிளலகை் 

பின்பற்றப்பட்டுை்ைன. 

1.5 பிந்ரதய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு 

MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 5845 (இ) சததி: 26.11.2018 இன் படி ஒவ்சவாரு காலண்டர் 

ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மற்றும் டிெம்பர் 1 அன்று EC வழங்கிய பிறகு MoEF & CC பிராந்திய 

அலுவலகம் & SEIAA க்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட சுற்றுெ்சூழல் அனுமதி விதிமுளறகை் மற்றும் 

நிபந்தளனகை் சதாடர்பான அளரயாண்டு இணக்க அறிக்ளகளய திட்ட ஆதரவாைர் 

ெமர்ப்பிக்க சவண்டும்.  

1.7  EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு  

 EIA அறிக்ளகயின் ஒட்டுசமாத்த உை்ைடக்கங்கை் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF 

& CC ஆல் சவைியிடப்பட்ட "மினரல்கை் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுெ்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதல் ளகசயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துளரக்கப்பட்ட உை்ைடக்கங்கைின் 

பட்டியளலப் பின்பற்றுகிறது. 

1.8  ஆய்வின் மநாக்கம் 
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 EIA ஆய்வின் முக்கிய சநாக்கம் குழும குவாரிகைில் ஒட்டுசமாத்த தாக்கத்ளத 

அைவிடுவதும், ஒவ்சவாரு தனிப்பட்ட குத்தளககளுக்கும் பயனுை்ை தணிப்பு  

நடவடிக்ளககளை உருவாக்குவதும் ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கை், உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு 

கருவிகை், பின்னணி காற்றின் தர அைவுகை், வானிளல அைவீடுகை், சிதறல் மாதிரி 
மற்றும் கழிவுநீர் சவைிசயற்றம், தூசி உருவாக்கம் சபான்ற மாசுபாட்டின் அளனத்து  

அம்ெங்களையும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த அறிக்ளகயில் விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது . 

(மார்ெ் 2021 முதல் சம 2021 வளர) பல்சவறு சுற்றுெ்சூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பளட  

கண்காணிப்பு ஆய்வு சமற்சகாை்ைப்பட்டது.  

 

அட்டவரண 1.4: சுற்றுச்சூழல் பண்புக்கூறுகள் 

வ.எண். பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் மூல மற்றும் அதிை்பவண் 

1 

சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

8 இடங்கைில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முளற சதாடர்ந்து 24 

மணி சநர மாதிரிகை் 

(2 ளமயம் & 6 இளடயகம்) 

2 

வானிளலயியல் காற்றின் சவகம் மற்றும் 

திளெ, சவப்பநிளல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மளழப்சபாழிவு 

திட்டத் தைத்திற்கு அருகில், 

மணிசநரப் பதிவு மற்றும் IMD 

நிளலயத்தின் இரண்டாம் நிளல 

மூலங்கைிலிருந்து சதாடர்ந்து 

மூன்று மாதங்கை் 

3 

நீர் தரம் இயற்பியல், சவதியியல் 

மற்றும் பாக்டீரியாவியல் 

அைவுருக்கை் 

கிராப் மாதிரிகை் 6 இடங்கைில் 

செகரிக்கப்பட்டன - 4 நிலத்தடி  

நீர் மற்றும் 2 சமற்பரப்பு நீர் 

மாதிரிகை்; படிக்கும் காலத்தில் 

ஒருமுளற. 

4 

சூழலியல் நில மற்றும் நீரவ்ாழ் 

தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கை் 10 கிமீ 

சுற்றைவு வட்டத்திற்குை் 

உை்ைன. 

வளரயறுக்கப்பட்ட முதன்ளம 

கணக்சகடுப்பு மற்றும் 

இரண்டாம் நிளல தரவு 

வனத்துளறயிடம் இருநத்ு 

செகரிக்கப்பட்டது. 

5 

ஒலி மட்டங்கை் dB(A) இல் இளரெெ்ல் 

அைவுகை் 

8 இடங்கை் - EIA ஆய்வின் சபாது 

24 மணிசநரத்திற்கு ஒருமுளற 

தரவு கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6 
மண்ணின் 

பண்புகை் 

இயற்பியல் மற்றும் 

இரொயன அைவுருக்கை் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 6 இடங்கைில் 

ஒருமுளற 

7 

நில பயன்பாடு சவவ்சவறு வளககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

ெர்சவ ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பரப்பு தாை் மற்றும் 

செயற்ளகக்சகாை் படங்கை் 

மற்றும் முதன்ளம ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில். 

8 

ெமூக-

சபாருைாதார 

அம்ெங்கை் 

ெமூக-சபாருைாதார மற்றும் 

மக்கை்சதாளக பண்புகை், 

சதாழிலாைர் பண்புகை் 

முதன்ளம கணக்சகடுப்பு 

மற்றும் இந்திய மக்கை் சதாளக 

கணக்சகடுப்பு 2011 சபான்ற 

இரண்டாம் நிளல 

ஆதாரங்கைின் தரவுகைின்  

அடிப்பளடயில். 

9 

நீரியல் பகுதியின் வடிகால் அளமப்பு, 

நீசராளடகைின் தன்ளம, 

நீர்நிளல பண்புகை், ரீொர்ஜ் 

இரண்டாம் நிளல 

ஆதாரங்கைில் இருநத்ு 

செகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 
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மற்றும் சவைிசயற்ற 

பகுதிகை் 

நீர்-புவியியல் ஆய்வு அறிக்ளக 

தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர் மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர் 

சமலாண்ளம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் சவடிப்புகை் 

மற்றும் நெச்ுப் சபாருட்கைின் 

சவைியீடு ஆகியவற்றால் 

சபரழிவு ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகளை அளடயாைம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் சதாடர்புளடய 

ஆபத்துக்கான இடர் 

பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகைின் 

அடிப்பளடயில். 

ஆதாரம்: சொதளன ஆய்வகங்கை் மூலம் தைக் கண்காணிப்பு தரவு/மாதிரி 

SEIAA – TN வழங்கிய ToR இன் சதளவயின்படி தரவு செகரிக்கப்பட்டது. 

 

1.8.1 ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & பபாருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமெ் ெலுளக விதிகை், 1959 இன் படி குவாரி குத்தளகக்கு  

விண்ணப்பம். 

▪ தமிழ்நாடு சிறு கனிமெ் ெலுளக விதிகை், 1959 இன் படி சுரங்கத் திட்டத்ளதத் 

தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுெ்சூழல் அனுமதி சபறுவதற்கும் துல்லியமான பகுதி 

தகவல் சதாடர்பு கடிதம் சபறப்பட்டது. 

▪ கிராளனட் குவாரியின் சுரங்கத் திட்டம் தமிழ்நாடு சிறு கனிமெ் ெலுளக விதிகை்,  

1959 இன் திருத்தப்பட்ட விதி 41 & 42 இன் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்டுை்ைது. 

▪  16.03.2021 & 01.03.2022 அன்று P1 & P2 திட்டத்திற்கு SEIAA - TN இலிருந்து ToR 

வழங்கப்பட்டது.
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   அத்தியாயம் 2- திட்ட விளக்கம் 

2.0 பபாது விளக்கம் 

இந்த உத்சதசிக்கப்பட்ட ொதாரண கல் மற்றும் ெரளை குவாரிக்கு சுற்றுெ்சூழல் 

அனுமதி சதளவ. 2 முன்சமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனசவ உை்ை ஒரு குவாரி ஒரு 

கிைஸ்டளர உருவாக்குகிறது; MoEF & CC S.O. 2269(E) சததி 1 ஜூளல 2016 அறிவிப்பின்படி  

மற்றும் சமாத்த பரப்பைவு 13.48.5 சஹக்சடர் கணக்கிடப்படுகிறது. 

சதாகுப்பின் அைவு 5 சஹக்சடருக்கு சமல் இருப்பதால், இந்த முன்சமாழிவு B1 

வளகயின் கீழ் வரும் சததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட ஆளணப்படி, மாண்புமிகு  

சதசிய பசுளமத் தீர்ப்பாயம், புது தில்லியில் O.A. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 2016 இன் 

186 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாளண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி:  

12.12.2018, மற்றும் சுற்றுெ்சூழல் அனுமதி சபறுவதற்கு EIA, EMP மற்றும் சபாது 

ஆசலாெளனக்கான சதளவ உை்ைது.   

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் குறிப்பிட்ட தைம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு கூடுதல் 

பகுதி சதளவயில்ளல. இந்த முன்சமாழியப்பட்ட குவாரியிலிருந்து கழிவுநீர் 

உற்பத்தி/சவைிசயற்றம் இல்ளல.    

5.0 மீ சபஞ்ெ் உயரம் மற்றும் 5.0 மீ சபஞ்ெ் அகலத்ளத உருவாக்குவதன் மூலம் 

ஆழமான துளை துளையிடுதல் மற்றும் சவடிப்பின் சபாது ஜாக் சஹமர் ட்ரில்லிங் & 

ஸ்லரி எக்ஸ்ப்சைாசிவ் மூலம் சவடிப்பு இல்லாமல் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்களை 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் திறந்தசவைி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முளற மூலம் 

குவாரிகளை சமற்சகாை்ை முன்சமாழியப்பட்டது. சதாண்டியளத ஏற்றுவதற்கு  

முன்சமாழியப்பட்டது மற்றும் கடினமான கல் மற்றும் ெரளைகளை பிட்சஹட்டில் 

இருந்து சதளவப்படும் சநாறுக்குகளுக்கு சகாண்டு செல்வதற்கு டிப்பர்கை் 

பரிந்துளரக்கப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிளல சவடிளவத்தல் தவிர்க்க ராக் பிசரக்கர்கை் 

பயன்படுத்த பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. 

2.2 திட்டத்தின் இடம் 

• முன்சமாழியப்பட்ட அளனத்து குவாரி திட்டங்களும் தூத்துக்குடி மாவட்டம், கயத்தாறு  

தாலுகா, செட்டிக்குறிெ்சி கிராமத்தில் அளமந்துை்ைது. 

• இத்திட்டங்கை் தூத்துக்குடிக்கு வடசமற்சக 56.0 கிமீ சதாளலவிலும், கயத்தாருக்கு  

வடசமற்சக 13 கிமீ சதாளலவிலும், செட்டிக்குறிெ்சி கிராமத்தின் சமற்சக 1.3 கிமீ 

சதாளலவிலும் அளமந்துை்ைது. 

அட்டவரண 2.1: தள இரணப்பு 

அருகிலுை்ை ொளல 

சதசிய சநடுஞ்ொளல (NH-7) திருசநல்சவலி - மதுளர - 7.0 

கிமீ – கிழக்கு 

மாநில சநடுஞ்ொளல (SH-41) திருசநல்சவலி – 

ராஜபாளையம் - 13.0 கிமீ – சமற்கு   

அருகிலுை்ை கிராமம் செட்டிகுறிெ்சி – 1.5 கிமீ – கிழக்கு 

அருகில் உை்ை நகரம் கயத்தார் - 13.0 கிமீ - சதன்கிழக்கு 
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அருகிலுை்ை ரயில் 

நிளலயம் 

சகாவில்பட்டி - 18 கிமீ – வடகிழக்கு 

அருகிலுை்ை விமான 

நிளலயம் 

மதுளர – 104 கி.மீ வடகிழக்கு 

அருகிலுை்ை 

துளறமுகம் 

தூத்துக்குடி- 61 கிமீ – சதன்கிழக்கு 

ஆதாரம்: ெர்சவ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வளரபடம் 

அட்டவரண 2.2: திட்டப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

திட்டம் - P1 

வ.எண் அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

A 09° 03' 31.59"N 77° 43' 54.31"E 

B 09° 03' 32.36"N 77° 44' 00.80"E 

C 09° 03' 29.08"N 77° 44' 00.40"E 

D 09° 03' 26.90"N 77° 43' 56.35"E 

E 09° 03' 27.92"N 77° 43' 56.30"E 

F 09° 03' 27.74"N 77° 43' 54.41"E 

திட்டம் – P2 

வ.எண் அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

1 09° 03' 14.33"N 77° 43' 58.17"E 

2 09° 03' 19.56"N 77° 43' 57.46"E 

3 09° 03' 22.12"N 77° 43' 56.95"E 

4 09° 03' 21.69"N 77° 43' 54.16"E 

5 09° 03' 21.47"N 77° 43' 51.48"E 

6 09° 03' 23.31"N 77° 43' 52.68"E 

7 09° 03' 26.99"N 77° 43' 56.64"E 

8 09° 03' 27.49"N 77° 44' 01.22"E 

9 09° 03' 22.10"N 77° 44' 00.79"E 

10 09° 03' 20.75"N 77° 44' 02.26"E 

11 09° 03' 18.70"N 77° 44' 03.50"E 

12 09° 03' 17.30"N 77° 44' 04.76"E 

13 09° 03' 15.71"N 77° 44' 05.63"E 

14 09° 03' 15.44"N 77° 44' 04.72"E 

15 09° 03' 20.21"N 77° 44' 01.86"E 

16 09° 03' 20.04"N 77° 44' 00.81"E 

17 09° 03' 15.01"N 77° 44' 02.15"E 
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ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்கை் 

படம் 2.1: திட்ட தள புரகப்படங்கள் – P1 

                           

 

திட்ட தள புரகப்படங்கள் – P2 
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படம் 2.1: கிராம வளரபடம் கூகுை் எர்த் இசமஜில் மிளகப்படுத்தப்பட்டுை்ைது 
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படம் 2.2: திட்டப் பகுதியின் மமற்பைப்புத் திட்டம் – P1 
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படம் 2.3: திட்டப் பகுதியின் மமற்பைப்புத் திட்டம் – P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2.3:    
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படம் 2.4 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.5: 5 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 2.6: 1 கிமீ  சுற்றளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட இருப்பிட வரைபடம் 
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2.2.1 திட்டப் பகுதி 

➢ முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் குறிப்பிட்ட தைமாகும் 

➢ திட்டப் பகுதிக்குை் எந்த நன்ளமயும் அல்லது செயலாக்கமும் 

முன்சமாழியப்படவில்ளல. 

➢ முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் வன நிலம் எதுவும் இல்ளல மற்றும் சபரிய 

தாவரங்கை் மற்றும் மரங்கை் இல்லாதது.   

அட்டவரண 2.3: திட்டப் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற 

P1 

விளக்கம் பைப்பளவு (பெக்மடை்) 
சுரங்கம்/சதாண்டுதல் 0.48.0 

எதிர்கால சுரங்கம் 1.32.0 

எதிர்கால உை்கட்டளமப்பு 0.01.0 

சுரங்க ொளல 0.02.0 

காடு வைர்ப்பு/சுரங்க பாதுகாப்பு 0.23.5 

பயன்பாடு இல்லாத பகுதி 0.00.0 

பமாத்தம் 2.06.5 

 

P2 

நிலப்பயன்பாடு– P2 

விளக்கம் 
தற்சபாது 

உை்ை பரப்பு 
இறுதி பரப்பைப்வு 

சுரங்கப்பகுதி 0.26.5 4.67.0 

கட்டிடம் Nil 0.01.0 

ொளல 0.01.0 0.02.0 

பசுளம அரண் Nil 0.41.5 

பயன்படுத்தாத 

நிலம் 
6.51.0 1.67.0 

சமாத்தம் 6.78.5 6.78.5 
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2.2.2 பசயல்பாட்டின் அளவு    

அட்டவரண 2.4: பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் -  P1 

விவைங்கள் சாதாைண கல் 
சைரளயுடன் கூடிய 

மமல் மண் 

புவியியல் வைங்கை் மீ 3 3,67,640 m3 29,316 m3 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கை் மீ 3     1,99,340 m3 29,188 m3 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகை் 3 ஆண்டுகை் 

சவளல நாட்கைின் எண்ணிக்ளக 300 நாட்கை் 300 நாட்கை் 

ஒரு நாளைக்கு உற்பத்தி மீ 3 133 m3 33 m3 

லாரி சுளமகைின் எண்ணிக்ளக (ஒரு 

சுளமக்கு 12 மீ 3) 
11 Nos 

3 Nos 

சுரங்கத்தின் சமாத்த ஆழம்   23 மீ  

 

அட்டவரண 2.4: பசயல்பாட்டு  விவைங்கள் -  P2 

 

விவைங்கள் சாதாைண கல் 
சைரளயுடன் கூடிய 

மமல் மண் 

புவியியல் வைங்கை் மீ 3 21,38,780 m3 1,22,216 m3 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கை் மீ 3     1,032,730 m3 
75,656 m3 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகை் 3 ஆண்டுகை் 

சவளல நாட்கைின் எண்ணிக்ளக 300 நாட்கை் 300 நாட்கை் 

ஒரு நாளைக்கு உற்பத்தி மீ 3 64 m3 17 m3 

லாரி சுளமகைின் எண்ணிக்ளக (ஒரு 

சுளமக்கு 12 மீ 3) 
10 Nos 

3 Nos 

சுரங்கத்தின் சமாத்த ஆழம்   37மீ  

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.3 புவியியல் 

2.3.1 மண்டல புவியியல் 

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ொர்சனாளகட் பாளறகளுடன் இளணக்கப்பட்ட சமட்டா-

வண்டல் வரிளெயின் நன்கு வைர்ந்த லித்சதாசபக்சகளஜ பிரதிபலிக்கிறது. சவைிப்படும் 

பாளற வளககை் குவார்ட்ளெட், கால்க்-கிரானுளலட், காரச்னட்-பசயாளடட்-

சில்லிமளனட் க்னீஸ், காரச்னட் குவார்ட்சஸா-ஃசபல்ட்ஸ்பதிக் க்னீஸ் மற்றும் 

சகாண்டளலட் பாளறக் குழுளவெ் செர்ந்த காரச்னட்-பசயாளடட்-கார்டிளரட் க்னீஸ். 

Charnockite மற்றும் pyroxene Granulite ஆகியளவ Charnockite குழுவாகும். Hornblende-biotite 

gneiss மிக்மாடிடிக் வைாகத்ளதெ் செர்ந்தது. தவிர, அடிப்பளட ஊடுருவும் 

(ளபராக்ஸளனட்) மற்றும் அமில ஊடுருவும் (கிராளனட்) ஆகியளவ 

கவனிக்கப்படுகின்றன. இைம் ஊடுருவல் சபக்மாளடட் மற்றும் குவார்ட்ஸ் கிளை 

அளமப்புகைால் குறிக்கப்படுகிறது. சமற்குத் சதாடர்ெ்சி மளலகை் ஒட்டிய மாவட்டத்தில் ,  
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சவட்டுத் தைத்துடன் ஆரம்ப / திட்டு ொர்சனாளகட்டின் வைர்ெ்சிக்கான ொன்றுகை் 

காணப்படுகின்றன. 

    

இப்பகுதியின் ஸ்ட்ைாடிகிைாபி: 

ஆய்வு செய்யப்பட்ட பகுதியில் உை்ை பாளற வளககைின் சபாதுவான புவியியல் 

வரிளெ:- 

வயது குழு பாரறயியல் 

சஹாசலாசீன் முதல் 

ெமீபத்தியது 

வண்டல் மண் 

ெரிவு மண் 

செம்மண் 

கடற்களர மணல் 

கைிமண் 

வண்டல் நதி 

சலட்டளரட் 

சிவப்பு சதரி 
கனகர் 

டஃசபசியஸ் கனகர் 

சஷல் ளலம்ஸ்சடான் 

சுண்ணாம்பு மணற்கல் 

மிசயா-பிலிசயாசென்ஸ் பனம்பாளற மணற்கல் 
கடினமான, கெ்சிதமான, 

சுண்ணாம்பு மணற்கல் 

சஷல் சுண்ணாம்பு 

பிரிசகம்ப்ரியன் படிக குழுமம் ொர்சனாளகட் 

கலப்பு கலளவ 

க்னீஸ் சபலிடிக்னீஸ் 

கால்க்-கிரானுளலட் 

குவார்ளெட் 
 

இப்பகுதியில் காணப்படும் பாளற வளக Khondalite மற்றும் Charnockite குழுக்கை் 

மற்றும் Migmatite Complex of Easter Ghats Super group (Archaean Age), இளவ மூன்றாம் நிளல 

மற்றும் குவாட்டர்னரி வண்டல்கைால் சபாருந்தாத வளகயில் சமசலழுந்துை்ைன.  

குறுகலான சநரியல் பட்ளடகைாக நிகழும் எபிடிசயாளரட் சகாண்ட சகாண்டளலட் 

குழுவின். ொர்சனாளகட் குழு அமில மாறுபாடுகைால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த பாளற  

வளககை் மிக்மாளடட் வைாகத்தில் உை்ை சஜசனாலித்ஸ் பகுதியின் சபரும்பகுதிளய 

ஆக்கிரமித்துை்ைன, இதில் நடுத்தர தானியங்கை் சகாண்ட ஹார்ன்ப்சைண்சட-

பசயாளடட் சநய்ஸ் மற்றும் காரச்னட்-பசயாளடட்னீஸ் ஆகியளவ அடங்கும். ஜிப்ெம்,  

சுண்ணாம்பு, கடற்களர மணல், கங்கர் மற்றும் சஷல் சுண்ணாம்பு ஆகியளவ 

மாவட்டத்தின் சபாருைாதார கனிமங்கைாகும்.   

படிக சுண்ணாம்பு, பல வண்ண பரிமாண கல், ொதாரண கல் / ெரளை, காரச்னட் 

மற்றும் இல்மளனட் மணல் ஆகியளவ தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் காணப்படும் 

குறிப்பிடத்தக்க சபாருைாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கனிமங்கை் ஆகும்.  

மாவட்டத்தில் குவார்ட்ளெட்டின் சிறு நிகழ்வுகளும் பதிவாகியுை்ைன. மாவட்டத்தில் 

உை்ை தூத்துக்குடி, சகாவில்பட்டி, எட்டயபுரம், ொத்தான்குைம், ஓட்டப்பிடாரம் 

தாலுகாக்கைில் ொதாரண கல் (சபரும்பாலும் ொர்சனாளகட்) அடிப்பளடயிலான 
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சுரங்கப் பணிகை், கட்டுமானப் சபாருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கும், ஜல்லிக்கற்கைாக  

மண் நிரப்புவதற்கும் செயல்பாட்டில் உை்ைன. 

ஆதாரம்: https://thoothukudi.nic.in/document/dis trict-survey-report-geology-and-mining/  

2.3.2 உள்ளூை் புவியியல் 

 ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் சபாக்ளகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் 

முக்கியமாக கடின பாளற உருவாக்கத்ளத ஒசர மாதிரியான உருவாக்கம் / 

ொர்சனாளகட்டின் பாத்சதாலித் உருவாக்கம் ஆகியவற்ளற உை்ைடக்கியது .  

குத்தளகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி சவற்று நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி சதற்குப் 

பக்கமாக சமன்ளமயான ொய்ளவக் சகாண்டுை்ைது. இப்பகுதியின் உயரம் ெராெரி கடல் 

மட்டத்திலிருந்து 100 மீ (அதிகபட்ெம்) ஆகும். 

புவியியல் ரீதியாக, முழு மாவட்டமும் கடினமான பாளறகை் மற்றும் மூன்றாம் 

நிளல வடிவங்கை் உட்பட வண்டல் வடிவங்கைாக வளகப்படுத்தலாம்.   

 

2.3.3 நீை்வளவியல்   

நீை்நிரல அளவுருக்கள் 

இம்மாவட்டத்தில் உை்ை நீர்நிளலயின் தடிமன் மிகவும் ஒழுங்கற்றது மற்றும் தளர 

மட்டத்திலிருந்து 50மீ முதல் 55 மீ வளர மாறுபடும். இண்டர்-கிரானுலர் சபாசராசிட்டி  

என்பது படுக்ளகப் பாளறயில் வானிளல மற்றும் பாளறெ்சிளதவு வைர்ெ்சியின் தீவிரம் 

மற்றும் அைளவப் சபாறுத்தது. முன்னர் விவாதிக்கப்பட்டபடி, ஆழமான பாளறெ்சிளதவு 

க்னீசிக் வடிவங்கைில் உருவாகியுை்ைது மற்றும் ொர்சனாளகட் அளமப்புகைில் மிதமான 

சிளதவு உருவாகியுை்ைது. கடினமான பாளறகை் மற்றும் வண்டல் வடிவங்கைில் உை்ை 

நீர்நிளல அைவுருக்கைின் வரம்பு கீசழ சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது: 

 

 

https://thoothukudi.nic.in/document/district-survey-report-geology-and-mining/
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படம் 2.7 மண்டல புவியியல் வரைபடம் 

 

 



 

27 

 

படம் 2.8 புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளை்ச்சித் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் -P1 
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படம் 2.9: புவியியல், ஆண்டு வாைியான வளை்ச்சித் திட்டம் மற்றும் பிைிவுகள் -P2 
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2.4 வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

 ொதாரண கல் மற்றும் ெரளையின் வைங்கை் மற்றும் இருப்புக்கை், 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் அதிகபட்ெ குத்தளகப் பகுதிளய உை்ைடக்கும் வளகயில் 

பிரிவுகளைத் திட்டமிடுவதன் மூலம் குறுக்குசவட்டு முளறயின் அடிப்பளடயில் 

கணக்கிடப்பட்டது. 

புவியியல் வைங்கைின் கிளடக்கும் தன்ளமயின் அடிப்பளடயில், சதாண்டுதல் 

முளறயில் சபஞ்ெ் அளமப்பளதக் கருத்தில் சகாண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட  

பகுதிளயெ ் சுற்றிலும் பாதுகாப்புத் தளட) மற்றும் துல்லியமான பகுதி தகவல் சதாடர்பு 

கடிதத்தின்படி பாதுகாப்பு தூரத்ளத விட்டுவிட்டு, குளறந்தளதக் கழிப்பதன் மூலம் 

சதாண்டுதல் கணக்கிடப்படுகின்றன. சபஞ்ெ் உருவாக்கத்தின் சபாது இருப்புக்கை் 

(சபஞ்ெ் லாஸ் என்றும் அளழக்கப்படுகிறது) மற்றும் உத்சதெ திட்டத்திற்கு கழிவு / அதிக 

சுளம / பக்கெச்ுளம (100% மீட்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது) இல்ளல என்பளதக் கருத்தில் 

சகாண்டு சுரங்க ளகயிருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. 

அட்டவரண 2.6: முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் கிரடக்கும் புவியியல் வளங்கள் 

P1 

 சாதாைண கல் சைரள 

புவியியல் வைம் மீ3  
3,67,640 m3 29,316 m3 

சுரண்டக்கூடிய வைம் மீ3  1,99,340 m3 29,316 m3 

 

P2 

 சாதாைண கல் சைரள 

புவியியல் வைம் மீ3  21,38,780 m3 1,22,216 m3 

சுரண்டக்கூடிய வைம் மீ3  10,32,730 m3 75,656m3 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

கழிவுகரள அகற்றுவது  

 இந்த ொதாரண கல் மற்றும் ெரளை குவாரி செயல்பாட்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் 

கழிவுகை் எதுவும் இல்ளல. அகற்றப்பட்ட முழுப் சபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%). 

ஜல்லிக்கற்கைின் சமல் அடுக்கு அகற்றப்பட்டு, சதளவப்படும் வாடிக்ளகயாைர்களுக்கு  

சநரடியாக விற்கப்படும். 

கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

 சுரங்கத்தின் சபாருைாதார ஆழம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கை், அனுமதிக்கப்பட்ட 

பகுதி சபான்ற சில நளடமுளற அைவுருக்கைின் அடிப்பளடயில் இறுதி குழி அைவு 

வடிவளமக்கப்பட்டுை்ைது. 
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அட்டவரண 2.8: இறுதி குழி பைிமாணம் 

P1 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

அகலம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

I 92 m (L) 50 m (W) 23 m (D) 

II 106 m (L)  101 m (W)  23 m (D) 

 

P2 

 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

அகலம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

I 324 m (L) 134 m (W)  37m (D) 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்கத்தின் வாழ்நாைின் முடிவில், சதாண்டப்பட்ட சுரங்கப் பை்ைம் / 

சவற்றிடமானது மளழ நீளர செகரிப்பதற்கான செயற்ளக நீர்த்சதக்கமாகெ்  
செயல்படும் மற்றும் வறட்சிக் காலத்தின் சதளவ அல்லது சநருக்கடிகளைெ் 
ெமாைிக்க உதவும். 

• சுரங்கத்தின் மூடலுக்குப் பிறகு பாதுகாப்புத் தளட மற்றும் சமல் சபஞ்சுகை் மற்றும் 

தற்காலிக நீர்த்சதக்கம் ஆகியவற்றுடன் உருவாக்கப்பட்ட பசுளம அரண்கை் 

சுற்றுெ்சூழல் அளமப்ளப சமம்படுத்தும்.   

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு இயக்கம் செய்யப்பட்ட தைத்ளத அதன் இயற்ளகயான 

நிளலக்குத் திரும்பெ் செய்யும் அல்லது சுற்றுெ்சூழலில் ஏசதனும் பாதகமான 

விளைவுகளைத் தடுக்கும் அல்லது குளறக்கும் அல்லது மனித ஆசராக்கியம் 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அெச்ுறுத்தல்களைத் தடுக்கும் அல்லது குளறக்கும் ஒரு 

செயல்முளறயாகும். 

• புனர்வாழ்வைிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கை் மனிதர்கை் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் 

ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-சதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிளலயானது, புவி-

சவதியியல் ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் 

பிந்ளதய நில பயன்பாட்ளடத் தக்களவத்துக்சகாை்ளும் திறன் சகாண்டதாக 

இருப்பது முக்கிய மூடல் சநாக்கங்கைாகும். 

 

மூடல் மநாக்கங்கள் – 

• மனிதர்கை் மற்றும் வனவிலங்குகைின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் குளறவாக 

இருக்க சவண்டும். 

• திறந்த குழி சுரங்க சவளலகை் மற்றும் குழி எல்ளல ஆகியளவ இயற்பியல்  

ரீதியாகவும் புவி-சதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிளலயானளவ. 

• சவை்ைம் சூழ்ந்த குழிகைில் உை்ை நீரின் தரம் மனிதர்கை், நீர்வாழ் உயிரினங்கை் 

மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

• அசுத்தமான வடிகால் சவைிசயற்றம் குளறக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுை்ைது. 

• அெல் அல்லது விரும்பிய புதிய சமற்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கை் நிறுவப்பட்டுை்ைன. 
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• சவை்ைம் சூழ்ந்த குழிகளுக்கு, நளடமுளற மற்றும் ொத்தியமான இடங்கைில் 

குழிக்குை் நீர்வாழ் வாழ்விடம் நிறுவப்பட்டுை்ைது. 

• மனிதர்கை் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு சவை்ைம் சூழ்ந்த குழிகைில் இருந்து அவெர 

அணுகல் மற்றும் தப்பிக்கும் வழிகை் உை்ைன. 

• தூசி அைவு மக்கை், தாவரங்கை், நீர்வாழ் உயிரினங்கை் மற்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 

• சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில், சதாண்டப்பட்ட சுரங்கப் 

பை்ைம்/சவறுளமயானது மளழநீளரெ் செகரிப்பதற்கான ஒரு செயற்ளக 

நீர்த்சதக்கமாகெ் செயல்படுவசதாடு, வறட்சிக் காலங்கைில் சதளவ அல்லது 

சநருக்கடிகளைெ் ெமாைிக்க உதவும். 

• சுரங்கம் மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தளட மற்றும் சமல் சபஞ்சுகை் மற்றும் ஒரு 

தற்காலிக நீர்த்சதக்கம் ஆகியளவ சுற்றுெ்சூழளல சமம்படுத்தும். 

• சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு சதாந்தரவு செய்யப்பட்ட தைத்ளத அதன் இயற்ளகயான 

நிளலக்குத் திரும்பெ் செய்யும் அல்லது சுற்றுெ்சூழலில் ஏசதனும் பாதகமான 

விளைவுகளைத் தடுக்கும் அல்லது குளறக்கும் அல்லது மனித ஆசராக்கியம் 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு அெச்ுறுத்தல்களைத் தடுக்கும் அல்லது குளறக்கும் ஒரு 

செயல்முளறயாகும். 

• புனர்வாழ்வைிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கை் மனிதர்கை் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உடல் 

ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-சதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிளலயானது, புவி-

சவதியியல் ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் 

பிந்ளதய நில பயன்பாட்ளடத் தக்களவத்துக்சகாை்ளும் திறன் ஆகியளவ முக்கிய 

மூடல் சநாக்கங்கைாகும். 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   சுைங்க மூடல் இலக்கு 

 சுரங்கத் தைம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை ொத்தியமான மற்றும்  
எங்கு நளடமுளறப்படுத்த முடியுசமா அங்சகல்லாம், ஆசராக்கியம ான  

சூழலுக்கும் மனித நடவடிக்ளககளுக்கும் இணங்கக்கூடிய சுய-நிளலயான  

சுற்றுெ்சூழல் அளமப்புகளுக்குத் திரும்புதல். 

      சுைங்க  மூடல் மகாட்பாடுகள் 

மூடல் சகாை்ளககை் மூடல் சநாக்கங்கைின் சதரவ்ுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. 

சுைங்க  மூடல் மநாக்கங்கள் 

ஒரு மூடல் சநாக்கம் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட மூடல் செயல்பாடு எளத அளடய  

சவண்டும் என்பளத விவரிக்கிறது. சபாதுவாக, மூடல் சநாக்கங்கை்  

சுரங்கத்தின் கூறுகளுக்கு குறிப்பிட்டளவ. அளவ அளடயக்கூடியதாகவும்  
அைவிடக்கூடியதாகவும் இருக்க சவண்டும் மற்றும் மூடல் அைவுசகால்களை  

உருவாக்க அனுமதிக்க சவண்டும். 
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சுைங்க வடிவரமப்பு &  மூடுதல் திட்டமிடல் மற்றும் விருப்பங்கள் பைிசீலரனகள் – 

• உை் மற்றும் சவைிப்புற பங்குதாரர்கைால் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவளமப்பு 

பரிசீலளனயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுரங்க மூடல் நன்கு திட்டமிடப்பட்டுை்ைது. 

• சுரங்கக் குழியின் எல்ளலயில் 2மீ உயரம் சகாண்ட கட்டு கட்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிளலத்தன்ளமளய எல்லா சநரத்திலும் உறுதி செய்தல் மற்றும் மளழ சபய்யும் 

சபாது குழிக்கு மண் ெறுக்குவளதத் தவிர்க்கவும், குழி மற்றும் சமற்பரப்பு ஓடுதளலத் 

தவிர்க்கவும் இயற்ளகயான ெரிவில் சதாட்ட வடிகால் அளமத்தல். 

• கனிமத்ளத முழுளமயாகெ் சுரண்டிய பிறகு, விபத்துகளைத் தவிர்க்க, தாழ்வான 

சபஞ்ெ் கால் சுவர் பக்கமானது ெம்ப் பிட்கை் இல்லாமல் சவற்றுப் பரப்பாகப் 

பராமரிக்கப்படும். 

• சுரங்கம் மூடப்படுவதற்கு முன் அளனத்து கூர்ளமயான விைிம்புகளும் 

சமன்ளமயான முகத்திற்கு உளடயணிந்து, சதாங்கும் சுவர் பக்கத்தில் தைர்வான 

குப்ளபகை் இல்லாமல் இருப்பளத உறுதி செய்யும். 

• திட்டப் பகுதியின் சதற்குப் பகுதியில் ஒரு ஆறு உை்ைது. சுரங்க மூடல் 

நடவடிக்ளககைால் நதி தளடபடாது. 

• ெமூகப் சபாறுப்புகைின் ஒரு பகுதியாக திட்ட முன்சமாழிபவர், TNPCB & TWAD இன் 

தரநிளலகைின்படி பயனுை்ை சுத்திகரிப்பு செயல்முளறக்குப் பிறகு, செமிக்கப்பட்ட 

சுரங்கக் குழி நீளர அருகிலுை்ை கிராமங்களுக்கு வழங்க உறுதியைிக்கிறார். 

• பூர்வீக இனங்கை் எல்ளலத் தளடகைில் 3 வரிளெ வடிவங்கைில் நடப்படும் மற்றும் 1 

வது சபஞ்ெ், சபாதுமக்கை் மற்றும் கால்நளடகைின் உை்ைார்ந்த நுளழளவத் தடுக்க 

வாெலில் ஒரு முழுசநர காவலாைி நியமிக்கப்படும். 

• குவாரிக்கான அணுகு ொளல மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

• தைவளமப்பு வடிவளமப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துளறயின் 

அங்கீகாரத்ளதப் சபற சவண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட தைவளமப்பின்படி கட்டுவதற்கு முன்சமாழிபவருக்கு  

அறிவுறுத்தப்படுகிறது 

மதை்ந்பதடுக்கப்பட்ட சுைங்க  மூடல் பசயல்பாடு 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட மூடல் செயல்பாடு மூடல் விருப்பங்கைில் இருந்து  

சதர்ந்சதடுக்கப்படுகிறது, சமலும் ஒப்புதல் அைித்தவுடன், முன்சமாழிப வர்  

இறுதி சபாறியியல் மற்றும் வடிவளமப்பு கட்டத்ளத சதாடங்கலாம். 

சுைங்க  மூடல் விருப்பங்கள் 

மூடல் சநாக்கங்களை அளடய ஆதரவாைரக்ை் மூடல் விருப்பங்கை ின்  

சதாகுப்ளப முன்சமாழிகின்றனர் 

சுைங்க மூடல் 

அளவுமகால்கள் 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 

மூடல் செயல்ப ாடு  

ஒரு குறிப்பிட்ட மூடல்  
சநாக்கத்ளத 

ெந்திக்கிறதா 

என்பளத மூடல்  
அைவுசகால் 
அைவிடுகிறது 
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• தைத்தில் விடப்பட்ட கட்டளமப்புகைின் உடல் மற்றும் இரொயன நிளலத்தன்ளம,  

உயிரியல் ரீதியாக சவறுபட்ட, நிளலயான சூழலின் இயற்ளகயான மறுவாழ்வு,  

இறுதி நிலப் பயன்பாடு உகந்ததாக உை்ைது மற்றும் சுற்றியுை்ை பகுதி மற்றும் 

உை்ளூர் ெமூகத்தின் சதளவகளுக்கு இணங்குகிறது மற்றும் சதளவகளை 

எடுத்துக்சகாை்வது உை்ளூர் ெமூகத்தின் கணக்கு மற்றும் மூடுதலின் ெமூக-

சபாருைாதார தாக்கத்ளத குளறத்தல் 

• சுரங்கம் மூடப்படுவதால் சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் சூழலியலில் ொதகமான மாற்றம் 

ஏற்படும்.  

 

 

மூடிய பின் கண்காணிப்பு – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிந்ரதய மூடல் கண்காணிப்பு  

 திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகை் சதாடர்பான மூடலுக்குப் பிந்ளதய கண்காணிப்பின் 

சநாக்கம் மூடல் சநாக்கங்களை அளடவளத உறுதி செய்வதாகும். 

• மீதமுை்ை குழி சுவர்கைின் இயற்பியல் ொர்ந்த மற்றும் புவி சதாழில்நுட்ப 

நிளலத்தன்ளமளய கண்காணிக்கவும்.  
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• வடிவளமப்பு சநாக்கங்கைின் ொதளனளய உறுதிப்படுத்த, குழி சுவர்கைில் உை்ை 

நில ஆட்சிளய கண்காணிக்கவும். 

• மீன், மீன் வாழ்விடங்கை் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சதாடர்பான மூடல் 

சநாக்கங்களை உறுதிப்படுத்த குழியில் நீர் மட்டத்ளத கண்காணித்தல். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழி சவைிசயற்றும் புை்ைிகைில் மாதிரி நீரின் தரம் மற்றும் 

அைவு. 

• நீர் சமலாண்ளம சிக்கல் உை்ை எதிர்பாராத பகுதிகளைக் கண்டறிந்து  

சொதிக்கவும். 

• சபர்ம்கை் & சவலிகை் சபான்ற தளடகைின் ஒருளமப்பாட்ளட ஆய்வு செய்யுங்கை். 

• செயல்திறளன தீர்மானிக்க தளடகளுடன் வனவிலங்கு சதாடர்புகளை  

கண்காணிக்கவும். 

• சபாருந்தக்கூடிய சவை்ைம் நிளறந்த குழிகைில் நீர்வாழ் வாழ்விடங்களை ஆய்வு 

செய்யவும். 

•  தூசி அைவுகளை கண்காணிக்கவும். 

அட்டவரண 2.9: சுைங்க மூடல் பட்பெட் 

P1 

பசயல்பாடு 
ஆண்டு பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 

எண்கைில் சதாட்டம் 1000 - - - - 
@ 200 ரூ/ 

மரக்கன்றுகை் 
Rs 2,00,000 

கம்பி சவலி 

புதுப்பித்தல் 

(600 meters) 

1,80,000 - - - - 
@ 300 ரூ 

மீட்டருக்கு 
Rs 1,80,000 

சதாட்ட  வாய்க்கால் 

புதுப்பித்தல் (550 
meters) 

1,65,000 - - - - 
@ 300 ரூ 

மீட்டருக்கு 
Rs 1,65,000 

பமாத்தம்   Rs 5,45,000 

 P2 

பசயல்பாடு 
ஆண்டு பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 

எண்கைில் சதாட்டம் 3350 - - - - 
@ 200 ரூ/ 

மரக்கன்றுகை் 
Rs 6,70,000 

கம்பி சவலி 

புதுப்பித்தல் 

(1600 meters) 

4,80,000 - - - - 
@ 300 ரூ 

மீட்டருக்கு 
Rs 4,80,000 

சதாட்ட  வாய்க்கால் 

புதுப்பித்தல் (1500 
meters) 

4,50,000 - - - - 
@ 300 ரூ 

மீட்டருக்கு 
Rs 4,50,000 

பமாத்தம்   Rs 16,00,000 

 

2.5 சுைங்க முரற 

திறந்தசவைி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முளறயானது, சபஞ்ெ் 
உயரத்திற்குக் குளறயாத சபஞ்ெ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர் உயர சபஞ்ளெ 

உருவாக்குவதன் மூலம் முன்சமாழியப்படுகிறது. இருப்பினும், ொதாரண கல் 

குவாரிளயப் சபாறுத்த வளரயில், சமசல உை்ை ஒழுங்குமுளற 106 (2) (b) இன் விதிகளைக் 
களடப்பிடிப்பது, சுரங்க சிரமங்கசைாடு இளணந்த பல்சவறு உை்ைார்ந்த பாளற மரபணு  
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காரணிகைால் அரிதாகசவ ொத்தியமாகும். எனசவ, சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரிடமிருந்து சமற்கண்ட ஒழுங்குமுளற விதிகைில் தைர்வு சபற 

உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ைது, இதற்குத் சதளவயான ஏற்பாடுகை் MMR-1961 இன் விதிமுளற  

106 (2) (b) உடன், சுரங்கெ் ெட்டம் - 1952 இன் கீழ் உை்ைது.   

ொதாரண கல் என்பது ஒரு பாத்சதாலித் உருவாக்கம் மற்றும் தாய் பாளறயில் 

இருந்து கணிெமான அைவு பாளறகளை பிைவுபடுத்துவது ஜாக்ஹாம்மர் 

துளையிடுதலின் மூலம் சமற்சகாை்ைப்படும் மற்றும் ஸ்லரி சவடிமருந்துகை் 

சவடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிசரக்கர்ஸ் யூனிட்டுடன் இளணக்கப்பட்ட 

ளஹட்ராலிக் எக்ஸ்சகசவட்டர்கை் சபரிய பாளறகளை உளடத்து சதளவயான அைவு 

துண்டுகைாக உளடத்து இரண்டாம் நிளல சவடிப்ளபத் தவிர்க்கவும், பக்சகட் 

யூனிட்டுடன் இளணக்கப்பட்ட ளஹட்ராலிக் எக்ஸ்சவட்டர் டிப்பர்கைில் ொதாரண  

கல்ளல ஏற்றவும், பின்னர் கல்ளல பிட்சஹட்டில் இருந்து சகாண்டு செல்லவும் 

பயன்படுத்தப்படும் அருகிலுை்ை சநாறுக்கிகை். 

2.5.1 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் அளவுருக்கள்: 

கீசழ சகாடுக்கப்பட்டுை்ை அைவுருக்கைின்படி துளையிடுதல் மற்றும் 

சவடித்தல் சமற்சகாை்ைப்படும் 

   இளடசவைி              -  1.2 மீ 

   சுளம    -  1.0 மீ 

   துளையின் ஆழம்  -  1.5 மீ 

  ஒரு துளைக்கு மின்னூட்டம்-  0.50 - 0.75 கிசலா கிராம் 

  தூை் காரணி   - 6.0 டன்கை்/கிசலா 

  துளை விட்டம்   -  32மிமீ 

சவடித்தல் வடிவளமப்பு மற்றும் அைவுருக்கை் பற்றிய விவரங்கை் அங்கீகரிக்கப்பட்ட  

சுரங்கத் திட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுை்ைன. 

 

2.5.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவரண 2.10: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

முன்பமாழிபவை் – P1 

வ.எண். வரக எண் அளவு/திறன் உந்துதல் சக்தி 

1 
ஜாக் சஹமர்  

4 1.2m to 6.0m 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்பிரெர்  1 400psi டீெல் டிளரவ் 

3 எக்ஸ்சவட்டர்/ராக் பிசரக்கர்  1 20  டீெல் சஜனசரட்டர் 

4 டிப்பர்கை் / டம்பர்கை் 4 20 Tonnes டீெல்  

 

முன்பமாழிபவை் – P2 

வ.எண். வரக எண் அளவு/திறன் உந்துதல் சக்தி 

1 
ஜாக் சஹமர்  

10 1.2m to 6.0m 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 
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2 கம்பிரெர்  2 400psi டீெல் டிளரவ் 

3 எக்ஸ்சவட்டர்/ராக் பிசரக்கர்  2 20  டீெல் சஜனசரட்டர் 

4 டிப்பர்கை் / டம்பர்கை் 5 20 Tonnes டீெல்  

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.6 பபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 தற்மபாதுள்ள உள்கட்டரமப்புகள் 

 குவாரி குத்தளகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க அலுவலகம்,  

சதாழிலாைர்களுக்கான தற்காலிக ஓய்வளறகை், கழிப்பளற மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பளற  

சபான்ற உை்கட்டளமப்புகை் சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படும். 

2.6.2 வடிகால் முரற 

 காலப்சபாக்கில் நீசராளட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அளமப்பு உருவாக்கப்படுகிறது ,  

இது நீசராளடகைால் வடிகட்டிய நிலப்பரப்பு பகுதியில் உை்ை பாளறகை் மற்றும் 

புவியியல் கட்டளமப்புகைின் பண்புகளை சவைிப்படுத்துகிறது. 

 

வடிகால் அளமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுளகயில் உை்ை ஓளடகை்,  

ஆறுகை் மற்றும் ஏரிகைால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது சமன்ளமயான பாளறகை் ஆதிக்கம் 

செலுத்தினாலும், நிலத்தின் ொய்வு ஆகியவற்றால் அளவ நிர்வகிக்கப்படுகின்றன.   

சடன்ட்ரிடிக் வடிவங்கை், மிகவும் சபாதுவானளவ, நீசராளடக்கு அடியில் உை்ை 

பாளற (அல்லது ஒருங்கிளணக்கப்படாத சபாருை்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது 

அளமப்பு இல்லாத பகுதிகைில் உருவாகின்றன மற்றும் எல்லா திளெகைிலும் ெமமாக  

எைிதில் அரிக்கப்பட்டுவிடும். 

திட்டப் பகுதிக்குை் ஓளடகை், கால்வாய்கை், நீர்நிளலகை் எதுவும் கடக்கவில்ளல.  

இப்பகுதியின் வடிகால் அளமப்பு சடன்ட்ரிடிக் - துளண சடன்ட்ரிடிக் ஆகும்.   

2.6.3 மபாக்குவைத்து அடை்த்தி 

ெரக்கு மற்றும் ெரளை சபாக்குவரத்து பாளதயின் அடிப்பளடயில் நடத்தப்பட்ட  

சபாக்குவரத்து கணக்சகடுப்பு முக்கியமாக மாவட்டத்தின் பிரதான ொளல (கயத்தாறு - 

கழுகுமளல) ொளலயின் கிழக்குப் பகுதியில் 3.5 கிமீ சதாளலவில் அளமந்துை்ை மற்றும் 

கிராம ொளல (செட்டிக்குறிெ்சி - ஓளலக்குைம்) வழியாக சகாண்டு செல்ல 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. திட்டப் பகுதியின் சதற்குப் பகுதியில் அளமந்துை்ை ொளல. 

மூன்று இடங்கைில் சபாக்குவரத்து அடர்த்தி அைவீடுகை் சமற்சகாை்ைப்பட்டன 

1. கிராம ொளல - திட்டப் பகுதியின் சதற்குப் பக்கம் 

2. கயத்தாறு - கழுகுமளல (பிரதான மாவட்ட ொளல) கிழக்சக 3.5 கிமீ சதாளலவில் 

அளமந்துை்ைது. 
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கனரக சமாட்டார் வாகனங்கை், இலகுரக வாகனங்கை் மற்றும் இரு/மூன்று ெக்கர 

வாகனங்கை் என மூன்று வளககைின் கீழ் வாகனங்களை காட்சி கண்காணிப்பு மற்றும் 

எண்ணி மூலம் 24 மணிசநரம் சதாடர்ந்து சபாக்குவரத்து அடர்த்தி அைவீடு 

செய்யப்பட்டது. ொளலகைில் சபாக்குவரத்து சநரிெல் அதிகமாக இருப்பதால், ஒவ்சவாரு  

ஷிப்டிலும் ஒவ்சவாரு ஸ்சடஷனிலும் ஒசர சநரத்தில் இரண்டு திறளமயான நபர்கை் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் - சபாக்குவரத்ளத கணக்கிடுவதற்கு இரு திளெகைிலும் ஒருவர்.  

ஒவ்சவாரு மணி சநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் சமற்சகாை்ைப்பட்டன.  

 

அட்டவரண.2.11: மபாக்குவைத்து கணக்பகடுப்பு இடங்கள் 

நிளலயக ்

குறியீடு 
ொளலயின் சபயர் 

தூரம் மற்றும் 

திளெ 
ொளல வளக 

TS1 

கிராம ொளல 

செட்டிக்குறிெ்சி - 

ஓளலக்குைம் 

திட்டப் 

பகுதியின் 

சதற்குப் பகுதி 

கிராம ொளல ஒற்ளற 

வழிப்பாளத 

TS2 
முக்கிய மாவட்ட ொளல 

(கயத்தாறு – கழுகுமளல) 
கிழக்கு 3.5 கிமீ 

முக்கிய மாவட்ட ொளல 

(ஒற்ளற வழி) 

ஆதாரம்: GEMS FAE & TM மூலம் தை கண்காணிப்பு 

 

 

படம்.2.12: கனிமப் மபாக்குவைத்து பாரத வரைபடம்  
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அட்டவரண 2.13: மபாக்குவைத்து அளவுச் சுருக்கம் 

பாரத 

PCU இல் 

தற்மபாதுள்ள 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

மபாக்குவைத்து 

அதிகைிப்பு 

காைணமாக 

பமாத்த 

மபாக்குவைத்து 

அளவு 

IRC - 1960 

வழிகாட்டுதல்க
ளின்படி PCU 

இல் 

மணிமநைத்தில் 

திறன் 

பணிகரக்ுைம் - 

கயத்தாறு 

ஊராட்சி ொளல 

799 26 1193 1200 

கயத்தாறு - 

செட்டிக்குறிெ்சி 

சபரிய மாவட்ட 

ொளல 

315 26 341 1500 

• இந்த திட்டங்கைால் தற்சபாதுை்ை சபாக்குவரத்து அைவு அதிகமாக இருக்காது. 

• IRC 1960 இன் படி, தற்சபாதுை்ை கிராம ொளல ஒரு மணி சநரத்தில் 1,200 PCU ஐக் 
ளகயாை முடியும் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட ொளல ஒரு மணி சநரத்தில் 1500 PCU ஐக் 
ளகயாளும், எனசவ இந்த முன்சமாழியப்பட்ட சபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த 

இளணப்பும் இருக்காது. 

2.6.4 கனிம நன்ரம மற்றும் பசயலாக்கம் 

 இந்தத் திட்டத்தில் கனிமெ் செயலாக்கம் அல்லது தாதுப் பயன் படுத்தும் திட்டம் 

எதுவும் இல்ளல. 

2.7 திட்டத் மதரவ 

2.7.1 நீர் ஆதாரம் மற்றும் சதளவ 

அட்டவரண 2.14 திட்டத்திற்கான நீை் மதரவ 

P1 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுளற 1.3 KLD சுரங்க குழி  சதங்கியுை்ை மளழநீர்/ நீர்த் 

சதாட்டி 

பசுளம அரண்  

வைர்ெ்சி 

1.5 KLD சுரங்க குழி  சதங்கியுை்ை மளழநீர்/ நீர் 

சதாட்டி 

* குடிநீர்  மற்றும் வீட்டு 

சதளவக்கு 

0.7 KLD நீர் நிளலகை் 

பமாத்தம் 3.5 KLD 

 

P2 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுளற 1.3 KLD சுரங்க குழி  சதங்கியுை்ை மளழநீர்/ நீர்த் 

சதாட்டி 

பசுளம அரண்  

வைர்ெ்சி 

1.5 KLD சுரங்க குழி  சதங்கியுை்ை மளழநீர்/ நீர் 

சதாட்டி 

* குடிநீர்  மற்றும் வீட்டு 

சதளவக்கு 

0.7 KLD நீர் நிளலகை் 

பமாத்தம் 3.5 KLD 
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* அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் விற்பளனயாைர்கைிடம் இருந்து குடிநீர் சதளவக்கு  

தண்ணீர் சகாண்டு வரப்படும் 

 

2.7.2  திறன் மற்றும் பிற உள்கட்டரமப்பு மதரவகள் 

திட்டங்களுக்கு சுரங்க நடவடிக்ளககளுக்கு மின்ொரம் சதளவயில்ளல. குவாரி 
செயல்பாடு பகல் சநரத்தில் மட்டுசம பரிந்துளரக்கப்படுகிறது (சபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM, 

மதிய உணவு இளடசவளை 1 PM - 2 PM). அலுவலகம் மற்றும் பிற உை்கட்டளமப்புகைில்  

பயன்படுத்த மின்ொரம் SEB இலிருந்து சபறப்படும். 

 திட்டப் பகுதிக்குை் எந்தப் பணிமளனகளும் முன்சமாழியப்படவில்ளல, எனசவ 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து எந்த செயல்முளறக் கழிவுகளும் உற்பத்தி செய்யப்படாது .  

சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து சவைிசயறும் வீட்டுக் கழிவுகை் செப்டிக் சடங்க் மற்றும் 

ொக் பிட் ஆகியவற்றில் சவைிசயற்றப்படும். திட, திரவ அல்லது வாயு வடிவில் எந்த நெச்ுக் 
கழிவுகளும் உருவாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படவில்ளல, எனசவ கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிளலயத்தின் சதளவ இல்ளல. 

2.7.3 எைிபபாருள் மதரவ 

சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு அதிசவக டீெல் (HSD) பயன்படுத்தப்படும். அருகிலுை்ை 

எரிசபாருை் நிளலயங்கைில் இருந்து டீெல் சகாண்டு வரப்படும். 

 

ஒரு முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு ெராெரி டீெல் நுகர்வு = 500 லிட்டர் HSD / நாை். 

 

  

 

2.8 மவரல வாய்ப்பு மதரவகள்: 

 திறளமயான, திறளமயான தகுதிவாய்ந்த ெட்டப்பூர்வ நபர்கை் குவாரி 
செயல்பாட்டிற்கு ஈடுபடுத்தப்படுவார்கை், உை்ளூர் ெமூகத்திற்கு முன்னுரிளம 

வழங்கப்படும். P1 = 14, P2 = 37 க்கு உத்சதெ மனிதவை வரிளெப்படுத்தல் இந்த 2 

முன்சமாழியப்பட்ட குவாரிகைால் கிைஸ்டரில் சமாத்தம் 48 சபர் சவளலவாய்ப்ளபப் 

சபறுவார்கை் 

2.9  திட்ட அமலாக்க அட்டவரண: 

 சுற்றுெ்சூழல் அனுமதி கிளடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்ளக சதாடங்கும். 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

சபறப்படும். சுரங்க நடவடிக்ளக சதாடங்கும் முன் சுற்றுெ்சூழல் அனுமதியின் சபாது  

விதிக்கப்பட்ட நிபந்தளனகை் சதாகுக்கப்படும். 

அட்டவரண 2.16: எதிை்பாை்க்கப்படும் மநை அட்டவரண 

வ.எண் விவைம் 

மநை அட்டவரண 

(மாதத்தில்) 

 

குறிப்புகள் ஏமதனும் 

இருந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுெ்சூழல் அனுமதி       

2 நிறுவ ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுவப்பட்ட  

காலம் 
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3  

இயக்க ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி சதாடங்கும் 

காலம் 

காலவரிளெ மாறுபடலாம்; விதிகை் மற்றும் விதிமுளறகளுக்கு உட்பட்டது & பிற 

எதிர்பாராத சூழ்நிளலகை் 

ஆதாரம்: EIA அறிவிப்பு மற்றும் CPCB வழிகாட்டுதல்கைில் வடிவளமக்கப்பட்ட  

காலக்சகடுவின் அடிப்பளடயில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
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அத்தியாயம்-3 சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம் 

3.0 பபாது 

 இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திசலசய அடிப்பளடத் தரவுகளுக்கு ஒரு பிராந்திய 

பின்னணிளய அைிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் சூழலியல்  

பண்புக்கூறுகைில் உருவாக்கப்பட்ட நுண்ணிய நிளல கைத் தரளவ சிறப்பாக மதிப்பிட 

உதவும். அடிப்பளட சுற்றுெ்சூழல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் நிலம், நீர், காற்று, ெத்தம்,  

உயிரியல் மற்றும் ெமூகப் சபாருைாதார நிளல சபான்ற பல்சவறு சுற்றுெ்சூழல் 

கூறுகைின் பின்னணி சுற்றுெ்சூழல் காட்சிளயக் குறிக்கிறது.  CPCB 

வழிகாட்டுதல்களுடன் 2021 மார்ெ், ஏப்ரல். சம மாதங்கைில் திட்ட தைத்தின் அடிப்பளட 

நிளலளய மதிப்பிடுவதற்கான கை கண்காணிப்பு ஆய்வுகை் சமற்சகாை்ைப்பட்டன.   

ENVIRO LABORATORY PVT LTD., ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007 ொன்றைிக்கப்பட்ட & MoEF 

அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகத்தால் பின்வரும் பண்புக்கூறுகை் மூலம் குழுமக் குவாரிகளைப் 

பற்றிய குறிப்புடன் சுற்றுெ்சூழல் தரவு செகரிக்கப்பட்டது கீசழ உை்ை பண்புகளுக்காக – 

• நிலம் 

• தண்ணீர் 

• காற்று 

• ஒலி 

• உயிரியல் 

• ெமூக-சபாருைாதார நிளல 

ஆய்வுப் பகுதி 

 குழுமத்தின் சுற்றைவில் இருந்து 10 கிமீ ஆரம் (வான்வழி தூரம்) பகுதி EIA 

ஆய்வுக்காகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் ொத்தியமான தாக்கங்களை  

மதிப்பிடக்கூடிய சதாகுப்ளபெ் சுற்றி இருக்கும் சூழல் சூழ்நிளலளயப் புரிந்துசகாை்ை  

தரவு செகரிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதி ளமய மண்டலம் மற்றும் இளடயக 

மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்கைாகப் பிரிக்கப்பட்டுை்ைது, அங்கு ளமய மண்டலம் 

குழுமமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் குழுமத்தின் சுற்றைவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றைவில் 

எடுக்கப்பட்ட இளடயக மண்டலம். ளமய மண்டலம் மற்றும் இளடயக மண்டலம் 

இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் சகாை்ைப்படுகின்றன. 

 

கண்கானிப்பு காலம் 

 அடிப்பளட ஆய்வு சகாளட காலத்தில் அதாவது மார்ெ்  - சம 2021 இல் 

நடத்தப்பட்டது. 

 

ஆய்வு முரற 

• புவன் (இஸ்சரா) மூலம் அப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முளற தவிர,  

அப்பகுதியின் நிவாரணத்ளதப் புரிந்துசகாை்வதற்காக, செயற்ளகக்சகாை்  

படங்கைில் எல்ளல ஒருங்கிளணப்புகை் மிளகப்படுத்தப்பட்டன. 

• மண்ணின் மாதிரிகை் செகரிக்கப்பட்டு சதாடர்புளடய இயற்பியல்-சவதியியல் 

பண்புகை், பரிமாற்றம் செய்யக்கூடிய சகஷன்ஸ், ஊட்டெெ்த்துக்கை் மற்றும் 

நுண்ணூட்டெெ்த்துக்கை் சபான்றவற்றிற்காக, சுரங்க நடவடிக்ளககைால் ஏற்படும் 

பாதிப்ளப மதிப்பிடுவதற்கும், பசுளம அரண் வைர்ெ்சிக்கு மரக்கன்றுகளை  

பரிந்துளரக்கவும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. 
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• நிலத்தடி நீர் மாதிரிகை் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்சபாதுை்ை ஆழ்துளை 

கிணறுகைிலிருந்து செகரிக்கப்பட்டன, அசத சநரத்தில் இளடயக மண்டலத்தில் 

உை்ை குைங்கைிலிருந்து சமற்பரப்பு நீர் செகரிக்கப்பட்டது. மாதிரிகை் 

தண்ணீரின் தரத்ளத தீர்மானிக்க சதளவயான அைவுருக்கை் (IS: 10500:2012 

அைவுசகால்கைின் அடிப்பளடயில்) மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கைின் 

சுற்றுெ்சூழல் தாக்கத்தின் பார்ளவயில் சபாருத்தமானளவக்காக பகுப்பாய்வு 

செய்யப்பட்டன. 

• காற்றின் சவகம், காற்றின் திளெ, சவப்பநிளல, ஈரப்பதம், மளழப்சபாழிவு 

மற்றும் சபாதுவான வானிளல நிளலகை் பற்றிய தரவுகளை செகரிக்க, குழுமப் 

பகுதியில் ஒரு தைத்தில் வானிளல நிளலயம் அளமக்கப்பட்டது.   

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ளத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, தப்பிசயாடிய தூசி, PM10 

மற்றும் SO2, NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாெ தூசி மாதிரிகை் (RDS), வாயு 

இளணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5 க்கான நுண் தூசி மாதிரிகை் (FDS) 

ஆகியவற்ளற நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகை் 

செகரிக்கப்பட்டன. 5 மற்றும் NAAQ விதிமுளறகைின்படி மற்ற அைவுருக்கை் 

மற்றும் காற்றின் தரத்தின் தற்சபாளதய நிளலளயெ் செயல்படுத்த முதன்ளம 

காற்று மாசுபடுத்திகளுக்காக பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. 

• இளரெெ்ல் நிளல அைவீடுகை், தாக்க மண்டலத்தில் அடிப்பளட இளரெெ்ல் 

அைளவ நிறுவ ஒலி நிளல மீட்டரின் உதவியுடன் சவவ்சவறு சநர 

இளடசவைிகைில் பல்சவறு இடங்கைில் செய்யப்பட்டன. 

• தற்சபாதுை்ை தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கைின் வடிவத்ளத ஆய்வு 

செய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியளல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பளட 

உயிரியல் ஆய்வுகை் சமற்சகாை்ைப்பட்டன. 

• தற்சபாளதய ெமூக-சபாருைாதார நிளலளமகளைப் புரிந்துசகாை்வதற்கும் 

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பின் அைளவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அைவில் ெமூக-

சபாருைாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
 

ஆய்வுக்குத் சதளவயான பல்சவறு சுற்றுெ்சூழல் அைவுருக்களுக்கான மாதிரி முளறகை், 

மாதிரியின் அதிரச்வண், மாதிரிகை் பகுப்பாய்வு செய்யும் முளற சபான்றளவ 

அட்டவளண 3.1 கீசழ சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

 

அட்டவரண 3.1: கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 

அதிை்பவண் 

 

பண்பு அளவுருக்கள் 
கண்காணிப்பு 

முரற 

இடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
பநறிமுரற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 

10 கிமீ 

சுற்றைவுக்குை் 

நிலப் 

பயன்பாட்டு 

முளற 

2011 மக்கை் 

சதாளக 

கணக்சகடுப்பு 

ளகசயடு மற்றும் 

செயற்ளகக்சகாை் 

படங்கைிலிருந்து 

தரவுகை் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

செயற்ளகக்சகாை் 

படங்கை் முதன்ளம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியல்-

சவதியியல் 

பண்புகை் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுளற 

6 

(2 ளமயம் & 4 

இளடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

சவைாண்ளம 

ளகசயடு - இந்திய 

சவைாண் ஆராய்ெ்சி 

கவுன்சில், புது தில்லி 
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* தண்ணீர் 

தரம் 

இயற்பியல், 

இரொயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவிய
ல் அைவுருக்கை் 

கண்காணிப்பு 

காலத்தில் 

ஒருமுளற 

6 

(2 சமற்பரப்பு 

நீர் & 4 

நிலத்தடி நீர்) 

IS 10500& CPCB 

தரநிளலகை் 

தை குறிப்பிட்ட 

முதன்ளம தரவு& 

வானிளல 

ஆய்வு 

காற்றின் சவகம் 

காற்றடிக்கும் 

திளெ 

சவப்ப நிளல 

சமக மூடி 

உலர் குமிழ் 

சவப்பநிளல 

மளழப்சபாழிவு 

1 மணிசநர 

சதாடரெ்்சி 

இயந்திர/தானியங்
கி வானிளல 

நிளலயம் 

1 

தை குறிப்பிட்ட 

முதன்ளம தரவு& 

IMD 

நிளலயத்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிளல 

தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

தப்பிசயாடிய 

தூசி 

24 மணி சநரத்திற்கு 

ஒரு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முளற 

(மாரெ்் – சம 2021) 

8 

(2 ளமயம் & 6 

இளடயக) 

IS 5182 பகுதி 1-23 

சதசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர 

தரநிளலகை், CPCB 

*ஒலி 

மட்டங்கை் சுற்றுப்புற 

ெத்தம் 

ஒவ்சவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிசநரம் 

மணிசநர 

கண்காணிப்பு 

8 

(2 ளமயம் & 6 

இளடயக 

மண்டலம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாட்டுதல்கைின்ப
டி 

சூழலியல் 

தற்சபாதுை்ை 

தாவரங்கை் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கை் 

ஆய்வுக் காலத்தில் 

கைப்பயணம் 

மூலம் 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

குவாட்சரட் & 

டிரான்சஸக்ட் ஆய்வு 

மூலம் முதன்ளம 

ஆய்வு 

இரண்டாம் நிளல 

தரவு - வன சவளல 

திட்டம் 

ெமூக 

சபாருைாதா
ர அம்ெங்கை் 

சுற்றுப்புற 

ெத்தம் 

தற்சபாதுை்ை 

தாவரங்கை் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கை் 

ெமூக-

சபாருைாதார 

பண்புகை், 

ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

மக்கை்சதாளக 

புை்ைிவிவரம் 

மற்றும் 

தற்சபாதுை்ை 

உை்கட்டளமப்பு 

தை வருளக & 

மக்கை் சதாளகக் 
கணக்சகடுப்பு 

ளகசயடு, 2011 

கண்காணிப்
பு பகுதி 

முதன்ளம 

கணக்சகடுப்பு, 

மக்கை் சதாளக 

கணக்சகடுப்பு 

ளகசயடு & சதளவ 

அடிப்பளடயிலான 

மதிப்பீடுகை். 

 

* அளனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் சொதளனகை் CPCB மற்றும் MoEF& CC 

வழிகாட்டுதல்கைின்படி சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைன.  
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3.1 நிலச் சூழல் 

 நிலெ்சூழல் சுரங்க நடவடிக்ளக காரணமாக சீரழியும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க  

அைவுசகாலாகும். பகுதியின் நிலப்பரப்பு, மண்ணின் அளமப்பு, நிலப்பரப்பின் புவியியல் 

மற்றும் சுரங்க முளற ஆகியவற்ளறப் சபாறுத்து சிளதவின் அைவு மாறுபடும்.  

பாழளடந்த நிலங்கை் அப்பகுதியின் நீர்நிளல மற்றும் வடிகால் முளற தாவரங்கை் 

மற்றும் சூழலியல் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துகின்றன.  

3.1.1 நிலப்பயன்பாடு 

 நிலப்பயன்பாட்டு வளரபடத்ளதத் தயாரிப்பதற்காக NNRMS சபங்களூர் & நிளல  

III வளகப்பாடு 1:50,000 அைளவக ் சகாண்ட வழிகாட்டுதல்கைின் அத்தியாயம் - V இல் 

பரிந்துளரக்கப்பட்ட விளெகைின் அடிப்பளடயில் நிலப்பயன்பாட்டு வளகப்பாட்டிற்கு  

ஒரு காட்சி விைக்க நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுை்ைது. புவனின் (ISRO) LISS III படங்கைின் 

மூலம் இப்பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு முளற ஆய்வு செய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

10 கிமீ சுற்றைவு வளரபடம் நிலப்பயன்பாட்டுெ் சூழளலப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்காக  

எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.2: நிலப்பயன்பாடு 10 கி.மீ சுற்றளவு 

வ.எண் வரகப்பாடு 

பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
பைப்பளவு 

%   

1 கிராமப்புறம் 488.39 1.49 

2 சுரங்கம் 56.20 0.17 

3 விவொய சதாட்டம் 1200.00 3.66 

4 பயிர் நிலம் 21757.44 66.43 

5 தரிசு நிலம் 5119.08 15.63 

6 புதர் நிலம் 3034.34 9.26 

7 நீர்நிளலகை் 1096.65 3.35 

  பமாத்தம்  32207.52 100.00 

ஆதாரம்: ெர்சவ ஆஃப் இந்தியா நிலப்பரப்பு வளரபடம் மற்றும் சலண்ட்ொட்  

செயற்ளகக்சகாை் படங்கை் 

படம் 3.1: ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பயன்பாட்டு ரப வரைபடம் 

 

1.49 0.17
3.66

66.43

15.63

9.26

3.35

RURAL

MINING

AGRICULTURAL
PLANTATION
CROPLAND

FALLOW LAND

SCRUB LAND

WATER BODIES
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படம் 3.2: நில பயன்பாட்டு வரைபடம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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 சமசல உை்ை அட்டவளண மற்றும் ளப வளரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் 

உை்ை நிலத்தின் சபரும்பகுதி விவொய நிலம் (பயிர் நிலத்ளதயும் உை்ைடக்கியது) 85.72 

% அளதத் சதாடர்ந்து தரிசு நிலம் 9.26 % என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை சமாத்த சுரங்கப் பகுதி 56.20 சஹக்சடர் அதாவது 0.17 %. 13.48.5 

சஹக்சடர் பரப்பைவானது சமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 23.99% ஆய்வுப் பகுதிக்குை் 

பங்கைிக்கிறது. சுரங்க நடவடிக்ளககைின் இந்த ெதவீதம் சுற்றுெ்சூழலில்  

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தாது. 

3.1.2 நிலப்பைப்பு 

 குத்தளகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி தட்ளடயான நிலப்பரப்பாகும், ொய்வு 

சதற்குப் பகுதிளய சநாக்கி சமன்ளமயாகவும், பகுதியின் உயரம் 100 மீ AMSL ஆகவும் 

உை்ைது. இப்பகுதி 3 மீ தடிமன் சகாண்ட ெரளை உருவாக்கம் சகாண்டது; 3 மீட்டர் ெரளை 

உருவான பிறகு சபருத்த ொர்சனாளகட் உருவாக்கம் காணப்படுகிறது, இது அருகில் 

இருக்கும் குவாரி குழிகைில் இருந்து சதைிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

3.1.3 பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

காலப்சபாக்கில் நீசராளட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அளமப்பு உருவாக்கப்படுகிறது ,  

இது நீசராளடகைால் வடிகட்டிய நிலப்பரப்பு பகுதியில் உை்ை பாளறகை் மற்றும் 

புவியியல் கட்டளமப்புகைின் பண்புகளை சவைிப்படுத்துகிறது. 

வடிகால் அளமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுளகயில் உை்ை ஓளடகை்,  

ஆறுகை் மற்றும் ஏரிகைால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது சமன்ளமயான பாளறகை் ஆதிக்கம் 

செலுத்தினாலும், நிலத்தின் ொய்வு ஆகியவற்றால் அளவ நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. 

சடன்ட்ரிடிக் வடிவங்கை், மிகவும் சபாதுவானளவ, நீசராளடக்கு அடியில் உை்ை 

பாளற (அல்லது ஒருங்கிளணக்கப்படாத சபாருை்) எந்த குறிப்பிட்ட அளமப்பு அல்லது 

அளமப்பு இல்லாத பகுதிகைில் உருவாகின்றன மற்றும் அளனத்து திளெகைிலும் 

ெமமாக எைிதில் அரிக்கப்பட்டுவிடும். 

திட்டப் பகுதிக்குை் ஓளடகை், கால்வாய்கை், நீர்நிளலகை் எதுவும் கடக்கவில்ளல.  

இப்பகுதியின் வடிகால் அளமப்பு சடன்ட்ரிடிக் - துளண சடன்ட்ரிடிக் ஆகும்.   

3.1.4 நில அதிை்வு உணை்திறன் 

 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத் தைம் நில அதிர்வு மண்டலம் II, BMTPC இன் படி 

குளறந்த செத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டலத்தின் பாதிப்பு  

அட்லஸ் IS: 1893 - 2002. திட்டப் பகுதி சதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் கவெத்தில் கடினமான 

பாளற நிலப்பரப்பில் விழுகிறது.  

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கள் 

 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சதாளலவில் வனவிலங்கு ெரணாலயங்கை், சதசிய 

பூங்கா மற்றும் சதால்சபாருை் நிளனவுெ்சின்னங்கை் எதுவும் இல்ளல. பாதுகாக்கப்பட்ட  

மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட வனப்பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்ளல. எனசவ, வன 

நிலத்ளத ளகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் செய்ய சவண்டிய அவசியம் இருக்காது. 
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முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தளகப் பகுதிளயெ ்சுற்றியுை்ை சுற்றுெ்சூழல் உணர்திறன் 

சதாடர்பான விவரங்கை், அதாவது 10 கிமீ சுற்றைவு, கீசழ உை்ை அட்டவளண 3.3 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவரண 3.3: ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் உணை்திறன் விவைங்கள் 

வ.எண் 

 

உணை்திறன் 

சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கள் 

 

பபயை் 

சுைங்க குத்தரக 

எல்ரலயிலிருந்து 

கிமீ பதாரலவில் 

ஏைியல் தூைம் 

1 

சதசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு 

ெரணாலயங்கை் 

இல்ளல 10 கிமீ சுற்றைவில் 

இல்ளல 

2 காப்புக்காடு 
குருமளல ஆர்.எஃப் 13.17 கிமீ - 

வடகிழக்கு 

3 

புலிகை் காப்பகம்/ 

யாளனகை் காப்பகம்/ 

உயிர்க்சகாைக் காப்பகம் 

இல்ளல 10 கிமீ சுற்றைவில் 

இல்ளல   

4 
கடுளமயான மாசுபட்ட 

பகுதிகை் 

இல்ளல 10 கிமீ சுற்றைவில் 

இல்ளல 

5 ெதுப்புநிலங்கை் 
இல்ளல 10 கிமீ சுற்றைவில் 

இல்ளல 

6 மளலகை் 
இல்ளல 10 கிமீ சுற்றைவில் 

இல்ளல 

7 
அறிவிக்கப்பட்ட 

சதால்லியல் தைங்கை் 

இல்ளல 10 கிமீ சுற்றைவில் 

இல்ளல 

8 
சதாழில்கை்/அனல் மின் 

நிளலயங்கை் 

இல்ளல 10 கிமீ சுற்றைவில் 

இல்ளல 

9 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்ளல 
10 கிமீ சுற்றைவில் 

இல்ளல 

ஆதாரம்: செயற்ளகக்சகாை் படங்கை் மற்றும் கை ஆய்வு 

3.1.6  மண் சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலெ் சூழலின் முக்கியமான கூறுகைில்  

ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகை் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து செகரிக்கப்பட்டு சவவ்சவறு  

அைவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. கண்காணிப்பு தைங்கைின் 

இருப்பிடங்கை் அட்டவளண 3.5 மற்றும் படம் 3.3 இல் விவரிக்கப்பட்டுை்ைன. 

மண் மாதிைி எடுப்பதன் மநாக்கம் 

• ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பளட மண்ணின் பண்புகளைத் தீர்மானிக்க; 

• மண் பண்புகை் மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட நடவடிக்ளகயின் தாக்கத்ளத 

தீர்மானிக்க; 

• விவொய உற்பத்திக் கண்சணாட்டத்தில் மண்ணின் மீதான தாக்கத்ளத மிக 

முக்கியமாக தீர்மானிக்க சவண்டும். 
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அட்டவரண 3.4: மண் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் குறியீடு இடம் பதாரலவு ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 S-1 
முக்கிய மண்டலம் -  9° 3'27.59"N 

77°43'56.55"E 

2 S-2 முக்கிய மண்டலம் -  9° 3'16.14"N 

77°43'58.90"E 

3 S-3 
சவை்ைப்பசனரி 3.5 கிமீ SW  9° 2'29.50"N 

77°42'6.88"E 

4 S-4 
சவை்ைாைங்சகாட்ளட 3 கிமீ SE  9° 1'36.23"N 

77°45'0.40"E 

5 S-5 சக.சுப்ரமணியபுரம் 5.5 கிமீ NW 9° 6'17.80"N 

77°42'22.90"E 

6 S-6 
கட்டாலங்குைம் 4.5 கிமீ NE  9° 5'42.03"N 

77°45'52.09"E 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இளணந்து ஆய்வகத்தின் தை கண்காணிப்பு/மாதிரி 

 மண்ணின் தரத்ளத ஆய்வு செய்வதற்காக, பல்சவறு நில பயன்பாட்டு 

நிளலளமகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திட்டத் தைத்திலும் அளதெ் சுற்றியுை்ை  

மண்ணின் நிளலளயயும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இடங்கை் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டன. 90 

செ.மீ ஆழம் வளர மண்ணில் துளையிட்டு மாதிரிகை் செகரிக்கப்பட்டன. மண் வளக, 

தாவர உளற, உை்கட்டளமப்பு வெதிகை் உட்பட சதாழில்துளற மற்றும் குடியிருப்பு 

நடவடிக்ளககை் ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு ஆறு (6) 

இடங்கை் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகைின் ஒட்டுசமாத்த 

சயாெளனளய வழங்கும். மாதிரிகை் இயற்பியல் மற்றும் சவதியியல் பண்புகளுக்காக  

பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. மாதிரிகை் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. 

மாதிரிகை் பாலித்தீன் ளபகைில் நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு, ஆய்வுக்காக  

ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது மற்றும் அதற்கான வழிமுளறயின் விவரங்கை் கீசழ 

அட்டவளண 3.6 இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவரண 3.5: மாதிைி மசகைிப்பு முரற 

விவைங்கள் நிரல 

அதிை்பவண் ஒவ்சவாரு நிளலயத்திலிருந்தும் ஒரு வளரபட மாதிரி - ஆய்வு 

காலத்தில் ஒருமுளற எடுக்கப்படும் 

பசய்முரற சமல்மண்ணின் கூட்டு கிராப் மாதிரிகை் 3 ஆழத்தில் இருந்து  

செகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி மாதிரிளய வழங்க  

கலக்கப்பட்டன. அளவ காற்று புகாத பாலித்தீன் ளபகைில்  

செமிக்கப்பட்டு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. 

ஆதாரம்: GEMS உடன் இளணந்து சுற்றுெ்சூழல் சதாழில்நுட்ப செளவகைால் தைத்தில்  

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
 

மண் பைிமசாதரன முடிவு – 

 மண் இரொயன பகுப்பாய்வு (எம்.எல். ஜாக்ென், 1967) & சவைாண்ளம, கூட்டுறவு 

மற்றும் விவொயிகை் நலத்துளற, சவைாண்ளம மற்றும் விவொயிகை் நல அளமெெ்கம், 

இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் பரிந்துளரக்கப்பட்ட நிளலயான முளறகைின்படி  

மாதிரிகை் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட முக்கிய 
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பண்புகை் சமாத்த அடர்த்தி, சபாசராசிட்டி, ஊடுருவல் விகிதம், pH மற்றும் கரிமப் 

சபாருட்கை், ளநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் சபாட்டாசியம் ஆகும். மண்ணின் 

நிளலயான வளகப்பாடு அட்டவளண 3.6 மற்றும் மண்ணின் இயற்பியல்-சவதியியல்  

பண்புகை் மற்றும் சொதளன முடிவுகை் அட்டவளண 3.7 இல் கீசழ வழங்கப்பட்டுை்ைன.  
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படம் 3.3: மண் மாதிைி இருப்பிட வரைபடம் 
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படம் 3.4 மண் வரைபடம்  
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அட்டவரண 3.6: மண்ணின் தைாதைம் 

வ.எண் மண் பைிமசாதரன கருத்துக்கள் 

1 pH <4.5 மிகவும் அமிலத்தன்ளம சகாண்டது 

4.51- 5.50 மிகவும் வலுவான அமிலத்தன்ளம 

சகாண்டது 

5.51-6.0 மிதமான அமிலத்தன்ளம சகாண்டது 

6.01-6.50 ெற்று அமிலமானது 

6.51-7.30 நடுநிளல 

7.31-7.80 ெற்று காரத்தன்ளம சகாண்டது 

7.81-8.50 மிதமான காரத்தன்ளம 

8.51-9.0 வலுவான காரத்தன்ளம 

9.01 மிகவும் வலுவான காரத்தன்ளம 

2 மின் கடத்துத்திறன் (μ  

omhs/cm இல்) 

இயல்பானது <1000, 

முளைப்பதற்கு முக்கியமானளவ 1000 – 

2000, 

2000- 4000 வைர்ெ்சிக்கு முக்கியமானது, 

4000க்கும் அதிகமான பயிர்களுக்கு பாதிப்பு 

3 ஆர்கானிக் கார்பன் (% இல்) 0.2 வளர: மிகக் குளறவு 

0.21-0.4: குளறவாக 

0.41-0.5 நடுத்தர, 

0.51-0.8: ெராெரியாக சபாதுமானது 

0.81-1.00: சபாதுமானது 

> 1.0 சபாதுமானளத விட அதிகம் 

4 ளநட்ரஜன் 

(கிசலா/எக்டரில்) 

50 வளர மிகக் குளறவு 

51-100 குளறவு 

101-150 நல்லது 

151-300 சிறந்தது 

> 300 சபாதுமானது 

5 பாஸ்பரஸ் (கிசலா/எக்டரில்) 15 வளர மிகக் குளறவு 

16-30 குளறவு 

31-50 நடுத்தர, 

ெராெரியாக 51-65 சபாதுமானது 

66-80 சபாதுமானது 

> சபாதுமானளத விட 80 அதிகம் 

6 சபாட்டாஷ் 

(கிசலா/எக்டரில்) 

0 -120 மிகக் குளறவு 

120-180 குளறவு 

181-240 நடுத்தர241-300 ெராெரி 
301-360 சிறந்தது 

> 360 சபாதுமானளத விட அதிகம் 

ஆதாரம்: விவொயத்தின் ளகசயடு, இந்திய சவைாண் ஆராய்ெ்சி கவுன்சில், புது தில்லி 
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அட்டவரண 3.7: ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தைம் 

வ.எ
ண் 

அளவுருக்கள் Units S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1 pH@27°C - 7.52 8.16 8.19 7.62 7.80 7.59 

2 மின் கடத்துத்திறன்@25̊C µs/cm 359 510 471 463 550 541 

3 அளமப்பு - Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Clay Loam Clay Loam 

4 மணல் % 41.5 44.9 42.4 33.7 39.4 42.5 

5 வண்டல் % 34.6 32.8 33.9 19.5 30.1 34.2 

6 கைிமண் % 23.7 22.3 23.5 46.8 30.2 23.1 

7 நீர் தாங்கும் திறன் % 43.5 42.5 40.8 48.2 44.2 46.5 

8 சமாத்த அடரத்்தி g/cc 0.69 1.10 1.14 1.22 0.97 1.10 

9 சபாசராசிட்டி % 28.1 30.2 39.5 40.5 31.8 30.2 

10 கால்சியம் (Ca) mg/Kg 154.2 168.7 210 173 161 155.7 

11 சமக்னீசியம் (Mg) mg/Kg 26.2 31.5 30.7 31.4 32.8 27.3 

12 மாங்கனீசு (Mn) mg/Kg 32.7 34 33.5 40.8 37.5 30.4 

13 துத்தநாகம் mg/Kg 0.45 0.81 0.88 0.73 0.55 0.71 

14 சபாரான் (B) mg/Kg 0.62 0.95 1.01 0.55 0.77 0.60 

15 களரயக்கூடிய குசைாளரடு (Cl) mg/Kg 153.6 167 174.3 162.7 175.1 175 

16 களரயக்கூடிய ெல்சபட் (S04) mg/Kg 122 144 164 155 152 171 

17 சபாட்டாசியம் (K) mg/Kg 40.2 38.1 41.8 32.5 39 40.1 

18 பாஸ்பரஸ் (P) Kg/hec 0.88 1.59 1.22 1.35 1.5 0.73 

19 ளநட்ரஜன் (N) Kg/hec 138 177 199.7 214 166 160 

20 காட்மியம் (சிடி) mg/Kg BDL(DL:0.003

) 

BDL 

(DL:0.003) 

BDL 

(DL:0.003) 

BDL 

(DL:0.003) 

BDL 

(DL:0.003) 

BDL(DL:0.00

3) 

21 குசராமியம் (Cr) mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL 

(DL:0.05) 

BDL 

(DL:0.05) 

BDL 

(DL:0.05) 

BDL 

(DL:0.05) 

BDL 

(DL:0.05) 

22 செம்பு (Cu) mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
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23 சலட் (பிபி) mg/Kg 0.99 0.84 0.57 0.66 0.77 0.59 

24 சமாத்த இரும்பு mg/Kg 2.41 2.64 2.35 2.17 2.13 2.54 

25 கரிமப் சபாருை் % 1.65 1.55 1.94 2.67 1.96 1.96 

26 ஆரக்ானிக் கார்பன் % 0.96 0.90 1.13 1.55 1.14 1.14 

27 CEC meq/l00g 48.3 46.2 42.1 45.3 43.2 47.3 
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விளக்கம் & முடிவு 

இயற்பியல் பண்புகள் – 

மண் மாதிரிகைின் இயற்பியல் பண்புகை் அளமப்பு, சமாத்த அடர்த்தி, சபாசராசிட்டி  

மற்றும் நீர் ளவத்திருக்கும் திறன் ஆகியளவ ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் 

காணப்படும் மண்ணின் அளமப்பு 

கைிமண் கைிமண் மண் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை மண்ணின் சமாத்த அடர்த்தி 

0.69 - 1.22 g/cc இளடசய மாறுபடுகிறது. மண் மாதிரிகைின் நீர்ப்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் 

சபாசராசிட்டி நடுத்தர அைவில் அதாவது 40.8 - 48.2 % வளர இருக்கும். 

இைசாயன பண்புகள் - 

• மண்ணின் தன்ளம ெற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH வரம்பு 7.52 முதல் 

8.19 வளர இருக்கும் 

• கிளடக்கக்கூடிய ளநட்ரஜன் உை்ைடக்கம் சஹக்சடருக்கு 138 முதல் 214 கிசலா வளர 

இருக்கும் 

• கிளடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உை்ைடக்கம் சஹக்சடருக்கு 0.73 முதல் 1.59 கிசலா வளர 

இருக்கும் 

• கிளடக்கக்கூடிய சபாட்டாசியம் வரம்பு 32.5 முதல் 41.8 mg/kg வளர 

அசதெமயம், துத்தநாகம் (Zn), இரும்பு (Fe) மற்றும் தாமிரம் (Cu) சபான்ற நுண்ணூட்டெெ்த்து  

0.45 முதல் 0.88 mg/kg வரம்பில் காணப்பட்டது; 2.13 முதல் 2.64 mg/kg மற்றும் ND 

3.2 நீை் சூழல் 

நீர் ஆதாரங்கை், சமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் ஆகிய இரண்டும் இப்பகுதியின் 

வைர்ெ்சியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்ளகக் சகாண்டுை்ைன. இந்த ஆய்வின் சநாக்கம்,  

முக்கியமான அைவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகளை மதிப்பிடுவது மற்றும் 

விவொய உற்பத்தித்திறன், உை்நாட்டு ெமூக பயன்பாடு, சபாழுதுசபாக்கு வைங்கை் 

மற்றும் அருகிலுை்ை அழகியல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்களை மதிப்பீடு செய்வது 

ஆகும். தண்ணீர் மாதிரிகை் செகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிெ்ளெ அைிக்கப்பட்ட மாதிரி 
சகன்கைில் விதிமுளறகைின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு சகாண்டு செல்லப்பட்டன.  

3.2.1 மமற்பைப்பு நீை் வளங்கள்: 

 10 கிமீ சுற்றைவில் சபரிய ஆறு இல்ளல. இப்பகுதியானது குடிநீரின் 

ஆதாரமாகவும், அவற்றின் உபரி நீர் அருகாளமயில் உை்ை சதாட்டிகளுக்கு  

உணவைிக்கவும் உதவும் சில சதாட்டிகைால் நிரம்பியுை்ைது. இப்பகுதியில் மிதமான 

மளழப்சபாழிவு உை்ைது, திறந்தசவைி கிணறுகை் மற்றும் அகழிகைில் மளழநீர் செமிப்பு 

இப்பகுதியில் நளடமுளறயில் உை்ைது மற்றும் செமிக்கப்பட்ட நீர் மளழக்காலத்திற்குப்  

பிறகு இரண்டு மாதங்களுக்கு நன்னீர் ஆதாரமாக செயல்படுகிறது. 
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3.2.2 நிலத்தடி நீை் ஆதாைங்கள்: 

 நிலப்பரப்பு கடினமான பாளற உருவாக்கம் மூலம் அடியில் உை்ைது. பிைவுபட்ட 

மற்றும் உளடந்த படிகப் பாளறகை் தூத்துக்குடி பகுதியில் முக்கியமான நீர்நிளல 

அளமப்புகைாக உை்ைன. 

இந்த மாவட்டம் நுண்துளைகை் மற்றும் பிைவுகை் சகாண்ட அளமப்புகைால்  

அடிக்சகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுை்ைது. மாவட்டத்தில் உை்ை முக்கியமான நீர்நிளல 

அளமப்புகை் i) ஒருங்கிளணக்கப்படாத மற்றும் அளர ஒருங்கிளணந்த வடிவங்கை் 

மற்றும் ii) வானிளல மற்றும் உளடந்த படிகப் பாளறகைால் அளமக்கப்பட்டுை்ைன.  

முக்கியமாக மணல், கைிமண் மற்றும் ெரளைகளை உை்ைடக்கிய ெமீபத்திய வடிவங்கை் 

மாவட்டத்தில் உை்ை முக்கிய வடிகால் பாளதகைில் மட்டுசம உை்ைன. 

வண்டல் மண்ணின் அதிகபட்ெ தடிமன் 45.0 மீ பிஜிஎல், ெராெரி தடிமன் சுமார் 25.0 மீ. 

நிலத்தடி நீர் இந்த அளமப்புகைில் நீர் அட்டவளண மற்றும் வளரயறுக்கப்பட்ட 

சூழ்நிளலயில் ஏற்படுகிறது மற்றும் சதாண்டப்பட்ட கிணறுகை் மற்றும் வடிகட்டி  

புை்ைிகை் மூலம் அபிவிருத்தி செய்யப்படுகிறது. உற்பத்தி மண்டலங்கை் 29.5 முதல் 62 m 

bgl வளர ஆழமான வரம்பில் காணப்படுகின்றன. வண்டல், ளவப்பார் மற்றும் குண்டாறு  

ஆற்றுப் படுளகளய ஒட்டி ஒரு நல்ல நீர்நிளல அளமப்ளப உருவாக்குகிறது, இது 

கிராமங்களுக்கு நீர் வழங்குவதற்கான முக்கிய ஆதாரங்கைில் ஒன்றாகும் (ஆதாரம் 

CGWB அறிக்ளக 2009) 

3.2.3 பசய்முரற 

உைவு ஆய்வு சமற்சகாை்ைப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கை் இதன் 

அடிப்பளடயில் இறுதி செய்யப்பட்டன; 

• வடிகால் முளற; 

• பல்சவறு நடவடிக்ளககை்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகளைக் குறிக்கும் குடியிருப்புப் 

பகுதிகைின் இருப்பிடம்; மற்றும் 

• அடிப்பளட நிளலளமகளைக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புை்ை பகுதிகை் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து இரண்டு (2) சமற்பரப்பு நீர் மற்றும் நான்கு (4) நிலத்தடி நீர் 

மாதிரிகை் செகரிக்கப்பட்டு, சமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் மற்றும் பிற 

செயல்பாடுகைின் விளைளவ மதிப்பிடுவதற்காக இயற்பியல்-சவதியியல், கன 

உசலாகங்கை் மற்றும் பாக்டீரியாவியல் அைவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு 

செய்யப்பட்டன. அசமரிக்க சபாது சுகாதார ெங்கம் (APHA) சவைியிட்ட CPCB, IS-10500:2012 

மற்றும் 'தண்ணீர் மற்றும் கழிவுநீளர ஆய்வு செய்வதற்கான நிளலயான முளறகை்'  

ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட நளடமுளறகைின்படி மாதிரிகை் பகுப்பாய்வு 

செய்யப்பட்டன. நீர் மாதிரி இடங்கை் அட்டவளண 3.8 இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது மற்றும் 

படம் 3.5 ஆக காட்டப்பட்டுை்ைது.  

அட்டவரண 3.8: நீை் மாதிைி இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்கானிப்பு இடம் பதாரலவு & திரச ஒருங்கிரனப்பு 

மமற்பைப்பு நீை் 
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1 SW-1 
சித்தம்பரம்பட்டி 2 கிமீ வடகிழக்கு 9° 4'25.79"N 

77°44'59.48"E 

2 SW-2 
சவை்ைப்பசனரி 3.5 கிமீ SW 9° 2'49.67"N 

77°41'47.13"E 

நிலத்தடி நீை் 

3 WW-1 முக்கிய மண்டலம் - 9° 3'37.66"N 77°44'8.68"E 

4 WW-2 
சக.சுப்ரமணியபுரம் 5.5 கிமீ, NW 9° 6'16.12"N 

77°42'26.81"E 

5 BW-1 
முக்கிய மண்டலம் - 9° 3'26.22"N 

77°43'44.48"E 

6 BW-2 சவை்ைாைங்சகாட்ளட 3.0 கிமீ, சதன்கிழக்கு 9° 1'36.13"N 77°45'7.14"E 
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அட்டவரண 3.9: நிலத்தடி நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண். அளவுருக்கள் அலகுகள் 

முடிவுகள் IS 10500: 2012 இன் படி தைநிரலகள் 

WW3 WW4 BW5 BW6 
ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய 

வைம்பு 

அனுமதிக்கப்பட்ட 

வைம்பு 

1 நிறம் Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 5 5 

2 மணம் - Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25°C - 7.02 7.28 8.02 8.34 6.5-8.5 6.5-8.5 

4 
மின் கடத்துத்திறன் 

@ 25°C 

µs/cm 
903 797 765 839   

5 சகாந்தைிப்பு NTU < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 

6 டிடிஎஸ் mg /l 532 470 451 495 500 500 

7 
சமாத்த 

கடினத்தன்ளம 
mg/l 181.0 148.8 131.7 221.3 200 200 

8 Ca  கால்சியம் mg/l 35.3 29.5 27.6 40.1 75 75 

9 சமக்னீசியம் Mg mg/l 22.6 18.3 15.3 29.5 30 30 

10 
சமாத்த 

காரத்தன்ளம 
mg/l 

166.7 159.2 140 146.5 
200 200 

11 Cl- குசைாளரடு mg/l 194 176 188.4 170 250 250 

12 ெல்சபட் SO4- mg/l 21.0 22.7 18.1 16.2 200 200 

13 Fe இரும்பு mg/l BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) BDL(DL:0.1) 0.3 0.3 

14 இலவெ எஞ்சிய Cl mg/l 
BDL(DL: 

2.0) 
BDL(DL: 

2.0) 
BDL(DL: 

2.0) 
BDL(DL: 

2.0) 
0.2 0.2 

15 ஃவுளூளரடு  mg/l 0.12 0.19 0.12 0.22 1.0 1.0 

16 
ளநட்சரட்டுகை் 

NO3 
mg/l 

10.3 12.3 8.3 9.7 
45 45 

17 Cu  செம்பு mg/l 
BDL 

(DL:0.2) 
BDL 

(DL:0.2) 
BDL 

(DL:0.2) 
BDL 

(DL:0.2) 
0.05 0.05 

18 Mn  மாங்கனீசு mg/l 
BDL 

(DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 
0.1 0.1 

19 Hg  பாதரெம் mg/l 
(BDL (DL: 

0.0005) 
(BDL (DL: 

0.0005) 
(BDL (DL: 

0.0005) 
(BDL (DL: 

0.0005) 
0.001 0.001 

20  காட்மியம் mg/l 
BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 

BDL 

(DL:0.01) 
0.003 0.003 

21 செலினியம்  mg/l 
BDL (DL: 

0.05) 
BDL (DL: 

0.05) 
BDL (DL: 

0.05) 
BDL (DL: 

0.05) 
0.01 0.01 

22 அலுமினியம் mg/l 
BDL (DL: 

0.03) 
BDL (DL: 

0.03) 
BDL (DL: 

0.03) 
BDL (DL: 

0.03) 
0.03 0.03 

23 
பிபியாக 

முன்னணி mg/l 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
0.01 0.01 

24 Zn துத்தநாகம் mg/l 
BDL 

(DL:0.02) 
BDL 

(DL:0.02) 
BDL 

(DL:0.02) 
BDL 

(DL:0.02) 
5 5 

25 
சமாத்த 

குசராமியம் 
mg/l 

BDL (DL: 
0.05) 

BDL (DL: 
0.05) 

BDL (DL: 
0.05) 

BDL (DL: 
0.05) 

0.05 0.05 
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26 சபாசரான் பி mg/l 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
0.5 0.5 

27 கனிம எண்சணய் mg/l 
BDL 

(DL:1.0) 
BDL 

(DL:1.0) 
BDL 

(DL:1.0) 
BDL 

(DL:1.0) 
0.5 0.5 

28 
பிசனாலிக் 
கலளவகை் 

mg/l Absent Absent Absent Absent 0.001 0.001 

29 
அசயானிக் 

ெவரக்்காரம் 
mg/l 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL 
(DL:0.1) 

0.2 0.2 

30 CN  ெயளனடு mg/l Absent Absent Absent Absent 0.05 0.05 

31 
சமாத்த 

சகாலிஃபார்ம் MPN/ 
100ml 

< 2 < 2 < 2 < 2 Shall not be detectable in 

any100 ml 

Shall not be detectable in 

any100 ml 
32 இ - சகாலி < 2 < 2 < 2 < 2 

33  சபரியம் mg/l 
BDL 

(DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 
0.7 0.7 

34 அம்சமானியா mg/l 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
0.5 0.5 

35 H2S ெல்ளபடு mg/l 
BDL 

(DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 
0.05 0.05 

36 மாலிப்டினம் mg/l 
BDL 

(DL:0.5) 

BDL 

(DL:0.5) 

BDL 

(DL:0.5) 

BDL 

(DL:0.5) 
0.07 0.07 

37 சமாத்த ஆரெ்னிக ் mg/l 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
0.01 0.01 

38 

சமாத்த 

இளடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்சபாருட்கை் 

mg/l BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2)   

 

அட்டவரண 3.10: மமற்பைப்பு நீை் மாதிைி முடிவுகள் 

வ.எண். அளவுருக்கள் அலகுகள் 
முடிவுகள் 

CPCB Designated Best Use 
SW1 SW2 

1 நிறம் Hazen 15 5 300 

2 மணம் - Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 7.56 6.94 6.5 – 8.5 

4 மின் கடத்துத்திறன் @ 25°C µs/cm 866 745  

5 சகாந்தைிப்பு NTU 12 7.5 Not specified 

6 சமாத்த களரந்த திடப்சபாருை்கை் mg /l 510 440 1500 

7 CaCO3  சமாத்த கடினத்தன்ளம mg/l 179.4 150.7 Not specified 

8 Ca கால்சியம் mg/l 36.8 27.6 Not specified 

9 சமக்னீசியம் Mg  mg/l 21.3 19.9 Not specified 

10 CaCO3 சமாத்த காரத்தன்ளம mg/l 213 173 Not specified 

11 Cl- குசைாளரடு mg/l 144 112.5 600 

12 ெல்சபட் SO4- mg/l 16.5 12.1 400 
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13 Fe இரும்பு mg/l 0.29 0.10 50 

14 இலவெ எஞ்சிய குசைாரின் mg/l BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 400 

15 ஃவுளூளரடு  mg/l 0.12 0.19 1.5 

16 ளநட்சரட்டுகை் NO3 mg/l 10.5 8.4 50 

17 Cu செம்பு mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 1.5 

18 Mn மாங்கனீசு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not specified 

19 Hg பாதரெம் mg/l (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) Not specified 

20 காட்மியம் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.01 

21 செலினியம்  mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) Not specified 

22 அலுமினியம் mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) Not specified 

23 பிபியாக முன்னணி mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.1 

24 Zn துத்தநாகம் mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 15 

25 சமாத்த குசராமியம் mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 0.05 

26 சபாசரான்  mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

27 கனிம எண்சணய் mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) Not specified 

28 பிசனாலிக் கலளவகை் C6H5OH mg/l Absent Absent 0.005 

29 MBAS அசயானிக் ெவரக்்காரம் mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) Not specified 

30 CN ெயளனடு mg/l Absent Absent 0.05 

31 
உயிரியல் ஆக்ஸிஜன் சதளவ, 3 

நாட்கை் @ 27°C 

mg/l 
9.4 7.5  

32 இரொயன ஆக்ஸிஜன் சதளவ mg/l 27.6 22.5  

33 களரந்த ஆக்ஸிஜன் mg/l 5.0 4.6  

34 சமாத்த சகாலிஃபாரம்் 
MPN/ 100ml 

present present 5000 

35 இ - சகாலி present present Not specified 

36 சபரியம் mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 300 

37 அம்சமானியா  mg/l 2.3 2.9 Not specified 

38 H2S ெல்ளபடு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) Not specified 

39 மாலிப்டினம்  mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) Not specified 

40 சமாத்த ஆரெ்னிக ் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.2 

41 
சமாத்த இளடநிறுதத்ப்பட்ட 

திடப்சபாருட்கை் 
mg/l 24.1 20.3  
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3.2.4 விளக்கம் & முடிவு 

மமற்பைப்பு நீை் 

Ph: 

pH 6.94 முதல் 7.56 வளர மாறுபடுகிறது, அசத சநரத்தில் சகாந்தைிப்பு  

தரநிளலகளுக்குை் காணப்படுகிறது (நிளலயான நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான 

உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வளர). 

 

பமாத்த கரைந்த திடப்பபாருள்கள்: 

சமாத்த களரந்த திடப்சபாருை்கை் 440 முதல் 510 mg/l வளர மாறுபடும், TDS முக்கியமாக  

கார்பசனட்டுகை், ளபகார்பசனட்டுகை், குசைாளரடுகை், பாஸ்சபட்டுகை் மற்றும் 

கால்சியம், சமக்னீசியம், சொடியம் மற்றும் பிற கரிமப் சபாருட்கைால் ஆனது. 

 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

குசைாளரடு 112.5 mg/l மற்றும் 144 mg/l வளர மாறுபடுகிறது. ளநட்சரட்டுகை் 8.4 முதல் 

10.5 மிகி/லி வளர மாறுபடும், அசத ெமயம் ெல்சபட்டுகை் 12.1 முதல் 16.5 மிகி/லி வளர 

மாறுபடும். 

நிலத்தடி நீை் 

செகரிக்கப்பட்ட நீர் மாதிரிகைின் pH 7.02 முதல் 8.34 வளர மற்றும் 

ஏற்றுக்சகாை்ைக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வளர இருந்தது. அளனத்து 

மூலங்கைிலிருந்தும் நீர் மாதிரிகைின் pH, ெல்சபட்டுகை் மற்றும் குசைாளரடுகை் 

தரநிளலயின்படி வரம்புகளுக்குை் உை்ைன. சகாந்தைிப்பில், தண்ணீர் மாதிரிகை் 

சதளவளய பூர்த்தி செய்கின்றன. சமாத்த களரந்த திடப்சபாருை்கை் அளனத்து 

மாதிரிகைிலும் 451 - 532 mg/l வரம்பில் காணப்பட்டன. அளனத்து மாதிரிகளுக்கும் 

சமாத்த கடினத்தன்ளம 131.7- 221.5 mg/l இளடசய மாறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அைவுருக்கைில், எல்லா இடங்கைிலிருந்தும் தண்ணீர் மாதிரிகை் 

சதளவளயப் பூர்த்தி செய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அைவுருக்கை் IS 

10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன மற்றும் அளவ பரிந்துளரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குை் 

உை்ைன. 

நீைியல் மற்றும் நீைியல் ஆய்வுகள் 

 இம்மாவட்டம் கடின பாளற உருவாக்கம் மற்றும் பிைவுபட்ட படிக பாளறகை் 

மாவட்டத்தின் முக்கியமான நீர்நிளல அளமப்புகளை உருவாக்குகிறது. IGIS 

சமன்சபாருைின் உதவியுடன் தகுதிவாய்ந்த புவி இயற்பியலாைர் மூலம் SSRMP-80 

கருவியால் அந்த பகுதியில் புவி இயற்பியல் ஆய்வு சமற்சகாை்ைப்பட்டது மற்றும் 50 -55m 

இளடசய ஆழத்தில் குளறந்த எதிர்ப்ளப எதிரச்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது .  

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்கைில் அதிகபட்ெ ஆழம் 37 m bgl ஆகும். எனசவ சுரங்க  

வாழ்க்ளக முழுவதும் நீர்நிளலகை் குறுக்கிடுவதற்கான ொத்தியக்கூறுகை் எதுவும் 

இல்ளல, சமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் சபரிய நீர்நிளலகை் எதுவும் இல்ளல 
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என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது. இந்த முன்சமாழியப்பட்ட திட்டங்கைால் 

ஸ்ட்ரீம், செனல் திளெதிருப்ப சவண்டிய அவசியம் இல்ளல. 

மளழக்காலத்தில் நிலத்தடியில் இருந்து கசிவு நீர் செகரிக்கும் வாய்ப்பு உை்ைது, இது 

எலும்பு முறிவின் தீவிரம் மற்றும் 10 மீட்டர் ஆழம் வளர வானிளல காரணமாக ,  

செகரிக்கப்பட்ட கசிவு நீர் சுரங்கத் சதாட்டிகைில் செமிக்கப்படும் மற்றும் 

செமிக்கப்படும். தூசி அடக்குமுளற மற்றும் கிரீன்சபல்ட் சமம்பாட்டிற்கு  

பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் சுரங்கத்தின் வாழ்நாை் முடிவில் இந்த செகரிக்கப்பட்ட  

நீர் ஒரு தற்காலிக நீர்த்சதக்கமாக செயல்படும் 
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படம் 3.5: திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வரைபடம் 
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படம் 3.6: நிலத்தடி நீை் திட்ட வரைபடம் 
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3.3 காற்று சூழல்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்ளககைின் தாக்கத்ளத 

மதிப்பிடுவதற்கு, தற்சபாதுை்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் முக்கியமானது.  காற்று சூழல்  

குறித்த அடிப்பளட ஆய்வுகைில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு அைவுருக்கை் மற்றும் சுற்றுப்புற  

காற்றில் அவற்றின் தற்சபாளதய நிளலகை் ஆகியளவ அடங்கும். முன்சமாழியப்பட்ட  

குவாரிளயெ் சுற்றியுை்ை 10 கிமீ சுற்றைவு ஆய்வு மண்டலத்ளதப் சபாறுத்து சுற்றுப்புற  

காற்றின் தரம் அடிப்பளடத் தகவளல உருவாக்குகிறது. தற்சபாதுை்ை குவாரிகை் , 

வாகனப் சபாக்குவரத்து, செப்பனிடப்படாத கிராம ொளலகைில் இருந்து எழும் தூசி 

மற்றும் உை்நாட்டு மற்றும் விவொய நடவடிக்ளககைால் இப்பகுதியில் காற்று 

மாசுபடுவதற்கான ஆதாரங்கை் அதிகம். அடிப்பளடக் காற்றின் தர ஆய்வின் முக்கிய 

சநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் தற்சபாளதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ளத நிறுவுவதாகும். 

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் செயல்பாட்டின் சபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் 

தரங்களுக்கு இணங்குவளத மதிப்பிடுவதற்கும் இளவ பயனுை்ைதாக இருக்கும். 

இந்த பகுதி மாதிரி இடங்களை அளடயாைம் காணுதல், கண்காணிப்பு காலத்தில்  

பின்பற்றப்பட்ட முளற மற்றும் மாதிரி அதிரச்வண் ஆகியவற்ளற விவரிக்கிறது. 

3.3.1 வானிரல மற்றும் காலநிரல 

 காற்றின் தரத்ளதப் புரிந்துசகாை்வதற்கு வானிளல ஆய்வு முக்கியமானது .  

வானிளல நிளல மற்றும் வைிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு இளடசயயான 

அத்தியாவசிய உறவு காற்ளற பரந்த சபாருைில் உை்ைடக்கியது. காற்றின் ஏற்ற 

இறக்கங்கை் மிகவும் பரந்த கால இளடசவைியில், சிதறளல நிளறசவற்றி, அவற்றுடன் 

சதாடர்புளடய பிற செயல்முளறகளை வலுவாக பாதிக்கின்றன. 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ஒரு தற்காலிக வானிளல ஆய்வு நிளலயம் 

நிறுவப்பட்டது. காற்றின் ஓட்டம், காற்றின் சவகம், காற்றின் திளெ, ஈரப்பதம் மற்றும் 

சவப்பநிளல ஆகியளவ மணிசநர அடிப்பளடயில் பதிவு செய்யப்படும் வளகயில், தளர 

மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த நிளலயம் நிறுவப்பட்டுை்ைது. 

காலநிரல: 

▪ தூத்துக்குடி கடல் மட்டத்திலிருந்து 8மீ உயரத்தில் உை்ைது தூத்துக்குடி  

சவப்பமண்டல காலநிளலளயக் சகாண்டுை்ைது. குைிர்காலத்தில், சகாளடயில் 

மளழப்சபாழிவு மிகவும் குளறவு. இந்த காலநிளல சகாப்பனின் படி Aw என்று  

கருதப்படுகிறது-கீகர் காலநிளல வளகப்பாடு அளமப்பு.    

▪ ெராெரி ஆண்டு சவப்பநிளல 27.9 °C | 82.3 °F. 

▪ ஜூளல மாதத்தில் மிகக் குளறந்த மளழப்சபாழிவு, ெராெரியாக 5 மிமீ | 0.2 

அங்குலம். நவம்பரில் சபரும்பாலான மளழப்சபாழிவு, ெராெரியாக 270 மிமீ | 10.6 

அங்குலம் 

▪ ெராெரி சவப்பநிளல 30.1 °C | 86.2 °F, சம ஆண்டின் சவப்பமான மாதமாகும்.  

ஜனவரியில் ெராெரி சவப்பநிளல 25.6 °C | 78.0 °F. இது ஆண்டு முழுவதும் மிகக் 
குளறந்த ெராெரி சவப்பநிளலயாகும். 
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▪ வறண்ட மாதத்திற்கும் அதிக மளழ சபய்யும் மாதத்திற்கும் இளடயிலான 

மளழப்சபாழிவின் சவறுபாடு 265 மிமீ | 10 அங்குலம். ஆண்டு முழுவதும் ெராெரி 
சவப்பநிளல 4.6 °C | 40.2 °F.  

ஆதாரம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/tuticorin-2785/ 

அட்டவரண 3.13: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு மி.மீ சாதாைண 

மரழப்பபாழிவு மி.மீ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

410.8 825.20 876.90 230.4 514.6 561.6 656.3 

ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/thoothukudi 

அட்டவரண 3.14: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் மாை்ச் 2021 
ஏப்ைல் 

2021 
மம 2021 

1 சவப்பநிளல  (0C) 

அதிகபட்ெம் 29.3 29.4 32.3 

குளறந்தபட்ெம் 27.0 27.8 25.4 

ெராெரி 28.1 28.6 28.8 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) ெராெரி 74.1 78.9 86.8 

3 காற்றின் சவகம் (m/s) 

அதிகபட்ெம் 1.598 2.708 6.548 

குளறந்தபட்ெம் 0.070 0.625 0.208 

ெராெரி 0.834 1.665 3.378 

4 சமக  மூட்டம்  (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காற்று வீசும் திளெ  S,SSW SW,WSW WSW,SSE 

 

இைண்டாம் நிரல மற்றும் முதன்ரம தைவுகளுக்கு இரடமய உள்ள பதாடை்பு 

 தைத்தில் செகரிக்கப்பட்ட வானிளல தரவு கிட்டத்தட்ட IMD நிளலயத்திலிருந்து 

செகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிளல தரவுகளைப் சபாலசவ உை்ைது. ஐஎம்டியுடன் மூன்று  

மாதங்கைில் உருவாக்கப்பட்ட தைத் தரவின் ஒப்பீடு, 

• IMD இன் ெராெரி அதிகபட்ெ மற்றும் குளறந்தபட்ெ சவப்பநிளல, தூத்துக்குடியில் உை்ை 

தரவுகளைப் சபாறுத்தமட்டில், அதாவது சதர்க்குயிலந்தகுைம் கிராமத்தில் அதிகமாகக்  
காணப்பட்டது. 

• IMD, தூத்துக்குடியுடன் ஒப்பிடும்சபாது, தைத்தில் ஈரப்பதத்தின் அைவு குளறவாக  

இருந்தது. 

• தைத்தில் காற்றின் சவகம் மற்றும் திளெயானது IMD, தூத்துக்குடியின் அசத சபாக்ளகக்  
காட்டுகிறது. 

ஆய்வு தைத்தின் காற்று வீசும் திளெ வளரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுை்ைது. 3.11. 

ஆய்வுப் பருவத்தில் சதன்கிழக்கிலிருந்து வடசமற்கு பகுதியின் பிரதானமான 

கீழ்க்காற்று திளெயாகும்.  
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படம் 3.8: காற்று வீசும் திரசயின் புரகப்படம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாரம்: விண்ட் சராஸ் ப்ைாட் வியூ, சலக் சுற்றுெ்சூழல் சமன்சபாருை் செகரிக்கப்பட்ட  

தரவுகைின் சுருக்கத்தில், ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலத்தில் படம் எண்.3.12 இல் 

வழங்கப்பட்ட காற்று  வீசும் திளெ வளரயப்பட்டது.  

• SE-NW இலிருந்து அதிக காற்று வீசியது 

• காற்றின் சவக அைவீடுகை் 0.50 to 8.80 மீ/வி வளர பதிவாகியுை்ைன 

• கண்காணிப்பு காலத்தில் சுமார் 13.04% அளமதியான சூழ்நிளல நிலவுகிறது 

• சவப்பநிளல அைவீடுகை் 25.4 முதல் 32.3 °C வளர 

• ஈரப்பதம் 74.1 முதல் 86.8% வளர 

• கண்காணிப்பு மூன்று மாதங்கை் சதாடர்ந்து சமற்சகாை்ைப்பட்டது  

3.3.2 முரற மற்றும் குறிக்மகாள் 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்ளம சநாக்கம், தற்சபாதுை்ை ஆய்வுப் 

பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்ளத மதிப்பிடுவதாகும்.  

ஆய்வுப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கை் சதாழில்துளற ,  
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சபாக்குவரத்து மற்றும் உை்நாட்டு நடவடிக்ளககை். பின்வருவனவற்ளறக் கருத்தில் 

சகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவளமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

சநட்சவார்க் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பளட நிளல நிறுவப்பட்டுை்ைது: 

▪ சிசனாப்டிக் அைவில் வானிளல நிளல; 

▪ ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

▪ அடிப்பளட நிளலளயப் சபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் தரத்தின் 

பிரதிநிதிகை்; 

▪ பல்சவறு செயல்பாடுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குடியிருப்பு பகுதிகைின் 

இடம்; 

▪ அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிளடக்கும்; முதலியன 

3.3.3 மாதிைி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவரண 3.15: காற்றின் தைக் கண்காணிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முரற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முரற கருவி 

PM2.5 
கிராவிசமட்ரிக் முளற 

பீட்டா குளறப்பு முளற 

நுண் துகை் மாதிரி 
உருவாக்கு – சதர்சமா சுற்றுெ்சூழல் 

கருவிகை் – TEI 121 

PM10 
கிராவிசமட்ரிக் முளற 

பீட்டா குளறப்பு முளற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
சமக் -சதர்சமா சுற்றுெ்சூழல் கருவிகை் - TEI 

108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(சமம்படுத்தப்பட்ட சவஸ்ட் & சகக் 
முளற) 

வாயு இளணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(சஜக்கப் & சஹாெ்சஹய்ெர் 

மாற்றியளமக்கப்பட்ட முளற) 

 

வாயு இளணப்புடன் சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி 

மாதிரி 
Free Silica NIOSH – 7601 காணக்கூடிய ஸ்சபக்ட்சராஃசபாட்சடாசமட்ரி 

ஆதாரம்: ஒசமகா ஆய்வகங்கை் & CPCB அறிவிப்புக்கு பின் வரும் மாதிரி முளற 

அட்டவரண 3.16: மதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தை தைநிரலகள் 

வ.எண் மாசு 
சநரம் 

ெராெரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் செறிவு 

சதாழில்துளற, 

குடியிருப்பு, 

கிராமம் மற்றும் 

பிற பகுதிகை் 

சுற்றுெ்சூழல் 

உணர்திறன் பகுதி 

(மத்திய 

அரொங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 

1 
ெல்பர் ளட 

ஆக்ளெடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

ெராெரி* 

24 மணி 
சநரம் ** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 
ளநட்ரஜன் ளட 

ஆக்ளெடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

ெராெரி* 

24 மணி 
சநரம் ** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 
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3 

துகை்கை் (10µm 

க்கும் குளறவான 

அைவு) PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு 

ெராெரி* 

24 மணி 
சநரம் ** 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 

 

நுண்துகை்கை் 

(அைவு 2.5 µm க்கும் 

குளறவானது PM2.5 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

ெராெரி* 

24 மணி 
சநரம் ** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I சததி: 18 நவம்பர் 2009*Annual ஒரு 

வருடத்தில் குளறந்தபட்ெம் 104 அைவீடுகைின் எண்கணித ெராெரி வாரத்திற்கு இரண்டு 

முளற 24 மணிசநரத்திற்கு சீரான இளடசவைியில் எடுக்கப்பட்டது 

** 24 மணிசநரம் / 8 மணிசநரம் அல்லது 1 மணிசநரம் கண்காணிக்கப்படும் மதிப்புகை் 

ஒரு வருடத்தில் 98% சநரத்திற்கு இணங்க சவண்டும். இருப்பினும், 2% சநரம், அளவ 

வரம்புகளை மீறலாம், ஆனால் சதாடர்ந்து இரண்டு நாட்கை் கண்காணிப்பில் இல்ளல. 

3.3.4  மாதிைி எடுப்பதற்கான அதிை்பவண் மற்றும் அளவுருக்கள் 

2021 மார்ெ் - சம வளரயிலான காலக்கட்டத்தில் சதாடர்ெ்சியான 24 மணிசநர (8 

மணி சநர 3 ஷிப்ட்) அட்டவளணளயப் பின்பற்றி, எட்டு (8) இடங்கைில் வாரத்திற்கு  

இரண்டு மாதிரிகை் வீதம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு  

சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைது. இதன் அடிப்பளடத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாட்டுதல்கை் மற்றும் 

அறிவிப்புகைின்படி PM10, PM2.5, ெல்பர் ளட ஆக்ளெடு (SO2) மற்றும் ளநட்ரஜன் ளட 

ஆக்ளெடு (NO2) ஆகியவற்றிற்கு சுற்றுப்புற காற்று உருவாக்கப்பட்டுை்ைது. 

காற்று வீசும் தளர தூசியின் விளைவுகளை மறுப்பதற்காக, ஒவ்சவாரு  

கண்காணிப்பு நிளலயத்திலும் தளர மட்டத்திலிருந்து குளறந்தபட்ெம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்தில்  

உபகரணங்கை் ளவக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்பட்டது. கருவிகை் மரங்கை் மற்றும் 

தாவரங்கை் இல்லாத திறந்தசவைியில் ளவக்கப்பட்டுை்ைன, இல்ளலசயனில் அளவ 

மாசுபடுத்திகைின் மடுவாக செயல்படுகின்றன, இதன் விளைவாக கண்காணிப்பு  

முடிவுகை் குளறவாக இருக்கும். 

3.3.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தை கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 

 தற்சபாதுை்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்ளத மதிப்பீடு செய்வதற்காக படம் 3.12 இல் 

காட்டப்பட்டுை்ைபடி எட்டு (8) கண்காணிப்பு நிளலயங்கை் ஆய்வுப் பகுதியில் 

அளமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்கைின் விவரங்கை் கீசழ சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

    அட்டவரண 3.17: சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் (AAQ) கண்காணிப்பு இடங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு இடங்கள் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 
ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 AAQ1 முக்கிய மண்டலம் - 9° 3'27.90"N 77°43'57.00"E 

2 AAQ2 முக்கிய மண்டலம் - 9° 3'17.05"N 77°43'58.28"E 

3 AAQ3 செட்டிக்குறிெ்சி 1km NE  9° 3'44.65"N 77°44'46.39"E 

4 AAQ4 சவை்ைப்பசனரி 3.5km SW 9° 2'28.60"N 77°42'07.73"E 
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5 AAQ5 சவை்ைாைங்சகாட்ளட 3km SE  9°01'34.74"N 77°45'0.98"E 

6 AAQ6 சக.சுப்ரமணியபுரம் 5.5km NW  9° 6'18.28"N 77°42'21.79"E 

7 AAQ7 கட்டாலங்குைம் 4.7km NE 9° 5'40.76"N 77°45'51.91"E 

8 AAQ8 சபரியொமிபுரம் 4.8km SW 9° 0'44.96"N 77°42'41.93"E 

 

காற்று  கண்கானிப்பு பசய்யப்பட்ட புரகப்படம் 
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படம் 3.9: சுற்றுப்புற காற்றின் தை இருப்பிட வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.18 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ1 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs) 

80 

(24 hrs) 

80 

(24 hrs) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs) 

2.0 

(8hrs) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 07.00-07.00 24.1 45.2 9.9 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 07.15-07.15 23.6 44.9 9.5 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 07.00-07.00 24.8 45.4 9.2 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 07.15-07.15 24.5 44.6 9.7 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 07.00-07.00 24.6 45.3 9.5 21.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 07.15-07.15 23.5 44.7 9.2 19.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 07.00-07.00 23.7 45.1 9.4 21.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 07.15-07.15 24.1 45.5 9.5 20.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 07.00-07.00 24.6 46.8 9.7 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 07.15-07.15 24.5 45.7 9.2 20.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 07.00-07.00 24.1 46.6 10.2 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 07.15-07.15 25.6 45.4 10.3 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 07.00-07.00 24.8 45.3 10.2 20.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 26.1 44.7 10.5 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 26.3 44.1 9.2 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 24.1 45.5 9.4 19.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 25.5 44.3 9.8 21.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 24.3 45.0 9.2 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 24.8 45.8 8.9 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 23.5 45.6 8.7 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 25.4 46.3 8.6 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 24.7 45.4 8.1 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 24.1 45.9 8.3 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 25.9 46.1 8.4 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 25.3 47.6 8.3 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 25.7 47.9 8.9 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.19 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ2 
 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 07.15-07.15 22.3 41.5 6.6 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 07.30-07:30 21.1 42.4 6.9 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 07.15-07.15 22.8 42.8 7.1 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 07.30-07:30 21.9 42.3 6.8 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 07.15-07.15 22.4 43.5 6.3 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 07.30-07:30 21.3 41.1 7.2 17.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 07.15-07.15 22.1 42.9 7.3 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 07.30-07:30 21.7 41.5 7.0 17.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 07.15-07.15 21.5 42.6 6.9 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 07.30-07:30 22.0 41.3 6.6 18.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 07.15-07.15 20.6 42.2 6.4 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 07.30-07:30 20.9 42.8 6.9 19.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 07.15-07.15 21.1 41.9 6.8 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 21.7 41.5 6.5 18.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 22.3 42.8 7.2 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 20.4 43.5 6.9 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 21.9 42.6 6.1 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 21.4 43.1 6.6 19.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 21.8 43.2 6.9 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 22.1 42.7 7.3 17.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 20.6 43.8 7.1 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 22.7 42.5 6.8 18.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 20.3 41.3 6.8 18.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 21.6 41.1 5.5 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 20.8 42.7 6.7 19.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 20.7 41.9 6.5 19.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.20 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ3 

Monitoring 
Particulates, µg/m3 

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

Date/ 

Parameters 

PM2.5, 

µg/m3 

PM10, 

µg/m3 
SO2, 

µg/m3 

NO2, 

µg/m3 
NH3 

µg/m3 

 

O3 
(8-hly Avg.) 

µg/m3 

CO 

(8-hly Avg.) 

mg/m3 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 

Ni, ng/m3 C6H6, 
µg/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 
60 

(24 hrs.) 

100              

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 23.5 45.3 7.2 19.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 22.8 44.7 7.9 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 23.6 44.1 7.0 20.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 22.9 43.6 7.4 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 22.5 44.1 6.9 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 23.1 45.8 7.1 21.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 23.6 43.1 6.8 21.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 22.9 43.6 7.4 20.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 23.1 44.1 7.0 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 22.8 46.8 6.5 21.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 23.5 45.1 7.0 20.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 22.7 44.6 6.7 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 23.1 45.4 5.9 21.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 22.9 45.2 6.3 20.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 22.4 44.9 6.1 21.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 23.1 43.7 6.5 23.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 23.7 42.5 6.7 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 22.1 41.8 7.0 22.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 23.6 44.7 6.5 23.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 22.7 43.1 6.9 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 23.1 44.5 6.5 22.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 24.5 43.8 6.3 23.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 24.1 44.1 6.1 23.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 23.8 43.7 6.5 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 22.4 44.1 6.8 22.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 22.8 43.5 6.4 22.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.21 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ4 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 07.00-07.00 18.1 38.5 4.3 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 07.15-07:15 18.9 37.9 4.1 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 07.00-07.00 17.2 38.1 4.6 14.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 07.15-07:15 17.8 38.5 4.1 14.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 07.00-07.00 18.5 39.1 4.8 16.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 07.15-07:15 17.2 38.6 4.5 15.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 07.00-07.00 18.6 38.1 4.7 15.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 07.15-07:15 19.1 37.9 4.4 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 07.00-07.00 18.2 37.5 4.8 15.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 07.15-07:15 18.9 38.6 4.6 15.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 07.00-07.00 18.5 39.5 4.7 15.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 07.15-07:15 20.3 38.9 4.1 15.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 07.00-07.00 19.5 39.7 4.5 16.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 17.5 38.6 4.8 15.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 17.2 39.2 4.6 15.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 16.3 38.1 4.2 15.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 18.2 37.8 4.0 15.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 17.9 38.6 4.8 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 18.3 36.9 4.4 16.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 18.4 37.4 4.6 15.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 17.6 37.8 4.2 16.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 17.9 38.1 4.8 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 18.3 39.4 4.5 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 19.1 39.1 4.3 17.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 19.8 40.1 4.9 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 20.4 41.6 4.6 18.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.22 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ5 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 07:30-07:30 18.1 38.5 4.3 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 07:45-07:45 18.9 37.9 4.1 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 07:30-07:30 17.2 38.1 4.6 14.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 07:45-07:45 17.8 38.5 4.1 14.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 07:30-07:30 18.5 39.1 4.8 16.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 07:45-07:45 17.2 38.6 4.5 15.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 07:30-07:30 18.6 38.1 4.7 15.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 07:45-07:45 19.1 37.9 4.4 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 07:30-07:30 18.2 37.5 4.8 15.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 07:45-07:45 18.9 38.6 4.6 15.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 07:30-07:30 18.5 39.5 4.7 15.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 07:45-07:45 20.3 38.9 4.1 15.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 07:30-07:30 19.5 39.7 4.5 16.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 17.5 38.6 4.8 15.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 17.2 39.2 4.6 15.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 16.3 38.1 4.2 15.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 18.2 37.8 4.0 15.0 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 17.9 38.6 4.8 16.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 18.3 36.9 4.4 16.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 18.4 37.4 4.6 15.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 17.6 37.8 4.2 16.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 17.9 38.1 4.8 16.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 18.3 39.4 4.5 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 19.1 39.1 4.3 17.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 19.8 40.1 4.9 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 20.4 41.6 4.6 18.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.23 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ6 

 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
80 

(24 hrs.) 
400 

(24 hrs.) 
100 

(8 hrs.) 
2.0 

(8hrs.) 
1.0 

(24 hrs.) 
6.0 

(annual) 
20 

(annual) 
5.0 

(annual) 
1.0 

(annual) 

05.03.2021 08:00-08:00 21.5 42.5 6.5 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 08:15-08:15 21.1 42.9 6.3 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 08:00-08:00 22.3 43.6 6.7 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 08:15-08:15 22.1 43.2 6.4 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 08:00-08:00 23.2 44.6 6.1 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 08:15-08:15 22.8 43.1 6.3 18.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 08:00-08:00 21.6 42.9 6.8 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 08:15-08:15 21.3 42.1 6.9 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 08:00-08:00 23.4 44.6 6.4 18.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 08:15-08:15 23.9 44.6 6.2 18.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 08:00-08:00 21.9 42.8 6.3 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 08:15-08:15 21.1 42.5 6.4 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 08:00-08:00 23.4 41.3 6.1 19.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 22.7 42.6 6.5 19.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 23.1 42.5 6.2 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 24.3 43.6 6.8 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 22.7 43.4 6.3 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 21.5 42.8 6.4 20.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 21.9 42.3 6.9 21.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 20.3 43.9 6.1 20.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 21.7 43.5 6.2 19.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 21.1 43.9 6.8 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 21.8 41.6 6.1 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 20.7 42.1 6.3 18.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 20.1 42.7 6.9 19.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 20.4 42.8 6.7 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.24 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ7 

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

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

(8-hly Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 
Ni, ng/m3 

C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 08:00-08:00 20.5 41.6 6.3 17.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 08:15-08:15 21.9 41.2 6.4 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 08:00-08:00 21.8 42.5 6.2 16.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 08:15-08:15 18.3 42.9 6.9 17.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 08:00-08:00 19.5 43.6 6.2 17.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 08:15-08:15 18.6 40.9 6.1 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 08:00-08:00 19.5 40.3 6.8 18.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 08:15-08:15 19.9 40.6 6.5 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 08:00-08:00 19.3 41.3 6.2 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 08:15-08:15 18.6 40.0 6.8 17.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 08:00-08:00 19.9 40.6 6.1 16.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 08:15-08:15 19.6 41.1 6.4 17.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 08:00-08:00 18.8 41.6 6.8 17.4 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 20.5 41.1 6.3 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 20.9 40.8 6.9 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 19.6 40.9 6.4 17.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 19.5 41.6 6.2 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 19.0 40.8 5.9 18.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 19.1 40.3 5.5 17.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 19.7 40.8 6.1 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 19.3 40.9 6.8 17.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 21.1 41.2 6.2 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 21.5 41.3 6.5 18.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 21.9 41.9 6.0 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 21.6 42.8 6.2 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 21.3 42.7 6.7 19.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.25 சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகள் – AAQ8 

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

µg/m3 

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

O3 
(8-hly 

Avg.) 

CO 

(8-hly Avg.) 

Pb, 

µg/m3 

As, 

ng/m3 

Ni, 

ng/m3 
C6H6, 
ng/m3 

BaP, 

ng/m3 

NAAQ Norms* 60(24 hrs.) 
100 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

80 

(24 hrs.) 

400 

(24 

hrs.) 

100 

(8 hrs.) 

2.0 

(8hrs.) 

1.0 

(24 

hrs.) 

6.0 

(annual) 

20 

(annual) 

5.0 

(annual) 

1.0 

(annual) 

05.03.2021 08:00-08:00 19.9 41.8 5.6 17.2 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

06.03.2021 08:15-08:15 19.1 42.1 5.1 18.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

12.03.2021 08:00-08:00 19.6 41.6 5.9 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

13.03.2021 08:15-08:15 19.4 42.8 5.5 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

19.03.2021 08:00-08:00 19.9 42.1 5.3 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

20.03.2021 08:15-08:15 19.1 42.6 5.7 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

26.03.2021 08:00-08:00 19.5 41.3 5.4 18.8 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

27.03.2021 08:15-08:15 19.2 41.9 5.1 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

02.04.2021 08:00-08:00 18.9 42.1 5.8 17.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

03.04.2021 08:15-08:15 18.3 41.9 5.6 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

09.04.2021 08:00-08:00 20.2 42.3 5.4 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

10.04.2021 08:15-08:15 19.5 41.5 5.2 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

16.04.2021 08:00-08:00 18.9 42.5 5.9 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

17.04.2021 07.15-07.15 19.1 42.1 5.5 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

23.04.2021 07.00-07.00 19.0 43.1 5.1 18.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

24.04.2021 07.15-07.15 19.7 42.5 5.6 17.6 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

30.04.2021 07.00-07.00 19.9 42.8 5.4 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

01.05.2021 07.15-07.15 19.5 42.4 5.2 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

07.05.2021 07.00-07.00 19.6 42.9 5.8 18.3 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

08.05.2021 07.15-07.15 19.3 41.6 5.2 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

14.05.2021 07.00-07.00 19.2 42.5 5.7 17.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

15.05.2021 07.15-07.15 19.3 41.3 5.5 18.7 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

21.05.2021 07.00-07.00 19.4 42.2 5.1 18.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

22.05.2021 07.15-07.15 19.6 41.7 5.7 18.9 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

28.05.2021 07.00-07.00 19.9 41.8 5.9 19.1 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 

29.05.2021 07.15-07.15 19.2 42.6 6.7 19.5 <5 <5 <1.0 <0.01 <5 <3 <1.0 <3.0 
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அட்டவரண 3.26: சுற்றுப்புற காற்றின் தைத் தைவின் சுருக்கம் 

வ. 

எண்
. 

அளவுருக்கள் 
மாசுபடுத்தும் பசறிவு, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 அவதானிப்புகைின் 

எண்ணிக்ளக 
260 260 260 260 

2 10வது ெதவீத மதிப்பு 55.87 21.1 41.89 5.6 

3 20வது ெதவீத மதிப்பு 56.74 21.5 42.3 6.1 

4 30வது ெதவீத மதிப்பு 57.6 21.8 42.5 6.4 

5 40வது ெதவீத மதிப்பு 58.6 22.5 42.7 6.7 

6 50வது ெதவீத மதிப்பு 60.25 22.9 42.9 7.1 

7 60வது ெதவீத மதிப்பு 61.32 23.5 43.4 7.5 

8 70வது ெதவீத மதிப்பு 62.3 23.73 43.6 7.73 

9 80வது ெதவீத மதிப்பு 62.76 24.3 43.9 8.3 

10 90வது ெதவீத மதிப்பு 63.83 25.41 45.1 9.1 

11 95வது ெதவீத மதிப்பு 64.8 25.9 46.1 9.61 

12 98வது ெதவீத மதிப்பு 65.39 26.66 46.5 10.5 

13 எண்கணித ெராெரி 60.86 21.36 42.7 8.75 

14 வடிவியல் ெராெரி 60.78 21.19 42.66 8.28 

15 நிளலயான விலகல் 3.3 2.8 1.9 3.1 

16 NAAQ விதிமுளறகை்* 16.3 16.3 36.9 4.0 

17 விதிமுளறகளை மீறும் % 

மதிப்புகை்* 
26.3 26.3 47.9 10.5 

 

படம் 3.10: AAQ 1 - AAQ 8 இன் சுருக்கத்தின் பட்டி வரைபடம் 

 

 

SPM PM10 PM2.5 SO2 NO2

98th Percentile Value 65.4 26.7 46.5 10.5 26.8

Arithmetic Mean 60.9 21.4 42.7 8.8 19.9

Minimum 16.3 16.3 36.9 4.0 14.5

Maximum 26.3 26.3 47.9 10.5 23.7

NAAQ Norms* 60.0 60.0 100.0 80.0 80.0
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Summary of Ambient Air Quality Data (AAQ 1 - AAQ10)
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Maximum 26.3 22.8 24.5 20.4 20.4 24.3 21.9 20.2 0.0 0.0
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AAQ
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Arithmetic Mean 45.6 42.4 44.2 38.6 38.6 43.0 41.4 42.2 0.0 0.0

Minimum 44.1 41.1 41.8 36.9 36.9 41.3 40.0 41.3 0.0 0.0

Maximum 47.9 43.8 46.8 41.6 41.6 44.6 43.6 43.1 0.0 0.0

NAAQ Norms 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Particulate Matter (PM10, µg/m3)
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AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 AAQ9
AAQ1

0

Arithmetic Mean 9.3 6.8 6.7 4.5 4.5 6.4 6.4 5.5 0.0 0.0

Minimum 8.1 5.5 5.9 4.0 4.0 6.1 5.5 5.1 0.0 0.0

Maximum 10.5 7.3 7.9 4.9 4.9 6.9 6.9 6.7 0.0 0.0

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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Gaseous Pollutant (SO2, µg/m3)

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 AAQ9
AAQ1

0

Arithmetic Mean 20.7 18.5 21.8 16.1 16.1 19.2 18.0 18.4 0.0 0.0

Minimum 19.0 17.1 19.2 14.5 14.5 18.1 16.3 17.2 0.0 0.0

Maximum 22.5 19.9 23.7 18.7 18.7 21.2 19.5 19.5 0.0 0.0

NAAQ Norms 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
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3.3.6 விளக்கங்கள் & முடிவு 

கண்காணிப்புத் தரவுகைின்படி, PM10 36.9 µg/m3 முதல் 47.9 µg/m3 வளரயிலும், PM2.5 தரவு 

16.3 µg/m3 முதல் 26.3 µg/m3 வளரயிலும், SO2 வரம்பு 4.0 µg/m3 வளர மற்றும் NO2 µg/m3 

வளரயிலான தரவு வரம்புகை் 14.5 µg/m3 இலிருந்து 23.7 µg/m3 வளர. 

PM10 இன் குளறந்தபட்ெ மற்றும் அதிகபட்ெ செறிவு செட்டிக்குறிெ்சி கிராமத்தில் 

36.9µg/m3 ஆகவும், ளமய மண்டலத்தில் 47.9 µg/m3 ஆகவும் கண்டறியப்பட்டது. PM2.5 

இன் குளறந்தபட்ெ மற்றும் அதிகபட்ெ செறிவு சவை்ைங்சகாட்ளட கிராமத்தில் 

16.3µg/m3 ஆகவும், செட்டிக்குறிெ்சி கிராமத்தில் 26.3 µg/m3 ஆகவும் கண்டறியப்பட்டது. 

3.3.7 தப்பிமயாடிய தூசி உமிழ்வு - 

8 AAQ கண்காணிப்பு நிளலயங்கைில் ஆய்வுக் காலத்தில் ெராெரியாக 30 நாட்களுக்கு  

தப்பிசயாடிய தூசி பதிவு செய்யப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.27: μg/m3 இல் சைாசைி தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் 

AAQ Locations Avg SPM (µg/m3) 

AAQ 1 68.5 

AAQ 2 67.7 

AAQ 3 66.1 

AAQ 4 64.2 

AAQ 5 58.1 

AAQ 6 62.7 

AAQ 7 63.4 

AAQ 8 63.8 

 

 

 

அட்டவரண 3.28: தப்பிமயாடிய தூசி மாதிைி மதிப்புகள் μg/m3  

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

ெராெரி 68.5 67.7 66.1 64.2 58.1 62.7 63.4 62.6 

குளறந்தபட்ெம் 69.9 69.2 67.8 62.7 59.7 64.1 62.1 63.8 

அதிகபட்ெம் 67.2 64.5 65.7 63.7 59.8 60.2 62.5 59.8 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்ளககைிலிருந்து கணக்கீடுகை் 

3.4 ஒலி சூழல் 

 ொளல மற்றும் சுரங்க நடவடிக்ளககைில் வாகன இயக்கம் என்பது ஆய்வுப் 

பகுதியில் ெத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கை், சுற்றுெ்சூழல் மதிப்பீட்ளட, சுரங்க  
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செயல்பாடு மற்றும் வாகனப் சபாக்குவரத்தின் ெத்தத்தின் சுற்றுெ்சூழல் மதிப்பீடு,  

செவிப்புலன் பாதிப்பு, உடலியல் பதில்கை் மற்றும் எரிெெ்ல் சபான்ற பல்சவறு  

காரணிகளைக் கருத்தில் சகாண்டு சமற்சகாை்ைலாம்.  

 ஆய்வுப் பகுதியில் இளரெெ்ல் கண்காணிப்பின் முக்கிய சநாக்கம், அடிப்பளட 

இளரெெ்ல் அைளவ நிறுவுவதும், திட்டத் தைத்ளதெ் சுற்றியுை்ை திட்டெ் செயல்பாடுகைின் 

சபாது உருவாக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் சமாத்த இளரெெ்லின் தாக்கத்ளத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.4.1 மாதிைி இடங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 ஆய்வுப் பகுதிக்குை் சுற்றுப்புற இளரெெ்ல் அைளவ மதிப்பிடுவதற்காக, எட்டு (8) 

இடங்கைில் இளரெெ்ல் கண்காணிப்பு சமற்சகாை்ைப்பட்டது. 10 கிமீ சுற்றைவில் வணிக,  

குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகளை உை்ைடக்கியதன் மூலம் ஒலி நிளல கண்காணிப்பு 

இடங்கை் சமற்சகாை்ைப்பட்டன. இளரெெ்ல் கண்காணிப்பு முளற சதர்வு செய்யப்பட்டது ,  

அது ஆய்வின் சநாக்கம் மற்றும் சநாக்கங்களுக்கு மிகவும் சபாருத்தமானது. 

அட்டவரண 3.29: மமற்பைப்பு ஒலி கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ.எண் இடம் கண்காணிப்பு 

இடங்கள் 

தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஒருங்கிரணப்புகள் 

1 N1 முக்கிய மண்டலம் - 9° 3'27.76"N 77°43'56.18"E 

2 N2 முக்கிய மண்டலம் - 9° 3'16.67"N 77°43'58.86"E 

3 N3 செட்டிக்குறிெ்சி 1km NE 
9° 3'44.88"N 77°44'46.06"E 

4 N4 சவை்ைப்பசனரி 3.5km SW 9° 2'29.01"N 77°42'07.97"E 

5 N5 சவை்ைாைங்சகாட்ளட 3km SE 9° 1'34.64"N 77°45'00.64"E 

6 N6 சக.சுப்ரமணியபுரம் 5.5km NW 9° 6'18.02"N 77°42'21.64"E 

7 N7 கட்டாலங்குைம் 4.7km NE 9° 5'40.84"N 77°45'51.42"E 

8 N8 சபரியொமிபுரம் 4.8km SW 9° 0'44.97"N 77°42'42.25"E 

3.4.2 கண்காணிப்பு முரற 

 ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் ெவுண்ட் சலவல் மீட்டர் பயன்படுத்தப்பட்டது . அளனத்து  

வாசிப்பும் தளர மட்டத்திலிருந்து 1.5 மீட்டர் உயரத்தில் உை்ை ‘ஏ-சவயிட்டிங்’  

அளலவரிளெ சநட்சவார்க்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி அைவு மீட்டர் ஒரு நிளலயான 

மற்றும் நிளலயான வாசிப்ளபக் சகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் 

உண்ளமயான ஒலி அைளவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குளறபாட்ளடத் 

தணிக்க, Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட சதாடர்ெ்சியான ெமமான ஒலி நிளல  

பயன்படுத்தப்படுகிறது. ெமமான ஒலி நிளல, 'Leq', பின்வரும் ெமன்பாட்ளடப்  

பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த நிளல, 'L' இலிருந்து  

சபறலாம். ெமமான இளரெெ்ல் நிளல கணித ரீதியாக வளரயறுக்கப்படுகிறது 

 சநரத்தின் செயல்பாடாகக் காட்டப்படும் அைவிடப்பட்ட இளரெெ்ல் அைவுகை் , 

ெமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிளலளய விவரிக்க பயனுை்ைதாக இருக்கும். ஒவ்சவாரு  

நிளலயத்திலும் சுமார் 60 நிமிட சநர இளடசவைியில் பதிவுசெய்யப்பட்ட இளரெெ்ல்  

அைவுகை் ெமமான இளரெெ்ல் அைவுகளுக்கு கணக்கிடப்படுகின்றன. ெமமான 
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இளரெெ்ல் நிளல என்பது சநரம் மாறுபடும் இளரெெ்ல் நிளலகளை விவரிக்கும் ஒற்ளற  

எண் விைக்கமாகும். 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10)  

Where L = சநரத்தின் செயல்பாட்டில் ஒலி அழுத்த நிளல dB (A) 

T = கவனிப்பின் சநர இளடசவைி
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படம் 3.11: ஆய்வுப் பகுதியில் ஒலி கண்காணிப்பு நிரலயங்கள் 
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3.4.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற ஒலி அளவின் பகுப்பாய்வு 

 டிஜிட்டல் ஒலி அழுத்த நிளல ஒலி நிளல மீட்டர் (மாடல்: HTC SL-1352) மூலம் 

அைவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் சபறப்பட்ட பல்சவறு Leq தரவுகைின் பகுப்பாய்வு 

செய்யப்பட்டது. பகல் சநரத்திலும் இரவு சநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகை் 

கீசழ அட்டவளண 3.30 இல் வழங்கப்பட்டுை்ைன 

பகல் சநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வளர. 

இரவு சநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வளர. 

   அட்டவரண 3.30: சுற்றுப்புற ஒலி தை முடிவு 

வ.எண் இடங்கள் 

இரைச்சல் நிரல (dB (A) Leq) 

பகல் மநைம் இைவு மநைம் 

(dB (A) Leq) (dB (A) Leq) 

1 முக்கிய மண்டலம் 48.7 39.5 

2 முக்கிய மண்டலம் 48.5 36.9 

3 செட்டிக்குறிெ்சி 48.2 38.0 

4 சவை்ைப்பசனரி 46.1 37.4 

5 சவை்ைாைங்சகாட்ளட 46.0 36.9 

6 சக.சுப்ரமணியபுரம் 46.5 40.1 

7 கட்டாலங்குைம் 46.1 39.1 

8 சபரியொமிபுரம் 47.7 38.0 

 

படம் 3.12: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் பகல் மற்றும் இைவு மநை ஒலி 

அளவுகள் 
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படம் 3.13: ரமய மற்றும் இரடயக மண்டலத்தில் இைவு மநை ஒலி அளவுகள் 

 

3.4.4 விளக்கம் & முடிவு: 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிளயெ் சுற்றியுை்ை 8 (எட்டு) இடங்கைில் சுற்றுப்புற 

இளரெெ்ல் அைவுகை் அைவிடப்பட்டன. ளமய மண்டலத்தில் பகல் சநரத்தில் 48.5 - 48.7 dB (A) 
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Leq ஆகவும், இரவில் 36.9 - 39.5 dB (A) Leq ஆகவும் இருந்தது. இளடயக மண்டலத்தில் பகல் 

சநரத்தில் 46.0 - 48.2 dB (A) Leq மற்றும் இரவு சநரத்தில் 36.9 - 40.1 dB (A) Leq வளர பதிவு 

செய்யப்பட்டுை்ைது. 

500 மீ சுற்றைவில் உை்ை குவாரிகைின் சகாத்து, வாகனங்கைின் இயக்கம் மற்றும் பிற 

மானுடவியல் செயல்பாடுகை் காரணமாக சில பகுதிகைில் காணப்படும் இளரெெ்ல் 

மதிப்புகை் முதன்ளமயாக குவாரி நடவடிக்ளககை் காரணமாகும். பகல் சநரத்தில் 

அதிகபட்ெ மற்றும் குளறந்தபட்ெ ெத்தம் ளமய மண்டலத்தில் 48.7 dB(A) மற்றும் 

சவை்ைாைங்சகாட்ளட கிராமத்தில் 46.0 dB(A) மற்றும் சக.சுப்ரமணியபுரம் கிராமத்தில் 40.1 

dB(A) & 36.9 என்ற அைவில் பதிவாகியுை்ைதாக இளரெெ்ல் கண்காணிப்பு முடிவுகை் 

சவைிப்படுத்துகின்றன. இரவு சநரத்தில் சவை்ைாைங்சகாட்ளட கிராமத்தில் dB(A). 

3.5 சுற்றுச்சூழல் சூழல் 

 சூழலியல் என்பது உயிரினங்களுக்கும் அவற்றின் சுற்றுெ்சூழலுக்கும் 

இளடயிலான உறவுகை் மற்றும் சதாடர்புகளைக் ளகயாளும் அறிவியலின் ஒரு பிரிவு 

ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுெ்சூழல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது, குறிப்பாக  

உயிரினங்கைின் பட்டியல் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் அடிப்பளட சூழலியல் 

நிளலளமகளை மதிப்பீடு செய்தல். உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய சநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியில் உை்ை தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கை் சதாடர்பான அடிப்பளடத் 

தரவுகளை செகரிப்பதாகும். தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கை் குறித்த பகுதியில் 

விரிவான ஆய்வு மூலம் தரவு செகரிக்கப்பட்டுை்ைது. தமிழ்நாடு அரசு மாவட்ட வன 

அலுவலகம் சபான்ற பல்சவறு ஆதாரங்கைில் இருந்தும் தகவல்கை் 

செகரிக்கப்படுகின்றன. தை கண்காணிப்பு மற்றும் வனத்துளற பதிவுகைின் 

அடிப்பளடயில் தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கைின் ெரிபார்ப்பு பட்டியல் 

தயாரிக்கப்பட்டது. 

3.5.1 மவரலயின் மநாக்கம் 

 இலக்கிய ஆய்வு, கை ஆய்வுகை் மற்றும் பாதுகாப்பு செயல் திட்டத்துடன் 

அவற்றின் தணிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் சுற்றுெ்சூழல் உணர்திறன் ஏற்பிகளை  

அளடயாைம் காண்பது இந்த ஆய்வுக்கான பணியின் சநாக்கத்தில் அடங்கும்.  

முன்சமாழியப்பட்ட ொதாரண கல் குவாரியின் ளமய மற்றும் இளடயக மண்டலத்தில் 

ஆய்வு சமற்சகாை்ைப்பட்டது. சுரங்கத் தைம் மற்றும் 10 கிமீ சுற்றைவு ஆய்வுப் பகுதியின் 

சுற்றுெ்சூழல் நிளலளமகை் குறித்த உண்ளமத் தகவல்களை சவைிக்சகாணரும் 

வளகயில் முதன்ளம மற்றும் இரண்டாம் நிளலத் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி 

முளறயாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் ஆய்வு சமற்சகாை்ைப்பட்டது. 

அளனத்து முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கத் தைத்தின் எல்ளலயிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றைவிற்குை் உை்ை சபாதுவான வாழ்விட வளக, தாவர அளமப்பு, தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கைின் பட்டியல் தயாரித்தல் ஆகியளவ ஆய்வில் அடங்கும். சூழலியல் 

ரீதியாக உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகளை அளடயாைம் காணவும், ளமயப் பகுதியிலும் 

அதன் இளடயக மண்டலத்திலும் ஏசதனும் அரிதான, அழிந்து வரும், உை்ளூர் அல்லது 

அெச்ுறுத்தலுக்கு உை்ைான (REET) தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கை் உை்ைனவா 

என்பளத அளடயாைம் காணவும் தைத்தின் உயிரியல் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது .  

வனவிலங்குகைின் வாழ்விடங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், REET இனங்கை் ஏசதனும் 
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இருந்தால் அவற்ளறப் பாதுகாப்பதற்கும், சதளவப்பட்டால் சபாருத்தமான தணிப்பு 

நடவடிக்ளககளை பரிந்துளரக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவளமக்கப்பட்டுை்ைது.   

3.5.2 உயிைியல் ஆய்வுகளின் மநாக்கங்கள் 

 தற்சபாளதய ஆய்வு பின்வரும் சநாக்கங்களுடன் சமற்சகாை்ைப்பட்டது: 

1. உை்ளூர் பல்லுயிர் சபருக்கத்தில் முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

ொத்தியமான தாக்கத்ளத ஆய்வு செய்தல் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

உயிரியக்கத்திற்கு சதளவப்பட்டால், தணிப்பு நடவடிக்ளகளய பரிந்துளரத்தல். 

2. சுரங்க நடவடிக்ளக மற்றும் அளதெ் சுற்றியுை்ை தாவரங்கைின் (நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீர்வாழ்) தன்ளம மற்றும் விநிசயாகத்ளத மதிப்பிடுதல். 

3. தாவரங்கை் மற்றும் விலங்கினங்கை், எண்சடமிக், அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் 

அெச்ுறுத்தலுக்கு உை்ைான (RET இனங்கை்) சபான்ற முதன்ளமயான கை ஆய்வின் 

அடிப்பளடயில் தனித்தனியாக ளமய மற்றும் இளடயகப் பகுதிக்கான விவரம் மற்றும் 

தற்சபாதுை்ை விலங்கினங்கைின் அட்டவளணளய சதைிவாகக் குறிப்பிடுகிறது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஏசதனும் அட்டவளண- விலங்கினங்கை் காணப்பட்டால், அவற்ளறப் 

பாதுகாப்பதற்கான பட்சஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் சதளவயான திட்டமும் மாநில வனம் 

மற்றும் வனவிலங்குத் துளறயுடன் கலந்தாசலாசித்து, விவரங்கை் அைிக்கப்பட 

சவண்டும். 

4. பல்லுயிர் சபருக்கத்திற்கான சமலாண்ளம மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககளை  

வகுத்தல். 

 

படம் 3.14: திட்ட வரைபடம் 10-கிமீ சுற்றளவு இரடயகப் பகுதிரய 4 மலை ்சீைற்ற 

மாதிைி மாதிைிரயக் காட்டுகிறது 
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3.5.4.ரபட்மடா-சமூகவியல் ஆய்வு முரற 

ளபட்சடா-ெமூகவியல் அைவுருக்கை், அதாவது மிகுதி, அடர்த்தி மற்றும் அதிரச்வண் (%) 

அைவிடப்பட்டன. ளமயப் பகுதிக்குை் சமாத்தம் 10 குவாட்ரட்டுகை் சதாராயமாக வும்,  

இளடயகப் பகுதியில் நான்கு காலாண்டுகளுக்குை் 40 குவாட்ரட்டுகளும் சதாராயமாக  

(10/குவார்ளடல்) அளமக்கப்பட்டன. ளமயப் பகுதியில், ஆய்வு செய்யப்பட்ட 10 

குவாட்ரட்கைில் எதிரச்காை்ளும் மலர் இனங்கைின் அதிரச்வண் (%), மிகுதி மற்றும் 

அடர்த்தி ஆகியவற்ளறக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் சூத்திரங்கைின்படி ,  

10 குவாட்ரட்டுகை் சதாராயமாக எண்ணப்பட்ட மரங்கை், புதர்கை் மற்றும் 

மூலிளககளுக்கு இடப்பட்டன.  

குவாட்ைாட்ஸ் முரற 

25 × 25-மீ குவாட்ரட்டுகை் ளமய மற்றும் 5-கிமீ இளடயக பகுதிக்குை் சதாராயமாக  

அளமக்கப்பட்டன; ஒவ்சவாரு நாற்கரமும் மரங்களை (>5 செ.மீ. ஜிபிசஹெ்) 

மதிப்பிடுவதற்காக அளமக்கப்பட்டது மற்றும் ஒன்று, புதர்களுக்கு நாற்கரத்திற்குை் 10 × 

10-மீ துளணக ் குவாட்ரட் கூடு கட்டப்பட்டது. சிறிய ஓளட பகுதி, விவொயக் கட்டுகைில்  

உை்ை மரங்கை், சடங்க் பண்ட்கை், பண்ளண வனத் சதாட்டங்கை், வனவிலங்குப் 

பகுதிகை், இயற்ளக வனப் பகுதி, அசவன்யூ சதாட்டங்கை், வீட்டுக் சகால்ளலப்புறங்கை்  

சபான்ற மாதிரி முயற்சிகளை அதிகப்படுத்தவும், இனங்கைின் ஒற்றுளமளயக்  
குளறக்கவும் சதாராயமாக நாற்கரங்கை் அளமக்கப்பட்டன. , முதலியன. ஒவ்சவாரு  

நாற்கரத்திலும் மரம் (25 × 25-மீ) மற்றும் புதர் (10 × 10-மீ) செர்ந்த தனிநபர்கை்  

தனித்தனியாக பதிவு செய்யப்பட்டு கைத்தில் அளடயாைம் காணப்பட்டுை்ைனர். 

குவாட்சரட்ஸ் மாதிரி முளறகை் படம் எண்.3.26 இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

3.5.5 ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் 

வளகபிரித்தல் அடிப்பளடயில் 12 குடும்பங்களைெ் செர்ந்த சமாத்தம் 12 இனங்கை் 

முக்கிய சுரங்க குத்தளகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு செய்யப்பட்டுை்ைன. இது சவற்று 

நிலப்பரப்ளபக் காட்டுகிறது. கணக்கிடப்பட்ட தாவரங்கைின் வாழ்விட வளகப்பாட்டின் 

அடிப்பளடயில், சபரும்பாலான இனங்கை் மூலிளககை் 4 (33%) மற்றும் மரங்கை் 3 (25%), 

புதர்கை் 3 (25%) மற்றும் ஏறுபவர்கை் 2 (17%). அறிவியல் சபயர் சகாண்ட தாவரங்கைின் 

விவரங்கை் அட்டவளண எண். 3.32 இல் குறிப்பிடப்பட்டுை்ைன. தாவர ஆய்வுகைின் 

முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, அட்டவளண எண்.3.32 இல் குறிப்பிட்டுை்ை ஆய்வுப் 

பகுதியில் ஃசபசபசி மற்றும் அசரசகசிசய முதன்ளமயான ஆதிக்கம் செலுத்தும் 

இனங்கை் என்பளதக் காட்டுகிறது மற்றும் தாவர குடும்பத்தின் வடிவத்தின் 

பன்முகத்தன்ளமயின் விவரங்கை் படம் எண்.3.27 இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன.  

அெச்ுறுத்தப்பட்ட வளகயாக இனங்கை் எதுவும் காணப்படவில்ளல (அட்டவளண எண்.  

3.32). 
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அட்டவரண 3.31: ரமய மண்டலத்தில் தாவைங்கள் & 

 இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

புல்  

வ.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம உள்ளூை் பபயை் 

1 
சஹட்சடாசராசபாகன் 

கன்சடாரல்ஸ் 
Poaceae 

ஊசிப்புல்லு 

2 அருண்சடா சடானாக்ஸ் Poaceae சபாதுவான ஊசி, புல் 

3 
சடன்ட்சராகாலமஸ் 

ஸ்ட்ரிக்டஸ் 
Poaceae 

காலமூங்கில் 

4 டிஜிசடரியா கிைியாரிஸ் Poaceae அரிசிப்புல் 

மைம் 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம உள்ளூை் பபயை் 

1 
சபாராெஸ் 

ஃபிைாசபல்லிஃபர் 

அசரசகசிசய பளனமர பளன 

2 யூசபார்பியா பழங்கால Euphorbiaceae கல்லி, முக்சகாணம், துருவல் 

3 
லானியா 

சகாரமண்டலிகா 

அனகார்டியாசிசய இந்திய ொம்பல் மரம், சமாயா, 

சவாடியர் 

4 
சமாரிண்டா 

டிங்க்சடாரியா 

ரூபியாசிசய நுனா 

5 
ப்சராசொபிஸ் 

ஜூலிஃப்சைாரா 

ஃசபசபசிசய அல்கசராபா, சமஸ்ளகட் 

6 சபாங்கமியா பின்னடா ஃசபசபசிசய இந்திய பீெ், புங்கம் 

7 புைி இண்டிகா சீெல்பினிசயசி புலி 

8 சகாகஸ் நியூசிஃசபரா அசரசகசிசய சதங்காய், சதன்ளன 

9 மூொ பரடிசியாக்கா முசெசிசய வாளழ, வாளழ 

10 சகாகஸ் நியூசிஃசபரா அசரசகசிசய சதங்காய், சதன்ளன 

11 மூொ பரதீசியா முசெசிசய வாளழ, வாளழ 

12 சடக்சடானா கிராண்டிஸ் லாமியாசிசய சதக்கு 

13 அகாசியா சுந்திரா ஃசபசபசிசய  

14 அகாசியா ஃசபருஜினியா ஃசபசபசிசய பரம்ளப 

15 
அகாசியா 

லுசகாஃப்சைாயா. 

மிசமாசெசி சவல்சவலம் 

16 அகாசியா நிசலாட்டிகா மிசமாசெசி kaRuvelai 

17 அடினா கார்டிஃசபாலியா ரூபியாசிசய மஞ்ெகடம்பு 

18 ஐலாந்தஸ் எக்செல்ொ சிமரூசபசி சபருமரம், சபருமருந்து 

19 அல்பிசியா சலசபக் மிசமாசெசி சிரிதம் 

20 அொடிராக்டா இண்டிகா சமலியாசிசய சவப்ளப, 
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21 சிட்ரஸ் எலுமிெ்ளெ ருசடசி எலுமிெ்ளெ 

22 Dalbergia paniculata ஃசபசபசிசய சபாரபெெ்ளல 

23 Dalbergia sissoo ஃசபசபசிசய நுக்கம் சதாடகட்டி 

24 
சடசலானிக்ஸ் சரஜியா சீெல்பினிசயசி ஃபிசைம் ட்ரீ, ராயல் 

பாய்ன்சியானா 

25 எரித்ரினா இண்டிகா ஃசபசபசிசய முை்ளு முருங்ளக 

26 எரித்ரினா சவரிசகட்டா ஃசபசபசிசய கல்யாண முருங்ளக 

27 யூகலிப்டஸ் குசைாபுலஸ் ளமசடசி நீல பளெ 

28 
ஃபிகஸ் சபங்காசலன்சிஸ் சமாசரசிசய கிருஷ்ணன் அத்தி, 

கிருஷ்ணனின் 

29 Ficus religiosa சமாசரசிசய பீப்பல், அரெமரம் 

30 ளெடியம் குஜாவா மிர்சடசி சகாய்யா 

31 புனிகா கிரனாட்டம் லித்சரசி மாதுளை, மாதுளை 

32 ெமசன ெமன் மிசமாசொசட தூங்குமூஞ்ெ் மரம் 

33 ளெசிஜியம் சீரகம் மிர்சடசி நாளக 

34 சடர்மினாலியா செபுலா காம்ப்சரசடசி கடுக்காய் 

35 
சதஸ்சபசியா லாம்பாஸ் மால்சவசி சபாதுவான மல்சலா, 

காட்டுப்பருத்தி 

மூலிரக 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம உள்ளூை் பபயை் 

1 அபுடிசலான் இண்டிகம் மால்சவசி நாட்டு மல்சலா, துட்டி மூலிளக 

2 அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae சகாலி-ப்-பூண்டு, குப்ளப-

சமனி 

3 அெ்சிராந்சதஸ் அஸ்சபரா அமரந்சதசி முட்கை் நிளறந்த ொஃப் பூ, 

நாயுருவி 

4 ஏரவ் லநட அமரந்சதசி சிறு-புலா,உைிளன 

5 நீலக்கத்தாளழ 

அசமரிக்கானா 

அகசவசி ஆளனகத்தளல 

6 அமராந்தஸ் ஸ்பிசனாெஸ்   அமரந்சதசி முை்ளுக்கீளர 

7 அமராந்தஸ் விரிடிஸ் அமரந்சதசி kuppai-k-kirai 

8 கிைிசயாம் விஸ்சகாொ கிைிசயாசமசி உண்ணி, நாய்க்கடுகு 

9 ளெசனாடான் 

டாக்ளடலான் 

Poaceae சபரம்ுடா, புல், அருகம்புல் 

10 டதுரா உசலாகம் சொலசனசிசய சதாம், ஆப்பிை், ஊமத்ளத 

11 யூசபார்பியா ஹிர்டா Euphorbiaceae அம்மாம் பெெ்ரிசி 

12 லியூகாஸ் அஸ்சபரா லாமியாசிசய தும்ளப 
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13 மிசமாொ புடிகா மிசமாசெசி உணர்திறன் சகாண்ட தாவரம், 

என்ளனத் சதாடாசத 

14 Phyllanthus nirurii ளபலாந்சதசிசய கீழசநல்லி, இளலயின் கீழ் 

விளத 

15 டிரிபுலஸ் சடசரஸ்ட்ரிஸ் ஜிசகாபிசலசிசய பஞ்ெர் சகாடி, சநருஞ்சி 

16 டிரிடாக்ஸ் 

ப்சராகம்சபன்ஸ் 

ஆஸ்சடசரசி டிளரடாக்ஸ் சடய்சி, 

சவட்டுக்காயப்பூண்டு 

17 சவசமானியா சினிரியா ஆஸ்சடசரசி ஊதாப்பூ, மூக்குத்திப்பூண்டு 

18 ஓரிொ ொடிவா Poaceae அரிசி 

19 Phaseolus மாம்பழம் ஃசபசபசிசய உளுந்து 

20 ஜியா சமஸ்   Poaceae சொைம், சொைம் 

21 சகப்சிகம் ஃப்ரூட்சென்ஸ் சொலசனசிசய சதஜ்பூர் மிைகாய் 

22 அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae சகாலி-ப்-பூண்டு, குப்ளப-

சமனி 

23 ஏரவ் லனட அமரந்சதசி சிறு-புலா,உைிளன 

24 நீலக்கத்தாளழ 

அங்கஸ்டிஃசபாலியா 

அஸ்பாரசகசி கரீபியன் நீலக்கத்தாளழ 

25 நீலக்கத்தாளழ சிெலான 

சபறின் 

அகசவசி சிெல் நீலக்கத்தாளழ, 

நீலக்கத்தாளழ, நூற்றாண்டு 

ஆளல 

26 கற்றாளழ லிலியாசிசய கத்தளல 

27 அமராந்தஸ் விரிடிஸ் அமரந்சதசி kuppai-k-kirai 

28 சபௌஹினியா சரஸ்சமாஸ் ஃசபசபசிசய அதி, ஜிஞ்ொ 

29 ப்ளூமியா சலெரா ஆஸ்சடசரசி காட்டுமுை்ைங்கி, 

நரக்கரண்ளட 

30 Boerhavia diffusa Nyctaginaceae   சரட் ஹாக்வீட், தார் ளவன் 

31 புல்சபாஸ்டிலிஸ் 

பார்பட்டா 

ளெபசரசி முக்குடிசகாளர 

32 குசைாரிஸ் 

சடாலிசகாஸ்டாெ்சியா 

Poaceae விரல் புல், குருத்துபில்லு 

33 குசராட்டன் 

ெபார்சிஃப்சைாரஸ் 

Euphorbiaceae சரயில்பூண்டு 

34 சஹலியாந்தஸ் ஆண்டு ஆஸ்சடசரசி சூரியகாந்தி 

35 ஒசிமம் அசமரிக்கன் லாமியாசிசய துைசி, ளந துைசி 

36 ஓசிமம் கருவளற லாமியாசிசய புனித துைசி, துைசி 

37 பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டசராசபாரஸ் 

ஆஸ்சடசரசி காங்கிரஸ் புல் 

38 எை் இண்டிகம் சபடலியாசிசய சகாளர, புல்லு 

39 சிடா கார்டிஃசபாலியா எல். மால்சவசி   இதயம்-இளல சிடா 
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40 சதஸ்சபசியா பாபுல்னியா மால்சவசி இந்திய துலிப் மரம் பூவரசு 

41 வின்கா சராொ அசபாசிசனசிசய நித்யகல்யாணி 

புதை்பசடி 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம உள்ளூை் பபயை் 

1 ஆர்சகசமான் 

சமக்சிகானா 

பாப்பாசவசரசி முை் கெகொ, குடிசயாட்டி 

2 கப்பரிஸ் செபியாரியா கப்பசரசிசய கரிந்து 

3 காசியா ஆரிகுலட்டா ஃசபசபசிசய ஆவாரம்பூ 

4 சகாசிப்ைம் மரக்கன்று மால்சவசி பருத்தி, பருத்தி 

5 ஓபன்டியா வல்காரிஸ் கற்றாளழ ெப்பாட்டுக்கல்லி 

6 சொலனம் 

ட்ளரசலாபாட்டம் 

சொலசனசிசய தூதுவளை 

7 ளவசடக்ஸ் சநகுண்சடா. சவர்சபசனசிசய சநாெ்சி 

8 ஜிசிபஸ் ஓசனாப்லியா.   ரம்சனசிசய சுளரமுல்லு, சுளர இலந்ளத 

9 Calotropis gigantea R.Br. ஃசபசபசிசய துவளர,அதகி,இருப்புலி, 

10 கசலாட்சராபிஸ் 

செயல்முளற 

அஸ்க்சலபியாசடசய சவை்சைருக்கு 

11 கன்னா இண்டிகா கன்சனசிசய இந்தியன் ஷாட், காட்டு கன்னா 

12 கரிகா பப்பாைி கரிசகசி பாப்பாலி 

13 ஜாஸ்மினம் 

அங்கஸ்டில்ஃசபாலியம் 

ஒலிசயசி குண்டுமணி 

14 ஜாஸ்மினம் 

ஆர்சபாசரசென்ஸ் 

  

15 ஜட்சராபா 

க்ைான்டுலிஃசபரா 

Euphorbiaceae காட்டுஅமணக்கு 

16 லந்தனா சகமரா சவர்சபசனசிசய உன்னிெ்செடி 

17 லாசொனியா இன்ர்மிஸ் லித்சரசி மருதாணி, மருசதான்றி 

18 லுசகனா   

19 பீனிக்ஸ் அகாலிஸ் அசரசகசிசய Stemiess சபரீெெ்ம்பழம் 

20 ரிசினஸ் கம்யூனிஸ் Euphorbiaceae ஆமணக்கு செடி 

21 சொலனம் சதாரவ்ும் சொலசனசிசய சுண்ளடக்காய் 

22 Tabernaemontana 

கசரானரியல் 

அசபாசிசனசிசய நந்தியாரவ்ட்டம் 

பகாடிகள் 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம உள்ளூை் பபயை் 

1 சிெஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்சடசி சபரண்ளட 
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2. அப்ரூஸ் ப்ரிசகசடாரியஸ் ஃசபசபசிசய பவை மணி, சகாடி, 

சஜபமாளல 

3 குக்குர்பிட்டா சபப்சபா குக்குர்பிசடசி பரங்கி 

4 குக்குர்பிட்டா சபப்சபா குக்குர்பிசடசி பரங்கி 

5 ஐசபாமியா 

சஹசடரிஃசபாலியா 

கன்வால்வுசலசி கனவாலி சகாடி 

6 பாசிஃப்சைாரா ஃசபாடிடா பாசிப்சைாசரசி துர்நாற்றம் வீசும் 

சபஷன்ஃப்ைவர் 

7 சபரக்ுசலரியா சடமியா அஸ்க்சலபியாசடசி உத்தாமணி, சீந்தில் சகாடி 

 

3.7.1 விலங்கினங்கள் 

 பாலூட்டிகை், பறளவகை், ஊர்வன, நீர்வீழ்ெ்சிகை் மற்றும் பட்டாம்பூெ்சிகை்  

ஆகியளவ சமற்சகாை் காட்டப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்ட முளறயின்படி விலங்கு  

கணக்சகடுப்பு சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைது. பட்டியலிடப்பட்ட அளனத்து 

உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு ெட்டம்,  

1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. ளமயப் பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும்,  

அெச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உை்ளூர் இனங்கை் எதுவும் இல்ளல.   

3.7.3. ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

 செட்டிகுறிெ்சி கிராமத்தின் ளமய மண்டலத்தில் சமாத்தம் 17 வளகயான 

இனங்கை் காணப்படுகின்றன, ொதாரண கல் மற்றும் ெரளை குவாரி (அட்டவளண  

எண்.3.35) அவற்றில் பூெ்சிகை் 4 (23%), ஊர்வன 4 (24%), பாலூட்டிகை் 3 (18%)) மற்றும் 

ஏவியன் 6 (35%). ளமய சுரங்க குத்தளக பகுதியில் இருந்து 15 குடும்பங்களைெ் செர்ந்த 

சமாத்தம் 17 இனங்கை் பதிவு செய்யப்பட்டுை்ைன. இந்த இனங்கை் எதுவும் ஆய்வுப் 

பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்கைில் அெச்ுறுத்தலுக்கு உை்ைாகசவா அல்லது 

பரவக்கூடியதாகசவா இல்ளல. அட்டவளண I இனங்கை் இல்ளல மற்றும் ஆறு 

இனங்கை் இந்திய வனவிலங்கு ெட்டம் 1972 இன் படி அட்டவளண IV இன் கீழ் உை்ைன.  

சுரங்க குத்தளக பகுதியில் சமாத்தம் 6 வளகயான பறளவகை் காணப்பட்டன. 

ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உை்ளூர் இனங்கை் எதுவும் 

காணப்படவில்ளல. அறிவியல் சபயருடன் ளமய மண்டலத்தில் உை்ை 

விலங்கினங்கைின் விவரங்கை் அட்டவளண எண். 3.35 இல் குறிப்பிடப்பட்டுை்ைன. 
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அட்டவரண 3.33: ரமய மண்டலத்தில் & இரடயக உள்ள விலங்குகள் 

 

இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வளகபிரித்தல் அடிப்பளடயில் 37 குடும்பங்களைெ் செர்ந்த சமாத்தம் 54 

இனங்கை் இளடயக மண்டலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு செய்யப்பட்டுை்ைன. வாழ்விட 

வ.

எ
ண் 

ஆங்கிலப் பபயை் குடும்பப் பபயை் அறிவியல் பபயை் 

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவரண 

பட்டியல் 

பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டியல் 

தைவு 

பூச்சிகள் 

1 சகாடிட்ட புலி நிம்பலிசட டானஸ் 

பிசைக்ஸிப்பஸ் 

Schedule IV LC 

2 சபாதுவான புலி நிம்பலிசட டானஸ் சஜனுடியா NL NL 

3 மன்டிஸ் 

பிராரத்்தளன 

மாண்டிசட மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

4 சிவப்பு நரம்புகை் 

சகாண்ட டார்ட்டர ்

லிசபல்லுலிசட சிம்சபட்ரம் 

ஃசபான்ஸ்சகாலம்பி 

NL LC 

ஊை்வன 

5 பிராமினி சதால் சின்சிசட யூட்சராபிஸ் 

கரினாட்டா 

NL LC 

6 சபாதுவான சதால் சின்சிசட Mabuya carinatus NL LC 

7 சபாதுவான வீட்டு 

சகக்சகா 

சகக்சகானிசட சஹமிடாக்ளடலஸ் 

ஃப்ரீனாடஸ் 

NL LC 

8 விசிறி-

சதாண்ளடப் 

பல்லி 

அகமிசட சிதனாசபான்டிசெரி
யானா 

NL LC 

பாலூட்டிகள் 

9 இந்திய புல சுட்டி முரிசட மஸ் பூடுகா அட்டவளண IV NL 

10 ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

சஹர்சபஸ்டிசட சஹர்சபஸ்சடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

அட்டவளண II LC 

11 சபாதுவான எலி முரிசட ராட்டஸ் ராட்டஸ் அட்டவளண IV LC 

பறரவகள் 

12 இரண்டு வால் 

குருவி 

டிக்ரூரிசட Dicrurus macrocercus அட்டவளண IV LC 

13 சபாதுவான 

ளமனா 

ஸ்டரன்ிசட அக்ரிசடாசதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

14 சபாதுவான 

காளட 

ஃபாசியானிசட Coturnix coturnix அட்டவளண IV LC 

15 வீட்டுக் காகம் சகாரவ்ிசட சகாரவ்ஸ்ஸ்ப்சைண்
டன்ஸ் 

NL LC 

16 கால்நளட எக்சரட் ஆர்டிசட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

17 சகாயல் குக்கலிசட யூடினாமிஸ் அட்டவளண IV LC 
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வளகப்பாட்டின் அடிப்பளடயில் சபரும்பாலான இனங்கை் பறளவகை் 22 (41%), அளதத் 

சதாடர்ந்து பூெ்சிகை் 14 (26%), ஊர்வன 12 (22%), பாலூட்டிகை் 3 (5%) மற்றும்  நீர்நில 

வாழ்வன 3 (6%). ஆறு அட்டவளண II இனங்கை் உை்ைன மற்றும் முப்பது இனங்கை் 

இந்திய வனவிலங்கு ெட்டம் 1972 இன் படி அட்டவளண IV இன் கீழ் உை்ைன. ஆய்வு 

பகுதியில் சமாத்தம் 22 வளகயான பறளவகை் காணப்பட்டன. ஆபத்தான,  

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உை்ளூர் இனங்கை் எதுவும் காணப்படவில்ளல. 

ஆதிக்கம் செலுத்தும் இனங்கை் சபரும்பாலும் பறளவகை் மற்றும் பூெ்சிகை் 

மற்றும் மூன்று நீர்நில வாழ்வன விரிவான கைப்பணியின் சபாது  

(சஹாப்சலாபாட்ராெஸ் ளடசஜரினஸ்), (ரானா சஹக்ஸாடாக்ளடலா), (புஃசபா 

சமசலாசனாஸ்டிசகடஸ்) காணப்பட்டன. விலங்கின ஆய்வுகைின் ளமய & இளடயக  

மண்டலத்தின் முடிவு, நிம்ஃபாலிசட மற்றும் ஆர்டிசட, ராலிசட ஆகியளவ ஆய்வுப் 

பகுதியில் முக்கிய ஆதிக்கம் செலுத்தும் இனங்கை் என்பளதக் காட்டுகிறது; இது 

அட்டவளண எண்.3.36 இல் குறிப்பிடப்பட்டுை்ைது. ஆய்வு பகுதியில் அட்டவளண I 

இனங்கை் இல்ளல. குடும்பத்தின் வடிவத்தின் விலங்கினங்கைின் 

பன்முகத்தன்ளமயின் விவரம் படம் எண்.3.30 இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. ஆபத்தான,  

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உை்ளூர் இனங்கை் எதுவும் காணப்படவில்ளல. இளடயக  

மண்டலத்தில் உை்ை விலங்குகைின் பன்முகத்தன்ளம பற்றிய விவரங்கை் அட்டவளண  

எண்.3.36 இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவரண 3.34: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

பாலூட்டிகள் 

வ.எ
ண் 

அறிவியல் 

பபயை் 

குடும்பம் 

பபயை் 

பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் 

பபயை் 

IUCN 

/WPA 

Schedu

le 

1 
ஃசபலிஸ் 

ரூபிகிசனாொ 

ஃசபலிசட துருப்பிடித்த 

புை்ைி பூளன 
LC – IV 

2 
ஃபனம்புலஸ் 

பால்மரம் 

அணில் இந்திய பளன 

அணில் 
LC – IV 

3 
சஹரச்பரச்டஸ் 

எட்வர்ட்ரி 
முங்கூஸ் இந்திய ொம்பல் 

முங்கூஸ் 
LC – IV 

4 மக்காக்கா கதிர ் செர்சகாபிசதசிசட சபானட் மக்காக் LC – IV 

5 
சிசனாப்சடரஸ் 

பிராெ்சிசயாடிஸ் 

பளழய உலக பழ 

சவைவால்கை் 

குட்ளட மூக்கு 

பழம் மட்ளட 
LC – V 

6 
சலபஸ் 

நிக்ரிசகாலிஸ் 

சலசபாரிட்ஸ் முயல் 
LC – IV 

7 ஓவிஸ் சமஷம் சபாவிசட ஆடுகை் - 

8 

பாரடாக்சுரஸ் 

சஹர்மாஃப்சராடிட
ஸ் 

விவர்ரிட்ஸ் சபாதுவான 

பளன சிசவட ் LC – II 

9 
ராட்டஸ் 

நாரச்வஜிகஸ் 

முரிட்ஸ் புல சுட்டி 
LC – IV 

10 ராட்டஸ் ராட்டஸ் முரிட்ஸ் வீட்டு எலி LC – IV 
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11 
சொசரக்ஸ் 

சகருசலசென்ஸ் 

சொரிசிசட சபாதுவான 

கஞ்சி ஷ்ரூ 
LC – IV 

12 சுஸ் ஸ்க்சராஃபா சூசட காட்டுப்பன்றி -- 

13 

இந்திய நரி Canidae வல்பஸ் 

சபன்ஃபாசலன்சி
ஸ் 

LC – II 

14 எரிக்ஸ் சஜானி சபாயிசட மண்ணுைி பாம்பு -- 

பறரவகள் 

வ.எ
ண் 

அறிவியல் 

பபயை் 

குடும்பம் 

பபயை் 

பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் 

பபயை் 

IUCN 

/WPA 

Schedu

le 

1 
Dicrurus macrocerus ட்சராங்சகாஸ் கருப்பு 

ட்சராங்சகா 
LC – IV 

2 Egretta garzetta சஹரான் சிறிய சகாழி LC – IV 

3 
யூடினாமிஸ் 

ஸ்சகாசலாசபசியா 

காக்காக்கை் சகாயல் 
LC – IV 

4 
ஃபிராங்சகாலினஸ் 

பாண்டிசீரியனஸ் 

ஃபாசியானிசட ொம்பல் 

பார்ட்ரிடஜ்் 
LC – IV 

5 பாஸர் உை்நாட்டு குருவி வீட்டு குருவி LC – IV 

6 
ப்சைாசியஸ் 

பிலிப்ளபன்ஸ் 

ப்சைாசிசட சநெவாைர் 
பறளவ 

LC – IV 

7 
பிரினியா 

ெப்ஃப்ைவா 

சிஸ்டிசகாலிசட சவற்று சரன்-

வார்ப்ைர் LC – IV 

8 
பிட்டசுலா கிராசமரி கிைிகை் சராஜா வளையம் 

சகாண்ட கிைி LC – IV 

9 
ளபக்சனாசனாடஸ் 

கஃசபர் 
புல்புல் Redvented BulBul 

LC – IV 

10 
குயில்ஸ் 

கான்ட்சரானிக்ஸ் 

புல்புல் ொம்பல் குவா 
LC – IV 

11 
ொக்ஸிசகாலாய்ட்ஸ் 

ஃபுலிகாட்டா 

மஸ்சிசகபிசட இந்தியன் ராபின் 
LC – IV 

12 
ஸ்ட்சரப்சடாபீலியா 

டிகாக்சடா 

புறாக்கை் மற்றும் 

புறாக்கை் 

இந்திய வளைய 

புறா 
LC – IV 

13 
ஸ்ட்சரப்சடாபீலியா 

டிரான்க்யூபரிகா 

புறாக்கை் மற்றும் 

புறாக்கை் 

சிவப்பு காலர் 
புறா 

LC – IV 

14 
ஸ்டரன்ஸ் 

பசகாடாரம் 

ஸ்டாரல்ிங் பிராமினி 
நட்ெத்திரம் 

LC – IV 

15 
சமசராப்ஸ் 

ஓரிசனடலிஸ் 

சதனீ உண்பவன் சபாதுவான 

சதன ீஉண்பவர் LC – IV 

16 
சநக்சடரினியா 

ஆசியட்டிகா 

சூரிய பறளவ ஊதா நிற சூரிய 

பறளவ 
LC – IV 

17 ஷிக்ரா அசிபிட்ரிசட அஸ்துர ்சபடியஸ் LC – IV 
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ஊை்வன 

வ.எ
ண் 

அறிவியல் 

பபயை் 
குடும்பம் 

பபயை் 

பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் 

பபயை் 

IUCN 

/WPA 

Schedu

le 

2 

அசஹதுல்லா நசுதா சகாலுப்ரிசட சபாதுவான 

பெ்ளெ ெவுக்கு 

பாம்பு 

LC – IV 

3 
பங்காரஸ் 

சகருலியஸ் 

எலாப்பிட் பாம்புகை் அக்ரிட ் களை, 

கல்லுருவி 
LC – II 

4 சபாயிகா எஸ்பிபி. சகாலுப்ரிசட பூளன பாம்பு  

5 
கசலாட்ஸ் 

சவர்சிகலர ்

அகமிட ்பல்லிகை் சபாதுவான 

சதாட்ட பல்லி 
LC – IV 

6 
பெ்சொந்தி 

ஜீலானிகஸ் 

பெ்சொந்திகை் இந்திய 

பெ்சொந்தி 
LC – II 

7 டசபாயா ரஸ்சஸலி ளவப்பரக்ை் ரெல்ஸ் ளவப்பர் LC – III 

8 

சகாங்கிசலாஃபிஸ் 

சகானிகஸ் 

சபாயிசட கரடுமுரடான 

வால் சகாண்ட 

மணல் சபாவா 

LC – IV 

9 
சஹமிடாக்ளடலஸ் 

ஃபிைவிவிரிடிஸ் 

சகக்சகாஸ் வீட்டு சகக்சகா 
LC – IV 

10 
லிஸ்சஸமிஸ் 

பங்க்சடட்டா 

ொஃப்ட்சஷல் 

ஆளமகை் 

இந்திய மண் 

ஆளம 
LC – IV 

11 
நஜா நஜா நீைமான பாம்புகை் இந்திய 

நாகப்பாம்பு 
LC – IV 

12 
Passerita mycterizaris சகாலுப்ரிட் 

பாம்புகை் 

சபாதுவான 

பெ்ளெ பாம்பு 
LC – IV 

13 
Ptyas ெைி சகாலுப்ரிட் 

பாம்புகை் 

சபாதுவான எலி 

பாம்பு 
LC – IV 

14 
சடண்ட்சரலாபிஸ் சகாலுப்ரிட் 

பாம்புகை் 

சபாதுவான 

சவண்கலம் 
LC – IV 

15 பிராமினி சதால் சின்சிசட Mabuya carinata LC – II 

16 
வாரனஸ் 

சபனகாசயன்சிஸ் 

வரனிசட உடும்பு 
LC – IV 

பூெ்சிகை் 

வ.எ
ண் 

அறிவியல் 

பபயை் 
குடும்பம் 

பபயை் 

பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் 

பபயை் 

IUCN 

/WPA 

Schedu

le 

1 
அக்ரியன் எஸ்பி & 

சபடலுரா எஸ்பி 

அனிசொப்சடரா தட்டான் 
LC - IV 

2 அபிஸ் இண்டிகா அபிசட சதன ீ LC - IV 

3 அசரனியா எஸ்பி கிராம்பிசட சிலந்தி LC - IV 

4 கராசியஸ் எஸ்பி சலான்சொடிசன குெ்சிப்பூெ்சி LC - IV 
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5 
சகாசிசனல்லா 

செப்டன்பங்க்டாடா 

சலடிசபர்ட் வண்டு சபண் பறளவ 

வண்டு 
LC - IV 

6 யூசமனஸ் சவஸ்பிசட குைவி LC - IV 

7 
ஹாமிசடர்ம்ஸ் 

சில்சவஸ்ட்ரி 
 களரயான் 

LC - IV 

8 
ளஹசராகிைிபஸ் 

எஸ்பி 

அக்ரிடிசட சவட்டுக்கிைி 
LC - IV 

9 
மன்டிஸ் 

பிராரத்்தளன 

மாண்டிட்ஸ் மாண்டிஸ் மதம் 
LC - IV 

10 
எறும்பு ஃபார்மிசிசட சமாசனாசமாரி

யம் இண்டிகம் 
LC - IV 

11 
சதை் ஸ்கார்பிசயானாய்

டியா 

பாலம்சனயஸ் 

ஸ்வாம்மர்டாமி 
LC - IV 

12 
பூரான் வீடு செண்டிபீட்ஸ் ஸ்சகாசலாசபந்

திரா 
LC - IV 

13 சிக்காடா எஸ்பி சிக்காடிசட சிக்காடா LC - IV 

14 
Coenagrion sp & ischnura சகானாக்ரிசயானி

சட 

டாம்செல்ஃப்லி 
LC  IV 

15 மாண்டிஸ் மதம் மாண்டிட்ஸ் Praying mantis LC  IV 

பட்டாம்பூெ்சிகை் 

வ.எ
ண் 

அறிவியல் 

பபயை் 
குடும்பம் 

பபயை் 

பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் 

பபயை் 

IUCN 

/WPA 

Schedu

le 

1 
அக்சரயா 

சடர்ப்சிசகார ்

நிம்பலிசட டவ்னி சகாஸ்டர் 
LC - IV 

2 
டானஸ் சிசிப்பஸ் தூரிளக-கால் 

பட்டாம்பூெ்சிகை் 

சவற்று புலி 
LC - IV 

3 
Danaus plexipppus தூரிளக-கால் 

பட்டாம்பூெ்சிகை் 

சகாடிட்ட புலி 
LC - IV 

4 யூதாலியா ளநஸ் நிம்பலிசட பசராசனட் LC - IV 

5 
கிராஃபியம் 

அகசமம்னான் 

ஸ்வாசலாசடயில் 

பட்டாம்பூெ்சி 

வால் சஜய் 
LC - IV 

6 
இக்சியாஸ் 

மரியன்சன 

ளபரிசட சவை்ளை 

ஆரஞ்சு முளன 
LC - IV 

7 
ஜூனினியா 

பஞ்ொங்கம் 

நிம்பலிசட மயில் பான்சி 
LC - IV 

8 
ஜூசனானியா 

அட்ளலட்ஸ் 

நிம்பலிசட ொம்பல் பான்சி 
LC - IV 

9 
சநப்டிஸ் ளஹலாஸ் தூரிளக-கால் 

பட்டாம்பூெ்சிகை் 

சபாதுவான 

மாலுமி 
LC - IV 

10 
பெ்சிசயாப்டா 

சஹக்டர ்

ஸ்வாசலாசடயில் 

பட்டாம்பூெ்சி 

கிரிம்ென் சராஜா 
LC - IV 
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11 

பாபிலிசயா 

சடசமாலியஸ் 

ஸ்வாசலாசடயில் 

பட்டாம்பூெ்சி 

சுண்ணாம்பு 

வண்ணத்துப்பூெ்
சி 

LC - IV 

12 
பரண்டிகா அக்லியா தூரிளக-கால் 

பட்டாம்பூெ்சிகை் 

கண்ணாடி புலி 
LC - IV 

13 துல்லியமான நிளல வயலசிசய மஞ்ெை் சபன்சி LC - IV 

14 சடரியாஸ் சஹசகப ் ளபரிசட புல் மஞ்ெை் LC - IV 

15 
ட்ளரசயாட்ஸ் 

மிசனாஸ் 

பாபிலிசயானிசட சதற்கு 

பறளவயினம் 
LC - IV 

16 
பாபிலிசயா பாலிட்ஸ் ஸ்வாசலாசடயில் 

பட்டாம்பூெ்சி 

சபாதுவான 

மார்மன் 
LC - IV 

17 
பாபிசலா 

பாலிம்ஸ்டர் 
பாபிலிசயானிசட நீல மார்மன் 

LC – IV 

மீன் வளககை் 

வ.எ
ண் 

அறிவியல் 

பபயை் 
குடும்பம் 

பபயை் 

பபாதுவானது 

பபயை்/ஆங்கிலப் 

பபயை் 

IUCN 

/WPA 

Schedu

le 

1 
ஆம்பிலிஃபாரிங்சகா
டன் எஸ்பி 

ளெப்ரினிசட கார்ப்சலட ்
LC – IV 

2 
லா கட்லா மிசனாவ்ஸ் மற்றும் 

கார்ப்ஸ் 

கட்டா 
LC – IV 

3 Chela sp  மீன் மீன் LC – IV 

4 
சிர்தினஸ் மிருகலா மிசனாவ்ஸ் மற்றும் 

கார்ப்ஸ் 

மிருகல் 
LC – IV 

5 
ளெப்ரஸ் இயர்பிசயா மிசனாவ்ஸ் மற்றும் 

கார்ப்ஸ் 

சபாதுவான 

சகண்ளட மீன் 
LC – IV 

6 லபிசயா சராஹிதா ளெப்ரினிசட சராஹு LC – IV 

7 ஓபிசயாசெபாலஸ் பாம்பு முளன புை்ைியிடல் LC – IV 

8 
ஓரிசயாக்சராமிஸ் 

சமாொம்பிகஸ் 

சிெ்லிட் திலபியா 
LC – IV 
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3.5.4 விளக்கம் & முடிவு: 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புெ் ெட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குை் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவளண I வளக விலங்குகை் இல்ளல, சமலும் IUCN இன் படி எந்த 

உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அெச்ுறுத்தும் வளககைில் 

இல்ளல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கை் எதுவும் இல்ளல.  

எனசவ குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய செயல்பாடு சுற்றியுை்ை தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கைில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தாது.    

3.8  சமூக பபாருளாதாை சூழல்: 

 ெமூக-சபாருைாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுெ்சூழல் ஆய்வின் இன்றியளமயாத 

பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கை்சதாளக அளமப்பு, அடிப்பளட வெதிகை், வீடு, கல்வி, 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ செளவகை், சதாழில், நீர் வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல்  

சதாடர்பு, சபாக்குவரத்து, நிலவும் சநாய்கைின் முளற மற்றும் சகாவில்கை், வரலாற்று  

நிளனவுெ்சின்னங்கை் சபான்ற அம்ெங்களும் அடங்கும். அடிப்பளட மட்டத்தில். இது 

திட்டத்தின் தன்ளம மற்றும் அைளவப் சபாறுத்து ொத்தியமான தாக்கத்ளத 

காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

 இந்த முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் ெமூக 

சபாருைாதார நிளல கணிெமாக சமம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது . 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டமானது சநரடி மற்றும் மளறமுக சவளலவாய்ப்ளப வழங்கும் 

மற்றும் அந்த பகுதியில் உை்கட்டளமப்பு வெதிகளை சமம்படுத்தி, அவர்கைின் 

வாழ்க்ளகத் தரத்ளத சமம்படுத்தும். 

3.8.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

ெமூக-சபாருைாதார ஆய்வின் சநாக்கங்கை் பின்வருமாறு: 

• முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் மக்கைின் 

ெமூக-சபாருைாதார நிளலளய ஆய்வு செய்தல் 

• ஆய்வுப் பகுதியில் உை்ை மக்கைின் வாழ்க்ளகத் தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கத்ளத 

மதிப்பிடுதல் 

• ெமூக சமம்பாட்டு நடவடிக்ளககளைப் பரிந்துளரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் 

எடுக்கப்பட சவண்டும். 

3.8.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

▪ இரண்டாம் நிளல ஆதாரங்கைில் இருந்து அப்பகுதியின் ெமூக-சபாருைாதார 

சூழளல ஆய்வு செய்தல்; 

▪ தரவு செகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 
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▪ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

▪ தணிப்பு நடவடிக்ளககை் 

3.8.3 மாவட்டத்தின் நிை்வாக அரமப்பு 

 தூத்துக்குடி மாவட்டம் இந்திய துளணக்கண்டத்தின் சதன்பகுதியில் 

அளமந்துை்ைது. வருவாய் நிர்வாகத்திற்காக, மாவட்டம் தூத்துக்குடி, திருெ்செந்தூர் 

மற்றும் சகாவில்பட்டி என 3 வருவாய் சகாட்டங்கைாக பிரிக்கப்பட்டுை்ைது. மாவட்டத்தில் 

403 கிராம பஞ்ொயத்துக்கை் அடங்கிய 12 ெமூக சமம்பாட்டுத் சதாகுதிகை் உை்ைன. 8 

தாலுகாக்கை் மற்றும் 439 Re ve n u e கிராமங்கை் உை்ைன. இதில் 432 கிராமங்கை் 

வசிக்கின்றன. மாவட்டத்தில் 1 மாநகராட்சி, 2 நகராட்சிகை் (சகாவில்பட்டி மற்றும் 

காயல்பட்டினம்), 19 டவுன் பஞ்ொயத்துகை் மற்றும் 13 மக்கை் சதாளக கணக்சகடுப்பு 

நகரங்கை் சகாண்ட நகர்ப்புற அலகுகளை இம்மாவட்டம் உருவாக்குகிறது. 

ஆய்வுப்பகுதி –  

2011 மக்கை் சதாளக கணக்சகடுப்பின்படி, செட்டிக்குறிெ்சி கிராமத்தில் சமாத்தம் 947 

குடும்பங்கை் வசிக்கின்றன. செட்டிக்குறிெ்சியின் சமாத்த மக்கை் சதாளக 3420 இதில் 

1675 ஆண்கை் மற்றும் 1745 சபண்கை் ஆவர். எனசவ செட்டிக்குறிெ்சியின் ெராெரி பாலின 

விகிதம் 95.98 ஆகும். இதனால் தமிழ்நாட்ளட விட செட்டிக்குறிெ்சி கிராமம் கல்வியறிவு 

விகிதம் குளறவாக உை்ைது. 2011 ஆம் ஆண்டில், செட்டிக்குறிெ்சி கிராமத்தின் 

கல்வியறிவு விகிதம் 61.08% ஆக இருந்தது, இது தமிழ்நாட்டின் 80.09% ஆக இருந்தது.  

செட்டிக்குறிெ்சியில் ஆண்கைின் கல்வியறிவு 55.6% ஆகவும், சபண்கைின் கல்வியறிவு 

விகிதம் 44.32% ஆகவும் உை்ைது. செட்டிக்குறிெ்சி கிராமத்தில் சமாத்த மக்கை் 

சதாளகயில் 1.87% பட்டியல் ொதியினர் (SC) உை்ைனர். 

அட்டவரண 3.35: மக்கள்பதாரக உண்ரமகள் 10 கி.மீ 

கிைா
மங்க
ளின் 
பமா
த்த 
எண்
ணிக்
ரக 

குடும்பங்
களின் 
எண்ணி
க்ரக 

பமாத்த 
மக்கள் 
பதாரக 

மக்க
ள் 
பதா
ரக 
ஆண் 

மக்க
ள் 
பதா
ரக 
பபண் 

SC 
மக்க
ள் 
பதா
ரக 
ஆண் 

SC 
மக்க
ள் 
பதா
ரக 
பப
ண் 

பமா
த்த 
எழுத்
தறிவு 
பபற்
ற 
ஆண்
கள் 

பமாத்
த 
எழுத்
தறிவு 
பபற்ற 
ஆண்
கள் 

பமாத்
த 
படிப்
பறிவ
ற்ற 
ஆண் 

பமாத்
த 
படிப்ப
றிவற்
ற 
பபண் 

39 28,130 1,01,439 49,815 51,624 12,726 13,278 35,900 28,798 13,915 22,826 

 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பதாழில்சாை் பண்புகள் 

 

பமாத்த 
பதாழி
லாளை் 
மக்கள் 
பதாரக 
ஆண் 

பமாத்
த 
பதா
ழிலா
ளை் 
மக்க
ள் 
பதா

முக்கி
ய 
பணிபு
ைியும் 
மக்கள்
பதா
ரக 
ஆண்க
ள் 

முக்கி
ய 
பணி
புைியு
ம் 
பபண்
கள் 

முக்கி
ய 
பயிைி
டுபவை் 
மக்கள் 
பதா
ரக 
ஆண் 

முத
ன்
ரம 
விவ
சாயி 
மக்க
ள் 
பதா
ரக 

முக்கிய 
விவசா
யத் 
பதாழி
லாளை்க
ள் 
மக்கள் 
பதா

முக்கிய 
விவசா
யத் 
பதாழி
லாளை்க
ள் 
மக்கள் 
பதா

மவ
ரல 
பசய்
யாத 
மக்க
ள் 
பதா
ரக 
ஆண் 

மவரல 
பசய்யாத 
மக்கள்
பதாரக 
பபண் 
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ரக 
பபண் 

பப
ண் 

ரக 
ஆண் 

ரக 
பபண் 

30,475 26,130 27,346 22,337 4,351 2701 14558 15082 19,340 20,549 
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3.8.7 சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

கணக்சகடுக்கப்பட்ட கிராமங்கைின் ெமூக-சபாருைாதார ஆய்வு அதன் 

மக்கை்சதாளக, ெராெரி குடும்ப அைவு, கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

சபான்றவற்ளறப் பற்றிய சதைிவான படத்ளத அைிக்கிறது. சமலும் மக்கை் சதாளகயில்  

ஒரு பகுதியினர் தங்கை் அன்றாட சவளலகளுக்கு நிரந்தர சவளல இல்லாமல் 

அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுை்ைது. நாை் வாழ்க்ளக. நீண்ட கால அடிப்பளடயில் 

தங்களுளடய நிளலத்தன்ளமக்காக ஓரைவு வருமானம் ஈட்ட சவண்டும் என்பசத 

அவர்கைின் எதிர்பார்ப்பு. 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உை்ை சவளல வாய்ப்ளப 

சமம்படுத்துவதன் மூலம், உை்ளூர் மக்களுக்கு முன்னுரிளம சவளலகளை வழங்குவளத 

சநாக்கமாகக் சகாண்டது, சமலும் ெமூகத் தரத்ளத சமம்படுத்தும்.   

 

அத்தியாயம் 4: எதிை்பாை்க்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்ரககள் 

4.0 பபாது தகவல் 

 முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ளகயின் காரணமாக பல்சவறு சுற்றுெ்சூழல் 

பண்புகைில் சநரடியாகவும் மளறமுகமாகவும் சுற்றுெ்சூழல் பாதிப்புகை், செயல்பாட்டு 

மற்றும் பிந்ளதய செயல்பாட்டின் சபாது சுற்றியுை்ை சூழலில் உருவாக்கப்படும். கனிம 

ளவப்புகைின் நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட தைம், அவற்றின் சுரண்டல், சபரும்பாலும், சூழல் நட்பு 

செயல்பாட்ளடத் தவிர அனுமதிக்காது. நிளலயான வைர்ெ்சிளய உறுதிசெய்யும் 

வளகயில் சுற்றுெ்சூழல் ெமநிளலளய பராமரிக்கும் வளகயில் முளறகை் 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட சவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்ளகயுடன் சுற்றுெ்சூழளலத் தக்களவக்க, தற்சபாதுை்ை சுற்றுெ்சூழல் 

சூழ்நிளலயில் ஆய்வுகளை சமற்சகாை்வது மற்றும் பல்சவறு சுற்றுெ்சூழல் கூறுகைின் 

தாக்கத்ளத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிளலயான வைங்களைப் பிரித்சதடுப்பதற்கான 

சபாருத்தமான சமலாண்ளமத் திட்டங்களை உருவாக்க இது உதவும். 

சுற்றுெ்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில் பின்வரும் அைவுருக்கை் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தளவ 

மற்றும் விரிவாக விவாதிக்கப்படுகின்றன   

• நில சூழல் 

• மண் சூழல் 

• நீர் சூழல் 

• காற்று சூழல் 

• இளரெெ்ல் சூழல் 

• ெமூக சபாருைாதார சூழல் 

• உயிரியல் சூழல் 

 

திட்ட தைத்தில் அடிப்பளட சுற்றுெ்சூழல் நிளலயின் அடிப்பளடயில், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுெ்சூழல் காரணிகை் (தாக்கங்கை்) அளடயாைம் காணப்பட்டு, 

அைவிடப்படுகின்றன மற்றும் மதிப்பிடப்படுகின்றன.  
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4.1 நிலச் சூழல்: 

4.1.2 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 

• நிலப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் வாழ்நாைின் முடிவில் சுரங்கக் குத்தளகப் 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாறும். 

• கனரக வாகனங்கைின் இயக்கம் சில ெமயங்கைில் விவொய நிலங்கை், மனிதர்கை் 

வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, ெத்தம் சபான்றவற்றால் பிரெெ்ளனகளை ஏற்படுத்துவதுடன்,  

சபாக்குவரத்து பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்துகிறது. 

• நிலத்தின் சீரழிவு காரணமாக ளமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் பாதிக்கப்படலாம். 

• மளழக்காலத்தில் நிலசவளலகை் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிளறந்த நீர் நீர் 

வழிகைில் நுளழவதற்கான ொத்தியத்ளத அதிகரிக்கிறது. 

• ெரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், சவைிப்படும் சவளலப் பகுதியில் இருந்து 

கழுவி, நீர் ஓட்டத்ளத தடுக்கெ் செய்யலாம் மற்றும் நீர் ஓட்டத்தின் வண்டல் மண்ளணயும் 

ஏற்படுத்தலாம். 

4.1.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 திட்டத்தில் உை்ை குவாரி நடவடிக்ளககைால், நில பயன்பாட்டு முளற  

மாற்றப்படும். பாதகமான விளைவுகளை குளறக்க, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககை் செயல்படுத்தப்படும்: 

• சுரங்க செயல்பாடு படிப்படியாக சதாகுதிகைில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

சதாண்டுதல் படிப்படியாக சமற்சகாை்ைப்படும், சமலும் பசுளம அரணின் கட்டம் 

வாரியான சமம்பாடு சபான்ற பிற குளறப்பு நடவடிக்ளககளுடன். 

• குவாரி குழிகளைெ் சுற்றிலும் சதாட்ட வடிகால்களை அளமத்தல் மற்றும் மளழயின் 

சபாது நிலத்தடி நீரால் ஏற்படும் அரிப்ளபத் தடுக்கவும் மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட 

பகுதிக்குை் பல்சவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீளர செகரிக்கவும் குளறந்த உயரத்தில் 

ஆக்கப்பூர்வமான இடத்தில் தடுப்பு அளண கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திற்குை் எல்ளலயில் பசுளம அரண் சமம்பாடு.  

சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட குழியில் செமிக்கப்படும் சிறிய அைவு தண்ணீர் பசுளமக்கு  

பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட குழிகைின் சமல் சபஞ்சுகை்,  

பாதுகாப்புத் தளட சபான்றவற்றில் அடர்த்தியான சதாட்டம் சமற்சகாை்ைப்படும். 

• கருத்தியல் நிளலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முளற பசுளம அரண் பகுதி 

மற்றும் தற்காலிக நீர்த்சதக்கமாக மாற்றப்படும். 

• அழகியல் அடிப்பளடயில், குவாரிளயெ் சுற்றியுை்ை இயற்ளகயான தாவரங்கை் 

தக்களவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தளட மற்றும் பிற பாதுகாப்பு 

வழங்கப்படுவது சபான்றளவ) தூசி உமிழ்ளவக் குளறக்க உதவும். 
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• கருத்தியல் நிளலயிசலசய முளறயான சவலிகை் அளமக்கப்படும், சபாதுமக்கை்  

மற்றும் கால்நளடகைின் உை்ைார்ந்த நுளழளவத் தடுக்க, 24 மணி சநரமும் பாதுகாப்பு 

சபாடப்படும். 

4.1.3 மண் சூழல் 

 இப்பகுதி சமல் மண் உருவாவதற்கு சமல்லிய அடுக்குடன் மூடப்பட்டிருக்கும் 

மற்றும் ெராெரியாக 1 மீ தடிமன் சகாண்டது, சதாண்டப்பட்ட சமல் மண் பாதுகாப்புத் 

தளடயில் பாதுகாக்கப்படும், பின்னர் சதாட்டத்திற்கு மீட்சடடுக்கப்பட்ட பகுதிகைில் 

பரவுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். அதன் தன்ளம மற்றும் அடுக்கு ஆயுளைப் 

பாதுகாக்கும் வளகயில், சமல்மண் குப்ளபயின் உயரத்ளத 3 முதல் 4 மீட்டர் வளர 

கட்டுப்படுத்த முன்சனெெ்ரிக்ளககை் எடுக்கப்படும். மண் அரிப்பு மற்றும் 

மலட்டுத்தன்ளமயில் இருந்து பாதெச்ுவர் ஓரத்தில் தடுப்புெச்ுவர் அளமப்பதன் மூலமும்,  

தற்காலிக செமிப்பின் சபாது தீவன புல் மற்றும் பயறு வளக செடிகளை நடுவதன் 

மூலமும் இது தகுந்தவாறு பாதுகாக்கப்படும். 

4.1.4 மண் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

 அரிப்பு மற்றும் வண்டல் (பாதுகாப்பான தாவர உளறகளை அகற்றுதல்;  

சமற்பரப்பு அடுக்குகளை விட குளறவான ஊடுருவக்கூடிய அல்லது அதிக அரிக்கும் 

தன்ளம சகாண்ட மண்ணின் அடிவானங்களை சவைிப்படுத்துதல்; மளழளய உறிஞ்சும் 

மண்ணின் திறன் குளறதல்; செறிவு மற்றும் சவகம் காரணமாக புயல்-நீர் ஓட்டத்தில் 

அதிகரித்த ஆற்றல்; மற்றும் தாவரங்களை நிறுவுவதற்குப் சபாருத்தமற்ற சமற்பரப்புப்  

சபாருட்கைின் சவைிப்பாடு). 

4.1.5 மண் பாதுகாப்பிற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஓட்டத்தின் திளெதிருப்பல் - குவாரி சவளல செய்யும் பகுதிகளுக்குை் சமற்பரப்பு 

ஓட்டங்கை் நுளழவளதத் தடுக்க, திட்ட எல்ளலளயெ் சுற்றி சதாட்ட வடிகால்கை் 

கட்டப்படும். மற்றும் தாவர இயற்ளக வடிகால் பாளதகைில் சவைிசயற்றப்படும், அல்லது 

அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பகுதி முழுவதும் விநிசயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

 வண்டல் குைங்கை் - பணிபுரியும் பகுதிகைில் இருந்து சவைிசயறும் நீர் வண்டல் 

குைங்களை சநாக்கி அனுப்பப்படும். இளவ வண்டளலப் பிடிக்கின்றன மற்றும் குவாரி 
தைத்தில் இருந்து ஓட்டம் சவைிசயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இளடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் 

சுளமகளைக் குளறக்கின்றன. வண்டல் குைங்கை் ஓடுதல், தக்களவக்கும் சநரம் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகை் ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் வடிவளமக்கப்பட சவண்டும்.  

விரும்பிய முடிளவ அளடய சதாடர்ெ்சியான வண்டல் குைங்களை வழங்க சவண்டிய 

அவசியம் இருக்கலாம். 

 தாவரங்களைத் தக்களவத்தல் - முடிந்தவளர தைத்தில் இருக்கும் தாவரங்களைத் 

தக்களவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு செய்யவும். 

 கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினெரி 
பராமரித்தல் அரிப்பு கட்டுப்பாட்டு அளமப்புகைால் அளவ மளழக்காலத்தில் சிறப்பாகெ்  
செயல்படும் 

4.1.6 கழிவுத் பதாட்டி மமலாண்ரம 
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இந்த ொதாரண கல் குவாரி நடவடிக்ளகயில் எதிர்பார்க்கப்படும் கழிவுகை் எதுவும் 

இல்ளல. அகற்றப்பட்ட முழுப் சபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%). 

 

4.2 நீை் சூழல்  

4.2.1 எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம்  

குவாரியின் சபாது ரொயனங்கை் அல்லது அபாயகரமான சபாருட்களைப் 

பயன்படுத்தாததால், நீரின் தரத்தில் குவாரிகைால் ஏற்படும் பாதிப்புகை் அற்பமாக  

இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கிைஸ்டர் குவாரிகைில் குவாரிகை் 23 மீ - 37 மீ 

மற்றும் நீர்மட்டம் 50 - 55 மீ பிஜிஎல் ஆழத்தில் காணப்படுவதால், குவாரி நடவடிக்ளக  

நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. 

குவாரி பணி நீர்மட்டத்திற்கு சமல் சமற்சகாை்ைப்படும். திட்டப் பகுதியில் சமற்பரப்பு 

நீர்நிளலகை் (ஓளடகை், கால்வாய், ஓளட சபான்றளவ) குறுக்கீடு இல்ளல.  

மளழக்காலங்கைில் மளழநீர் குவாரி குழியில் செகரிக்கப்பட்டு, பின்னர் பசுளம வலய 

வைர்ெ்சிக்கும், இழுத்துெ் செல்லும் ொளலகைில் சதைிக்கும் நீருக்கும் 

பயன்படுத்தப்படும். திட்டப் பகுதியின் கரடுமுரடான கல் செயலாக்கத்திற்கு சவைிசய 

குவாரி குழி நீளர சவைிசயற்ற எந்த முன்சமாழிவும் இல்ளல 

அட்டவரண 4.1: திட்டத்திற்கான தண்ணீை் மதரவ 

மநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுளற 1.3 KLD சுரங்க குழியில் சதங்கியுை்ை மளழநீர் /நீர்நிளல  

பசுளம அரண் வைர்ெ்சி 1.5 KLD சுரங்க குழியில் சதங்கியுை்ை மளழநீர்/நீர்நிளல 

அத்தியாவசிய சதளவ 0.7 KLD நீர்நிளலகை் 

பமாத்தம் 3.5 KLD 

 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு முந்ளதய ொத்தியக்கூறு அறிக்ளக. 

4.2.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

நீர் சமலாண்ளமக்கு பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்ளககை் பரிந்துளரக்கப்படுகின்றன.  

கிைஸ்டர் குவாரிகளுக்கான நீர் சமலாண்ளமக்கு பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்ளககை் 

பரிந்துளரக்கப்படுகின்றன, குவாரி குழியின் கீழ் பகுதியில் மளழநீர் செகரிக்கப்பட்டு,  

சமற்பரப்ளபத் திளெதிருப்புவதற்காக மாளல வடிகால்களை அளமத்து, 5 மீ (லி) x 5 மீ 

அைவுை்ை செட்டிங் சடங்குடன் இளணக்கப்படும். (w) x 3m (d) இளடநிறுத்தப்பட்ட  

திடப்சபாருட்கை் ஏசதனும் இருந்தால் குடிசயற அனுமதிக்கும். இந்த செகரிக்கப்படும் நீர் 

மளழ நீர் செகரிப்பு அளமப்பாக செயல்படுவசதாடு, தூசிளய அடக்குவதற்கும், பசுளம 

மண்டல வைர்ெ்சிக்கும் பயன்படும். 

ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முளற குவாரி குழி நீர் மற்றும் அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் 

நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்து, குவாரி நடவடிக்ளககைால் நீரின் தரம் 

பாதிக்கப்படாமல் பார்த்துக் சகாை்ைப்படும். 

திட்டப் பகுதியில் வழங்கப்பட்டுை்ை தை அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர் 

கழிப்பளறகை்/கழிவளறகைில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர் செப்டிக் சடங்க் மூலம் 

சவைிசயற்றப்படும், அளதத் சதாடர்ந்து சொக் பிட் அளமப்பு. 
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தூசி அடக்குமுளற மற்றும் சதாட்ட சநாக்கங்களுக்காக வண்டல் உை்ைடக்கம் இல்லாத 

சதைிவான மற்றும் குடிசயறிய நீர் மட்டுசம பயன்படுத்தப்படும். 

மளழக்காலத்திற்கு முன்னும் பின்னும் தூர்வாரும் பணி சமற்சகாை்ைப்படும். குறிப்பாக  

மளழக்காலங்கைில் நீர் சதங்கும் சதாட்டி மற்றும் வாய்க்கால் வாராவாரம் சுத்தம் 

செய்யப்படும். 

டிப்பர்கை் & சஹெ்எம்எம் ஒரு நியமிக்கப்பட்ட இடத்தில் கழுவப்பட்டு, கழுவப்பட்ட நீர் 

வடிகால் வழியாக எண்சணய் மற்றும் கிரீஸ் சபாறிளயக் சகாண்ட ஒரு செட்டில்லிங்  

சடங்கிற்கு அனுப்பப்படும், சதைிவான நீர் மட்டுசம பசுளமப் பட்ளடயின் வைர்ெ்சிக்கு  

மீண்டும் பயன்படுத்தப்படும். 

4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

 சுரங்க நடவடிக்ளகயின் சபாது, சதாண்டுதல், துளையிடுதல், சவடித்தல் மற்றும் 

சபாருட்கைின் சபாக்குவரத்து, குறிப்பிட்ட சபாருை் (PM), ெல்பர் ளட ஆக்ளெடு சபான்ற  

வாயுக்கை், வாகன சவைிசயற்றத்திலிருந்து ளநட்ரஜன் ஆக்ளெடுகை் சபான்ற பல்சவறு  

நிளலகைில் முக்கிய காற்று மாசுபாடுகை் உை்ைன. 

 சவடிசபாருைின் முழுளமயற்ற சவடிப்பினால் ஏற்படும் நெச்ு வாயுக்கைின் உமிழ்வுகை் 

சில சநரங்கைில் காற்ளற மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்ளககைில் இருந்து சவைிசயறும் தப்பிசயாடிய தூசி, தப்பிசயாடிய 

தூசிக்கு சநரடியாக சவைிப்படும் சுரங்கத் சதாழிலாைர்கை் மீது விளைளவ 

ஏற்படுத்தக்கூடும். 

 அசத சநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தளக  

பகுதிக்கு அருகில் உை்ை கிராமங்கைில் குடிசயறலாம்.  

 

4.3.1.1 அதிகைிக்கும் பசறிவு மாடலிங் 

சவைிப்படும் பகுதிகைின் காற்று அரிப்பு மற்றும் குவாரி செயல்பாட்டின் மூலம் 

உருவாகும் காற்றில் பரவும் துகை்கை் மற்றும் சபாக்குவரத்து முக்கியமாக PM10 & PM2.5 

மற்றும் ெல்பர் ளட ஆக்ளெடு (SO2) & ளநட்ரஜன் ஆக்ளெடுகை் (NOx) ஆகியவற்றின் 

சவைிசயற்றம் / ஏற்றுதல் மற்றும் வாகனங்கை் திட்டப் பகுதியில் உை்ை காற்று 

மாசுபாட்டிற்கு, இழுத்துெ் செல்லும் ொளலகசை காரணம். 

இசதசபால், ொதாரண கற்களை ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் சகாண்டு செல்வது ,  

சவைிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்கைின் இயக்கம் 

ஆகியளவ மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது திட்டப் பகுதிளயெ் சுற்றியுை்ை 

சுற்றுப்புற காற்று சூழலில் தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துகிறது. 
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இந்த குவாரி செயல்பாட்டின் காரணமாக எதிர்பார்க்கப்படும் அதிகரிக்கும் 

செறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிளயெ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குை் குவாரி நடவடிக்ளககைால்  

உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியளவ AERMOD சமன்சபாருளைப் பயன்படுத்தி திறந்த குழி 

மூல மாதிரியாக்கம் மூலம் கணிக்கப்படுகிறது. 

நில சமம்பாட்டு கட்டம், சுரங்க செயல்முளற மற்றும் சபாக்குவரத்து  

ஆகியவற்றின் சபாது சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புளடய செயல்பாடுகைால்  

காற்று சுற்றுெ்சூழலின் தாக்கம் ஏற்படுகிறது. ெல்பர் ளட ஆக்ளெடு (SO2), 

சதாண்டுதல்/ஏற்றுதல் கருவிகை் மற்றும் சபாக்குவரத்து ொளலகைில் செல்லும் 

வாகனங்கை் ஆகியவற்றின் காரணமாக ளநட்ரஜனின் ஆக்ளெடுகை் (NOx) 

சவைிசயற்றம் மிகக் குளறவு. ஏற்றுதல் – ொதாரண கல் இறக்குதல் மற்றும் 

சபாக்குவரத்து, சவைிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக வாகனங்கைின் 

இயக்கம் ஆகியளவ சுரங்க நடவடிக்ளககைில் முக்கிய மாசுபடுத்தும் ஆதாரமாக  

இருக்கும். முன்சமாழியப்பட்ட குவாரிகைின் ஒட்டுசமாத்த உற்பத்திளய கருத்தில் 

சகாண்டு காற்று சுற்றுெ்சூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகைின் கணிப்பு 

சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைது. AERMOD சமன்சபாருைில் திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் 

காற்று சூழல் மற்றும் உமிழ்வுகைில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதித்துவ மதிப்பாகும், இது வைிமண்டலத்தில்  

சவைியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அைளவ அந்த மாசுபடுத்தியின் சவைியீட்சடாடு 

சதாடர்புளடய செயலுடன் சதாடர்புபடுத்த முயற்சிக்கிறது.   

உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்கான சபாதுவான ெமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

இதில்: 

E = உமிழ்வுகை்; 

A = செயல்பாட்டு விகிதம்; 

EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒட்டுசமாத்த உமிழ்வு குளறப்பு திறன், % 

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ளகயானது தளர தயாரிப்பு, எக்ஸ்கசவட்டர், 

ொதாரண கல்ளலக் ளகயாளுதல் மற்றும் சபாக்குவரத்து சபான்ற பல்சவறு  

செயல்பாடுகளை உை்ைடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கான USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீட்டு 

சதாழில்நுட்ப ளகசயடு அடிப்பளடயில் இந்த நடவடிக்ளககை் முளறயாக பகுப்பாய்வு 

செய்யப்பட்டு, வைிமண்டலத்தில் ொத்தியமான உமிழ்வுகளை வரவளழத்து  

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகை் அட்டவளண 4-2 இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவரண 4.2: PM10க்கு மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வரக P1 P2 அலகு 

துளையிடுதல் புை்ைி ஆதாரம் 
0.078415429 

0.128445598 g/s 

சவடித்தல் புை்ைி ஆதாரம் 0.000717170 0.008456888 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புை்ைி ஆதாரம் 0.041382771 0.048277079 g/s 
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சுரங்க ொளல வரி ஆதாரம் 0.002489863 0.002518128 g/s/m 

சமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.052352042 0.026979943 
g/s 

அட்டவரண 4.3: SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு  மூல வரக 
P1 P2 அலகு 

சமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000520446 
0.001907783 g/s 

 

அட்டவரண 4.4: NOX க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மூல வரக 
P1 P2 அலகு 

சமாத்த 

சுரங்கம் 

பகுதி ஆதாரம் 

0.000024240 
0.000016979 g/s 

 

4.3.2 கணக்கீடு மற்றும் மாதிைி விவைங்களின் கட்டரமப்பின் மவரல 

 சமற்கூறிய உை்ைீடுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், குவாரி நடவடிக்ளககைால்  

நிலத்தடி செறிவுகை், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் 

தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு செறிவு ஆகியவற்ளற அறிய மதிப்பிடப்பட்டுை்ைது. ஏற்பிகைின் 

மீது காற்று மாசுபடுத்திகைின் விளைவு மாசுபடுத்திகைின் செறிவு மற்றும் 

வைிமண்டலத்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று தர 

மாதிரியாக்கம் என்பது காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககளை முன்னறிவித்தல் ,  

திட்டமிடுதல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் ஒழுங்குமுளற தரநிளலகளை பூர்த்தி 

செய்வதற்கான உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டிற்கான சதளவகளை அளடயாைம் காண்பது 

மற்றும் குவாரி நடவடிக்ளககைால் ஏற்படும் பாதிப்ளபக் குளறக்கும் தணிப்பு 

நடவடிக்ளககளைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கியமான கருவியாகும்.  

ெஸ்சபண்டட் பார்ட்டிகுசலட் சமட்டர் (SPM) என்பது குவாரி நடவடிக்ளககைின் சபாது 

ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். எக்ஸ்கசவட்டர், துளையிடுதல், சவடித்தல் 

(எப்சபாதாவது), சபாக்குவரத்தின் சபாது வாகனங்களை ஏற்றுதல் மற்றும் இயக்கம் 

ஆகியவற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் சவகம், காற்றின் திளெ, சவப்பநிளல ,  

மளழப்சபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் சமக மூட்டம் சபான்ற வானிளல அைவுருக்கை் 

ஆகியளவ கணிப்பில் அடங்கும். 

பல்சவறு இடங்கைில் ஒவ்சவாரு ஏற்பியிலும் தனித்தனியாக தாக்கத்ளத 

மதிப்பிடுவதற்கு மூலத்ளதெ் சுற்றி 10 கிமீ சதாளலவில் தாக்கம் கணிக்கப்பட்டது  

மற்றும் திட்ட தைத்தில் அதிகபட்ெ அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குளறந்த மற்றும் மிதமான 

காற்றின் சவகம் காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ெ தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் 

காணப்பட்டது. ஒருங்கிளணந்த தாக்கங்கை் காரணமாக PM10 இன் சமாத்த ஜிஎல்சிளய 
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கணிக்க முன்சமாழியப்பட்ட தைத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பளட வரி தரவுகைில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிளகப்படுத்தப்பட்டது. 

படம் 4.1: ஏை்மமாட் நிலப்பைப்பு வரைபடம் 

   

படம் 4.2: PM10 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

   

படம் 4.4: SO2 இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.5: NOX இன் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 

    

 

 

படம் 4.6: தப்பிமயாடிய தூசியின் அதிகைிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது  
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4.3.2.1 மாதிைி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் பிந்ளதய திட்ட முடிவு செறிவுகை் கீசழ உை்ை 

அட்டவளணயில் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன:   

ஒட்டுசமாத்த செறிவு விளைவாக, அதாவது, பயனுை்ை தணிப்பு நடவடிக்ளககை்  

இல்லாமல் அளனத்து ஏற்பி இடங்கைிலும் மாசுபடுத்திகைின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் 

செறிவு, PM10, SO2 மற்றும் NOX க்கு முளறசய 100, 80 & 80 µg/m3 என்ற பரிந்துளரக்கப்பட்ட  

NAAQ வரம்புகளுக்குை் உை்ைது. தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ளககளை சமற்சகாை்வதன் 

மூலம், வைிமண்டலத்தில் உை்ை மாசு அைவுகளை சமலும் கட்டுப்படுத்தலாம்.   

4.3.4. தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 துளையிடுதல் - மூலத்திலுை்ை தூசிளயக ் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துளையிடல் 

பயிற்சி செய்யப்படும். தண்ணீர் பற்றாக்குளற உை்ை இடங்கைில், ட்ரில்-சஹால்  

காலரின் வாயில் டஸ்ட் ஹூட் உடன் உலர் துளையிடுவதற்கு சபாருத்தமான 

வடிவளமக்கப்பட்ட தூசி பிரித்சதடுக்கும் கருவி வழங்கப்படும். 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்: - 

▪ இந்த அளமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. தூசி 

அடக்குமுளற மிகவும் பயனுை்ைதாக இருக்கும் மற்றும் பணிெ்சூழல் சதாழில் 

வெதி மற்றும் ஆசராக்கியத்தின் புை்ைியில் இருந்து சமம்படுத்தப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வைிமண்டலத்தால், இயந்திரம், கம்ப்ரெர் சபான்றவற்றின் ஆயுை் 

அதிகரிக்கும். 

▪ டிரில் பிட்டின் ஆயுை் அதிகரிக்கும். 

▪ துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

▪ தூசி இல்லாத வைிமண்டலத்தின் பார்ளவத் திறன் சமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விளைவாக பாதுகாப்பான சவளல நிளலளமகை் ஏற்படும். 

பவடித்தல் - 

• அதிக சுளம மற்றும் வானிளல உை்ை பகுதிளய அகற்ற மட்டுசம சவடிளவத்தல் 

சமற்சகாை்ைப்படும். 

• உை்ளூர் நிளலளமகளுக்கு ஏற்றவாறு சவடிக்கும் சநரத்ளதயும், சவடிக்கும் 

முகத்தில் தண்ணீர் சதைிக்கும் சநரத்ளதயும் அளமக்கவும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு என்பது தகுந்த சவடிப்புக் கட்டணம் மற்றும் 

குறுகிய கால சடட்டசனட்டர்களை ஏற்றுக்சகாை்வது, காலர் மண்டலத்தில் 

சபாதுமான அைவு துளைகளை அகற்றுவது மற்றும் சவடிப்பளத நாைின் ஒரு 

குறிப்பிட்ட சநரத்திற்கு கட்டுப்படுத்துவது, அதாவது மதிய உணவு சநரத்தில், ஒரு 

துளைக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் துளை சுற்று. 

இழுத்துச்பசல்லும் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• சபாக்குவரத்தின் சபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க, ஒரு நாளைக்கு இரண்டு 

முளற, இழுத்துெ் செல்லும் ொளலகை், சலாடிங் பாயிண்ட்கைில் தண்ணீர் 

சதைிக்கப்படும். 
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• சபாருை் சபாக்குவரத்து பகல் சநரத்தில் சமற்சகாை்ைப்படும் மற்றும் சபாருை் 

தார்பாய் சகாண்டு மூடப்பட்டிருக்கும் 

• தூசி உருவாகுவளதத் தவிர்ப்பதற்காக, டிப்பர்கைின் சவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு  

குளறவாகசவ இருக்கும். 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுக்களைக் சகாண்டு செல்வதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கை் ஆகும்; எனசவ இயந்திரங்கைின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு செயல்முளறளய சமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்ளடக்  
குளறக்கிறது. 

• உசலாகம் இல்லாத இழுத்துெ் செல்லும் ொளலகை் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்சதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிளவத் தடுக்க டிப்பர்கைில் அதிக பாரம் ஏற்றுவது தவிர்க்கப்படும். 

• அளனத்து சபாக்குவரத்து வாகனங்களும் செல்லுபடியாகும் PUC ொன்றிதளழ 

ளவத்திருப்பது உறுதி செய்யப்படும். 

• தைர்வான சபாருட்கை் குவிந்து கிடப்பளத அகற்ற, இழுத்துெ் செல்லும் ொளலகை் 

மற்றும் ெர்வீஸ் ொளலகளை தரப்படுத்துதல். 

பசுரம அைண் 

• டிப்பர்கை்/டிரக்குகைின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவளதத் தடுக்க, சுரங்கப்  

பாளதகை் முழுவதும் மரங்களை நடுதல் மற்றும் இழுத்துெ் செல்லும் ொளலகளை  

வழக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியளவ நளடமுளறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிகளைெ் சுற்றி சபாதுமான அகலத்தில் பசுளம அரண்  

உருவாக்கப்படும் 

 

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• சதாழிலாைர்களுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படும் மற்றும் அவர்கைின் பயன்பாடு 

கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அளனத்து சுரங்கத் சதாழிலாைர்கை் மற்றும் டிப்பர் ஓட்டுநர்கை் மத்தியில் தூசி 

முகமூடிகை் அணிவதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்ளவ உறுதி 

செய்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிசொதளனகை், பயிற்சிகை் மற்றும் 

பிரெெ்ாரங்கை் ஏற்பாடு செய்யப்படும். 

• முன்சமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ளககைின் செயல்திறளன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு மாதங்களுக்கு  

ஒருமுளற நடத்தப்படும் 

4.4  ஒலி சூழல் 

 ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துளையிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகை் 

மற்றும் சஹெ்இஎம்எம் சபான்ற செயல்பாடுகைால் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகாளமயில் மக்கை் குடியிருப்பு இல்லாததால், இந்த நடவடிக்ளககைால் இந்தப் 

பகுதியில் வசிப்பவர்களுக்கு எந்தப் பிரெ்சிளனயும் ஏற்படாது. சவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி செயல்பாடு (துளையிடுதல்) மற்றும் சபாக்குவரத்து நடவடிக்ளககை் 

ஆகியவற்ளறக் கருத்தில் சகாண்டு இளரெெ்ல் மாதிரியாக்கம் 

சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைது. 
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 இந்த முக்கிய ெத்தத்ளத உருவாக்கும் ஆதாரங்கை் காரணமாக சவளல செய்யும் 

குழிளயெ ் சுற்றியுை்ை பல்சவறு தூரங்கைில் இளரெெ்ல் அைளவக ் கணக்கிடுவதற்கு  

கணிப்புகை் சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைன. சுற்றியுை்ை சுற்றுப்புற இளரெெ்ல் அைவுகைில் 

ஏற்படும் தாக்கத்ளத மதிப்பிடுவதற்கு இளரெெ்ல் மாதிரியாக்கம் 

சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைது. 

 மாதிரியின் அடிப்பளட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் 

இளரெெ்ல் சகாை அளலகளை உருவாக்குகிறது, அளவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் 

வழியாக 1,100 அடி/வி சவகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அளல காலப்சபாக்கில் எப்சபாதும் 

அதிகரித்து வரும் சகாைத்ளத உருவாக்குகிறது. அளல பரவும்சபாது, குறிப்பிட்ட அைவு 

ஆற்றல் சகாைத்தின் பரப்பைவில் பரவுவதால், இளரெெ்லின் தீவிரம் குளறகிறது .  

மாதிரியின் அனுமானம் புை்ைி மூல உறளவ அடிப்பளடயாகக் சகாண்டது, அதாவது ,  

ஒவ்சவாரு இரட்டிப்பு தூரத்திற்கும் இளரெெ்ல் அைவுகை் 6 dB (A) குளறக்கப்படுகிறது. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்சக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 சதாளலவில் அளமந்துை்ை புை்ைிகைில் ஒலி 

அைவுகை். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுெ்சூழல் நிளலளமகை் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

சதய்மானம் ஆகும். அளனத்து ஆதாரங்கைின் ஒருங்கிளணந்த விளைளவ மடக்ளகக்  
கூட்டல் மூலம் பல்சவறு இடங்கைில் தீர்மானிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.4.1 எதிை்பாை்த்த தாக்கம் 

பசுளம அரண் காரணமாக குளறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு  

சதளவயான உை்ைீடுகை்: 

• ஆதார தரவு 

• ஏற்பி தரவு 

• தணிப்பு காரணி 
சுரங்க செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அளனத்து இயந்திரங்கை் மற்றும் 

செயல்பாடுகளை கணக்கில் எடுத்துக்சகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. அசத 

அட்டவளண 4-8 இல் பட்டியலிடப்பட்டுை்ைது . 

 

சுரங்க நடவடிக்ளக மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் சமாத்த இளரெெ்ல் 95.8 dB (A) 

ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. சபாதுவாக சபரும்பாலான சுரங்க நடவடிக்ளககை் 100-109 dB 

(A) க்கு இளடயில் ெத்தத்ளத உருவாக்குகின்றன. உபகரணங்கை் மற்றும் செயல்பாட்டு 

இளரெெ்ல் அைவுகை் (அதிகபட்ெம்) சதாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கை் கருதிசனாம். 

மூக்கு முன்கணிப்பு மாதிரியாக்கத்திற்கு 109 dB (A).  

அட்டவரண 4.10: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிடம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

அதிகபட்ெ கண்காணிப்பு மதிப்பு  

(நாை்) dB(A) 

48.7 48.5 48.2 46.1 46 46.5 46.1 47.7 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 47.0 48.1 46.1 47.6 50.6 49.2 50.0 48.1 

சமாத்த கணிக்கப்பட்ட இளரெெ்ல்  

நிளல dB(A) 

51.0 51.3 50.3 49.9 51.9 51.1 51.5 50.9 
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 ளமய மண்டலத்தில் 47.0 - 48.1dB (A) மற்றும் இளடயக மண்டலத்தில் 46.1 dB (A) 

வரம்பிற்குை் அதிகரிக்கும் இளரெெ்ல் நிளல காணப்படுகிறது. இளடயக மண்டலத்தில் 

உை்ை சவவ்சவறு ஏற்பிகைில் ெத்தம் அைவு குளறவாக உை்ைது, இதில் உை்ை தூரம் 

மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்ெங்கை் இளரெெ்ளலக் குளறக்கிறது. க்ரீன் சபல்ட் 

காரணமாக 4.9 dB (A) தளட விளைவாகக் குளறவளதக் கருத்தில் சகாண்டு,  

ரிசெப்டர்கைில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகை் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகை் 

காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அைவு கணித சூத்திரத்தின் அடிப்பளடயில் அளமந்துை்ைது .  

சமசல உை்ை அட்டவளணயில் இருந்து, ெத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுளற மற்றும் கட்டுப்பாடு) 

விதிகை், 2000 (ஒழுங்குமுளற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகைின்படி, அளனத்து 

இடங்கைிலும் உை்ை சுற்றுப்புற இளரெெ்ல் அைவுகை் சதாழில்துளற பகுதி (சகார் 

மண்டலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இளடயக மண்டலம்) ஆகியவற்றின் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குை் இருப்பளதக் காணலாம். முதன்ளம விதிகை் இந்திய 

அரசிதழில், 14.2.2000 சததியிட்ட S.O. 123(E) இன் படி சவைியிடப்பட்டன, பின்னர் S.O. 1046(E), 

சததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), சததி 101.210, S.2000210 (E), சததி 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) 

சததி 11.01.2010 சுற்றுெ்சூழல் (பாதுகாப்பு) ெட்டம், 1986 இன் கீழ்.). 

4.4.2 சத்தத்ரதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துளையிடும் சபாது கூர்ளமயான துரப்பண பிட்களைப் பயன்படுத்துவது 

ெத்தத்ளதக் குளறக்க உதவும்; 

• இரண்டாம் நிளல சவடிப்பு முற்றிலும் தவிர்க்கப்படும் மற்றும் பாளறகளை  

உளடப்பதற்கு ளஹட்ராலிக் ராக் பிசரக்கர் பயன்படுத்தப்படும்; 

• முளறயான இளடசவைி, சுளம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• பிைாஸ்டிங் ொதகமான வைிமண்டல நிளல மற்றும் குளறவான மனித 

செயல்பாடு சநரங்கைின் சபாது மின்ொரம் அல்லாத துவக்க அளமப்ளபப் 

பயன்படுத்தி சமற்சகாை்ைப்படும்; 

• இளரெெ்ல் உற்பத்திளயக் குளறக்க ஒவ்சவாரு வாரமும் இயந்திரங்கைின் 

முளறயான பராமரிப்பு, எண்சணய் மற்றும் கிரீசிங் செய்யப்படும்; 

• அதிக அைவிலான ெத்தத்ளத உருவாக்கும் இயந்திரங்கைில் (HEMM) பணிபுரியும் 

சதாழிலாைர்களுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அளறகளை வழங்குதல்; 

• அளனத்து இயந்திரங்கைிலும் ளெலன்ெர்கை் / மஃப்லர்கை் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிளயெ ் சுற்றிலும், இழுத்துெ் செல்லும் ொளலகைிலும் பசுளம 

அரண்/சதாட்டம் உருவாக்கப்படும். சதாட்டம் ெத்தம் பரவுவளத குளறக்கிறது; 

• சஹெ்இஎம்எம் ஆபசரட்டர்கை் மற்றும் சஹெ்இஎம்எம் அருகில் பணிபுரியும் 

நபர்களுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர் பிைக்குகை் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கை் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு 

இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி செய்யப்படும். 

• பாதகமான இளரெெ்ல் நிளல விளைவுகை் பற்றிய விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்த,  

வழக்கமான மருத்துவ பரிசொதளன மற்றும் பணியாைர்களுக்கு முளறயான 

பயிற்சி. 

4.4.3 தரை அதிை்வுகள் 

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ளககைின் காரணமாக நில அதிர்வுகை் ,  

எக்ஸ்கசவட்டர்கை், துளையிடுதல் மற்றும் சவடித்தல், சபாக்குவரத்து வாகனங்கை் 
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சபான்ற சுரங்க இயந்திரங்கைின் செயல்பாடு காரணமாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ,  

இருப்பினும், முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கத்திலிருந்து நில அதிர்வுக்கான முக்கிய ஆதாரம் 

சவடிப்பதால் ஏற்படும் கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்கைின் அதிர்வு மிகவும் குளறவாக  

உை்ைது, ஏசனனில் இந்த வளகயான கிராளனட் குவாரி செயல்பாட்டில் சவடிப்பு 

அடிக்கடி சமற்சகாை்ைப்படாது. நில அதிர்வுகைின் சபரும் தாக்கம் சுரங்க குத்தளக  

பகுதிக்கு அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் அளமந்துை்ை வீட்டு வீடுகைில் காணப்படுகிறது .  

குெெ்ா வீடுகை் சவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிர்வுகைால் விரிெல் மற்றும் செதம் ஏற்பட 

அதிக வாய்ப்புை்ைது, அசதெமயம் RCC கட்டளமக்கப்பட்ட கட்டளமப்புகை் அதிக நில 

அதிர்வுகளை தாங்கும். இது தவிர, தளர அதிர்வுகை் அருகிலுை்ை குடியிருப்புகைில் ஒரு 

பயத்ளத உருவாக்கலாம். 

சவடித்தல் நடவடிக்ளககைால் ஏற்படும் மற்சறாரு தாக்கம் கற்கை் பறப்பது  

ஆகும். இளவ சுரங்க குத்தளக பகுதிக்கு அருகிலுை்ை வீடுகை் அல்லது விவொய 

வயல்கைில் விழுந்து, நபர்களுக்கு காயம் அல்லது கட்டளமப்புகளுக்கு செதம் 

ஏற்படலாம். முன்சமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுை்ை குடியிருப்புகை் 

கீசழ உை்ை அட்டவளணயில் பட்டியலிடப்பட்டுை்ைன. குவாரியில் சவடிப்பதால் ஏற்படும் 

நில அதிர்வுகை் அனுபவ ெமன்பாட்ளடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உெெ் துகை் சவகத்ளத மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ ெமன்பாடு (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இதில் – 

V = உெெ் துகை் சவகம் (மிமீ/வி) 

K = தைம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

சக = அதிகபட்ெ உடனடி கட்டணம் (கிசலா) 

B = பாளற மற்றும் தைத்துடன் சதாடர்புளடய மாறிலி (சபாதுவாக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

 

 

அட்டவரண 4.11: பவடித்தல் காைணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV மதிப்புகள் 

 

இருப்பிடக் 
குற்யீடு 

அதிகபட்ச கட்டணம் 

கிமலாவில் 

அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு மீ 

PPV in m/ms 

P1 58 630 0.427 
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படம் 4.7: நில அதிை்வு கணிப்பு 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சமசல உை்ை வளரபடத்திலிருந்து, 29/8/1997 சததியிட்ட சுற்றறிக்ளக எண். 7 மூலம் 

பாதுகாப்பான நிளல அைவுசகால்கைின்படி, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் 

சபாது இயக்குநரகத்தின்படி, 62 கிசலா சவடிப்புக்கான கட்டணம் உெெ் துகை் சவகமான 

8 மிமீ/விக்குக் குளறவாக உை்ைது. ஒரு சவடிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் சவடிசபாருட்கை்  

எந்த சநரத்திலும் 100 கிசலாவுக்கு மிகாமல் இருக்க சவண்டும். எவ்வாறாயினும்,  

ெட்டப்பூர்வ சதளவகைின்படி, நில அதிர்வுகை் மற்றும் சவடிப்பினால் ஏற்படும் பாளறகை் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைத் தவிர்க்க கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை் 

சமற்சகாை்ைப்படும்.   

4.4.3.1 அதிை்வுகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 குழும குவாரிகைில் சவடிக்கும் நடவடிக்ளககை் ஆழமான துளை துளையிடுதல் 

மற்றும் தாமதமான சடட்டசனட்டர்களைப் பயன்படுத்தி சவடித்தல் இல்லாமல்  

சமற்சகாை்ைப்படுகின்றன, இது தளர அதிர்வுகளைக் குளறக்கிறது; 

 அதிக கட்டணம் வசூலிப்பளதத் தவிர்க்கவும் பாதுகாப்பான சவடிப்பிற்காகவும் 

ெரியான அைவு சவடிக்கும், சபாருத்தமான தண்டுப் சபாருட்கை் மற்றும் சபாருத்தமான 

தாமத முளற பின்பற்றப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்கைின்படி சவடிப்பிலிருந்து சபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் 

பராமரிக்கப்படும்; 

 DGMS வழிகாட்டுதல்கைின்படி சவடிப்பு தங்குமிடம் வழங்கப்படும்; 

 சவடி ளவத்தல் நடவடிக்ளககை் பகல் சநரத்தில் மட்டுசம சமற்சகாை்ைப்படும்; 

 ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குளறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு சவடித்தல்க்கு அதிக 

எண்ணிக்ளகயிலான தாமதங்கை் பயன்படுத்தப்படும்; 
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 சவடிளவப்பின் சபாது, அருகிலுை்ை மற்ற நடவடிக்ளககை் தற்காலிகமாக  

நிறுத்தப்படும்; 

 ஆழம், விட்டம் மற்றும் இளடசவைி சபான்ற துளையிடல் அைவுருக்கை் ெரியான 

சவடிப்ளபக் சகாடுக்க ெரியாக வடிவளமக்கப்படும்; 

 ஒரு முழு பயிற்சி சபற்ற சவடி சவடிக்கும் நபர் (ளமனிங் சமட், ளமன்ஸ் ஃசபார்சமன், 2 

வது வகுப்பு சுரங்க சமலாைர் / 1 வது வகுப்பு சுரங்க சமலாைர்) நியமிக்கப்படுவார். 

4.5 சூழலியல் மற்றும் உயிைியல் பன்முகத்தன்ரம 

4.5.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிை் மீதான தாக்கம் 

பல்லுயிர் சபருக்கத்தின் தாக்கம் அதன் மாறுபட்ட மற்றும் ஆற்றல்மிக்க  

பண்புகைால் கணக்கிட கடினமாக உை்ைது, சுரங்க நடவடிக்ளககை் சபாதுவாக  

காடழிப்பு, நிலெ் சீரழிவு, நீர், காற்று மற்றும் ஒலி மாசுபாடு ஆகியவற்றில் விளைகின்றன,  

இது திட்டப் பகுதியின் விலங்கினங்கை் மற்றும் பூக்கைின் நிளலளய சநரடியாகசவா 

அல்லது மளறமுகமாகசவா பாதிக்கிறது. எவ்வாறாயினும், இந்த தாக்கங்கைின் நிகழ்வு 

மற்றும் அைவு முற்றிலும் திட்டத்தின் இடம், செயல்பாட்டு முளற மற்றும் ெம்பந்தப்பட்ட  

சதாழில்நுட்பத்ளதப் சபாறுத்தது. தாக்கக் கணிப்பு என்பது தாக்க மதிப்பீட்டின் முக்கிய 

அடிெச்ுவடு மற்றும் திட்டெ் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் சகாண்டு 

வரக்கூடிய திட்டெ் செயல்களை அளடயாைம் காட்டுகிறது. தற்சபாளதய ஆய்வு,  

சகாடாங்கிபாளையம் கிராமத்தில் முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகளை முன்னறிவிப்பதற்காகவும், சுற்றுெ்சூழளலெ் சுற்றியுை்ை சூழலிலும் 

வாழ்விடங்கை்/சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புளடய பல்லுயிரியளல 

உை்ைடக்கிய உயிரியல் பண்புகளை சிறப்புக் குறிப்புடன் கணிக்க 

சமற்சகாை்ைப்பட்டது.   

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ளககைில் சில சிதறிய புதர்கை் மற்றும் பிற 

முை் இனங்களை அகற்றுவது அடங்கும். முக்கிய வாழ்விடக் கூறுகைின் மீதான 

தாக்கங்கை் உை்ளூர் அைவில் ஏற்படும் என்றாலும், பிராந்திய அைவில் அளவ 

கவனிக்கப்பட்ட அல்லது எதிர்பார்க்கப்படும் உயிரினங்கைின் வாழ்க்ளகெ் சுழற்சி  

சதளவகளுக்கு முக்கியமானதாக இருக்காது. சமலும், கருத்தியல் கட்டத்தில், சமல் 

சபஞ்சில் சவட்டப்பட்ட பகுதிகை் உை்ளூர் / பூர்வீக இனங்களை நடவு செய்வதன் மூலம் 

மீண்டும் தாவரமாக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்ளககை் முடிந்தபின் கீழ் சபஞ்சுகை் 

மளழநீர் செகரிப்பு அளமப்பாக மாற்றப்படும், இது விலங்கினங்கைின் வாழ்விட 

வைங்களை மாற்றும். இந்த பகுதியில் நீண்ட காலமாக. தற்சபாதுை்ை ொளலகை் 

பயன்படுத்தப்படும்; தாவரங்கைின் பாதிப்ளபக் குளறக்க புதிய ொளலகை் 

அளமக்கப்படாது.  வனவிலங்குகை் சபாதுவாக திட்டப் பகுதியிலும் அதன் 

சுற்றுப்புறங்கைிலும் தாவர உளற மற்றும் சமற்பரப்பு நீர் இல்லாததால் 

காணப்படுவதில்ளல. சில வீட்டு விலங்குகை் தவிர, ஊர்வன, முயல்கை் மற்றும் சில 

சபாதுவான பறளவகை் ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. 

 சுரங்கத்தின் செயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் தாவரங்கை் எதுவும் சவட்டப்படாது. 
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 திட்ட தைத்தில் இருந்து மிகக் குளறவான காற்று உமிழ்வுகை் அல்லது கழிவுகை் இருகக் 

சவண்டும். லாரிளய ஏற்றும் சபாது, தூசி உருவாக வாய்ப்புை்ைது. இது ஒரு தற்காலிக  

விளைவு மற்றும் சுற்றியுை்ை தாவரங்களை கணிெமாக பாதிக்கும் என்று  

எதிர்பார்க்கப்படுவதில்ளல. 

 இளடயகப் பகுதியில் உை்ை நிலத்தின் சபரும்பகுதி பயிர் நிலங்கை், புல் திட்டுகை் 

மற்றும் சிறிய புதர்கை் சகாண்ட அளலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். எனசவ, இப்பகுதியின் 

தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

4.5.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

இளவ அளனத்ளதயும் கருத்தில் சகாண்டு சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளம திட்டத்தின் 

கீழ் தணிப்பு நடவடிக்ளககை் பரிந்துளரக்கப்பட்டுை்ைன. காற்று மாசுபாட்ளடக்  
கட்டுப்படுத்த உயிர் வடிகட்டியாக தாவர இனங்கைின் பங்கு பற்றிய புரிதலுடன், 

சபாருத்தமான தாவர இனங்கை் (முக்கியமாக மர இனங்கை்) பரப்பைவு/தைத் சதளவகை் 

மற்றும் குறிப்பிட்ட உயிரினங்கைின் சதளவயான செயல்திறன் ஆகியவற்ளற  

ஒப்புக்சகாை்ை பரிந்துளரக்கப்பட்டுை்ைன. ஆண்டு வாரியாக முன்சமாழியப்பட்ட 

சதாட்டத் திட்டத்தின் விவரங்கை் அட்டவளண 4.13 இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

பசுளம மண்டலத்தின் முக்கிய சநாக்கம் மாசுபாட்டின் மூலத்திற்கும் சுற்றியுை்ை 

பகுதிகளுக்கும் இளடயில் ஒரு தளடளய வழங்குவதாகும் 

தாவரப் பரப்பின் இழப்ளப ஈடுசெய்யும் வளகயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி, பல்சவறு கட்டங்கைில் சதாட்டத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 

சதாகுதியில், முக்கியமாக முன்சமாழியப்பட்ட பகுதிகைில் காடு வைர்ப்புத் திட்டத்ளத 

சமற்சகாை்ை பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. இந்த வாழ்விட சமம்பாட்டுத் திட்டம்,  

விலங்கினங்கை் மீண்டும் குடிசயற்றப்படுவளத உறுதிசெய்து ளமய மண்டலத்தில் 

மிகுதியான நிளலளய சமம்படுத்தும்.   

பசுளம அரண் பகுதியின் சநாக்கங்கை் பின்வருவனவற்ளற உை்ைடக்கும்: 

 ெத்தம் குளறப்பு 

 சூழலியல் மறுசீரளமப்பு 

 சமம்படுத்தப்பட்ட தாவரங்கை் மற்றும் சதாட்டப் பரப்பின் காரணமாக பிரசதெத்தின் 

அழகியல், உயிரியல் மற்றும் காட்சி சமம்பாடு. 

4.5.2.2.1. மாவட்டத்தில் மதாட்டக்கரலக்கான இனங்கள் பைிந்துரை வழங்கப்பட்டது 

பயிரிடுவதற்கு வளககளை பரிந்துளரக்கும் சபாது பின்வரும் புை்ைிகை் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுை்ைன: 

 தற்சபாதுை்ை உயிரினங்கைின் இயற்ளகயான வைர்ெ்சி மற்றும் பல்சவறு  

உயிரினங்கைின் உயிர்வாழ்வு விகிதம். 
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 ஒரு குறிப்பிட்ட வளக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தாவர இனத்தின் சபாருத்தம். 

 பல்லுயிர் சபருக்கத்ளத உருவாக்குதல். 

 சவகமாக வைரும், அடர்த்தியான விதான நகல், வற்றாத மற்றும் பசுளமயான சபரிய 

இளல பகுதி. 

 இயற்ளக வைர்ெ்சியின் சபரிய விளைவுகை் இல்லாமல் மாசுக்களை உறிஞ்சுவதில் 

திறளமயானது. 

 பின்வரும் இனங்கை் அப்பகுதியில் நிலவும் தட்பசவப்ப நிளலக்கு மிகவும் 

சபாருத்தமான சதாட்டத்திற்கு முதன்ளமயானதாக கருதலாம். 

அட்டவரண 4.12: பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பைிந்துரைக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ.எண் தாவைத்தின் பபயை் (தாவைவியல்) குடும்பப் பபயை் 
பபாது 

பபயை் 
பண்பு 

1 அொடிராக்டா இண்டிகா சமலியாசிசய சவம்பு, 

சவம்பு 

மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கசடாரியா ஃசபசபசிசய புைி, 
புைியமரம் 

மரம் 

3 பாலியால்தியாசலாங்கிஃசபாலியா அன்சனாசனசிசய கட்டுமரம் மரம் 

4 சபாராெஸ் ஃபிைாசபல்லிஃபர் அசரசகசிசய பளனமர 

பளன 

மரம் 

எல்ளலயில் உை்ை 7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு வைர்ப்புக்கு  

பயன்படுத்த அளடயாைம் காணப்பட்டுை்ைது. இருப்பினும், காடு வைர்ப்பு எப்சபாழுதும் 

முளறயாகவும் அறிவியல் பூர்வமாகவும் சமற்சகாை்ைப்பட சவண்டும். குத்தளக 

எல்ளலயில் சவம்பு, சபாங்கமியா, பின்னட்டா மற்றும் சகசுவரினா சபான்ற பிராந்திய 

மரங்கை் நடப்பட்டு, திட்டப் பகுதியில் அசவன்யூ சதாட்டம் சமற்சகாை்ைப்படும். இந்த 

பகுதியில் உயிர்வாழும் விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காடு 

வைர்ப்புத் திட்டம் அட்டவளண எண்.4.13 இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது மற்றும் பசுளம 

மண்டல சமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்சஜட் அட்டவளண எண்.4.14 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

   அட்டவரண 4.13: காடு வளை்ப்பு திட்டம் 

வ.எண் 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிக்கப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உய்வு 

% 

இனத்தின் 

பபயை் 

வளை்க்கப்படும் 

என 

எதிை்பாை்க்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 I 1000 80% சவம்பு  
800 

P2 I 3350 80% 2,680 
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அட்டவரண எண்: 4.14. பசுரம அைண் விவைங்கள் தயாைித்தல் 

P1 

மவரல விவைங்கள் 
ஆண்டு பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I 

செடியின் மரக்கன்று (ஒரு 

மரக்கன்று/செடிக்கு சதாராயமாக 

200 ரூபாய் செலவாகும்). 
1,000 

@ 200 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகை் 

பராமரிப்பு உட்பட 

Rs 2,50,000 

பராமரிப்பு (ரூ.)  

(உரம், உரம், பூெ்சிக்சகால்லி 

பயன்பாடு, காவலாைி 
சபான்றளவ) 

வருடத்திற்கு செலவு (ரூ. 5,000/-). Rs 25,000 

பமாத்தம் Rs 2,75,000 

 

P2 

மவரல விவைங்கள் 
ஆண்டு பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I 

செடியின் மரக்கன்று (ஒரு 

மரக்கன்று/செடிக்கு சதாராயமாக 

200 ரூபாய் செலவாகும்). 
3350 

@ 200 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகை் 

பராமரிப்பு உட்பட 

Rs 6,70,000 

பராமரிப்பு (ரூ.)  

(உரம், உரம், பூெ்சிக்சகால்லி 

பயன்பாடு, காவலாைி 
சபான்றளவ) 

வருடத்திற்கு செலவு (ரூ. 10,000/-). Rs 50,000 

பமாத்தம் Rs 7,20,000 

 

4.5.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கம் 

 திட்ட தைத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றைவில் வனவிலங்கு ெரணாலயம் மற்றும் 

உயிர்க்சகாை காப்பகம் இல்ளல. 

 இளடயக மண்டலத்தில் அரிதான, உை்ளூர் மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்கை் 

எதுவும் பதிவாகவில்ளல. எவ்வாறாயினும், சுரங்கத்தின் சபாது, சுற்றுப்புற  

வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்காமல் இருக்க, குறிப்பாக காற்று மற்றும் 

ெத்தத்திற்கான மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை் உட்பட முளறயான சுற்றுெ்சூழல்  

சமலாண்ளமத் திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் விஞ்ஞான முளறளய நிர்வாகம் 

நளடமுளறப்படுத்தும். 

 சுரங்க குத்தளகப் பகுதிளயெ் சுற்றி சவலி அளமத்தல், தவறான விலங்குகை்  

நுளழவளதக் கட்டுப்படுத்துதல் 

 பசுளம அரண் சமம்பாடு சமற்சகாை்ைப்படும், இது அப்பகுதியில் காணப்படும் 

தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்ளத குளறக்க உதவும். 
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அட்டவரண 4.15: சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ.எண் பண்புக்கூறுகள்   மதிப்பீடு 

1 

சதசிய 

பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாளமயில் 

ெரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

ெதுப்புநிலங்கை் / கடற்களர / 

முகத்துவாரம் / கடல் 

எதுவும் இல்ளல, 10 கிமீ சுற்றைவுக்குை். 

2 

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டம் சமற்பரப்பு நீரின் 

தரத்ளத பாதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கும் 

தண்ணீளர வழங்குகிறது 

'இல்ளல' திட்டமிடப்பட்ட அல்லது  

அெச்ுறுத்தப்பட்ட வனவிலங்கு  

விலங்குகை் ளமயப் பகுதியில்  

வழக்கமாகக் காணப்படுகின்றன. 

3 

அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் 

உயிரினங்கை் வசிக்கும் 

பகுதிக்கு அருகில்  

அளமந்துை்ைது.   

முக்கிய சுரங்க குத்தளக பகுதியில் எந்த 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கை்  

காணப்படவில்ளல. 

4 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வனவிலங்குகளுக்கான 

நீர்நிளலகளுக்கு அணுகளல  

கட்டுப்படுத்துகிறது 

'இல்ளல' 

5 
இந்த திட்டம் இடம்சபயர்வு 

பாளதகளை பாதிக்கும் 

கண்காணிப்புக் காலத்தில்  

இடம்சபயர்தல் பாளத இல்ளல. 

6 

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டம் அருகில் உை்ை  

பல்லுயிர்ப் பகுதிளய பாதிக்கும் 

வண்டல் மண்ளண  

அதிகரிக்கிறது. 

சதாட்ட வடிகால்கை் சபான்ற சமற்பரப்பு  

ஓளட சமலாண்ளம அளமக்க  

உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ைது, எனசவ அருகில்  

சுரங்கப் பகுதி இருக்காது. 

7 

திட்ட நடவடிக்ளககைால் வன 

விலங்குகைின் வீழ்ெ்சி/ெறுக்கல்  

அல்லது மரணம் ஏற்படும் 

அபாயம் 

'இல்ளல' 

8 

திட்டத்தின் செயல்பாடுகை்  

பறளவகை் மற்றும் 

விலங்குகைின் 

இனப்சபருக்கம்/கூடு கட்டும் 

இடங்கை் பாதிக்கப்படுகின்றன. 

சுரங்க குத்தளக தைத்தில்  

இனப்சபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் 

இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்ளல . 

விலங்கினங்கை் சபரும்பாலும் இளடயக 

பகுதியில் இருந்து இடம்சபயர்ந்தன. 

9 

சுரங்கத் திட்டம் வன 

அடிப்பளடயிலான 

வாழ்வாதாரத்ளத பாதிக்கிறது / 

உை்ளூர் வாழ்வாதாரம் 

ொர்ந்துை்ை எந்தசவாரு  

குறிப்பிட்ட வன 

உற்பத்திளயயும் பாதிக்கிறது 

'இல்ளல' 

10 

இத்திட்டத்தின் மூலம் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர் 

ளமயப் பகுதிக்கு அருகில் நீர்நிளலகை்  

இல்லாததால் நீர் மாசுபடுவதற்கான 

வாய்ப்புகை் குளறவு. 
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வழங்கும் கழிவுநீளர 

நீர்நிளலகைில் சவைியிடுகிறது 

11 

இத்திட்டம் ெதுப்பு நிலங்கை் ,  

மீன் இனப்சபருக்கம், கடல் 

சூழலியளல பாதிக்கும். 

'இல்ளல'. ெதுப்பு நிலம் அருகிலுை்ை  

ளமயத்தில் இல்ளல. சுரங்க குத்தளக  

பகுதி. முக்கிய சுரங்கப் பகுதியில்  

இனப்சபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் 

இடம் இல்ளல. 

12 

இத்திட்டம் மருத்துவப் பயன் 

சகாண்ட ஒரு பகுதியின் 

தாவரங்களை பாதிக்கும் 

'இல்ளல' 

13 

வனப்பகுதி திளெதிருப்பப்பட 

சவண்டும், கார்பன் உயர் 

சீக்சவஸ்ட்சரஷன் உை்ைது 

‘இல்ளல’ இங்கு வன நிலம் 

மாற்றப்படவில்ளல. 

*( வடிவ ஆதாரம்: EIA வழிகாட்டுதல் ளகசயடு-சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கை், 2010) 

 

4.6 சமூக பபாருளாதாைம் 

சுரங்கத்தின் ெமூக-சபாருைாதார பாதிப்புகை் பல. சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கங்கை் சநர்மளறயாகசவா அல்லது எதிர்மளறயாகசவா இருக்கலாம். நிலம் 

ளகயகப்படுத்துதலால் ஏற்படும் உடல் இடப்சபயர்ெ்சி, அளதத் சதாடர்ந்து வாழ்வாதார 

இழப்பு, மன சவதளன, ெமூகக் கட்டளமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கை், உணவுப் 

பாதுகாப்புக்கான ஆபத்து சபான்றவற்றால் ஏற்படும் பாதகமான பாதிப்புகை் ,  

மாசுபாட்டின் காரணமாக மக்களும் சநரடியாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ெமூக தாக்க  

மதிப்பீடு (SIA) என்பது ஒரு திட்டத்தின் ெமூக விளைவுகளை பகுப்பாய்வு செய்தல்,  

கண்காணித்தல் மற்றும் நிர்வகித்தல். ெமூகப் சபாருைாதார நிளல குறித்த ஒரு ஆய்வு,  

ெமூகப் சபாருைாதார நிளல குறித்த அடிப்பளடத் தரளவ உருவாக்குவதற்கான 

முதன்ளம ெமூக-சபாருைாதார ஆய்ளவப் பயன்படுத்தி ஏற்கனசவ 

சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைது.   

4.6.1 எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 சுரங்க நடவடிக்ளகயில் இருந்து உருவாகும் தூசி, அருகிலுை்ை பகுதியில் உை்ை 

சதாழிலாைர்கை் மற்றும் மக்கைின் ஆசராக்கியத்தில் எதிர்மளறயான தாக்கத்ளத 

ஏற்படுத்தும். 

 டிப்பர்கைின் இயக்கத்தால் அணுகுமுளறெ் ொளலகை் செதமளடயலாம் 

 சநரடியாகவும் மளறமுகமாகவும் சவளல வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் 

இப்பகுதி மக்கைின் சபாருைாதார நிளலளய உயர்த்துதல் 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ஆளல இயந்திரங்கை் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு நளடமுளறகை்  

பின்பற்றப்படும், இது ொத்தியமான இளரெெ்ல் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அளதெ் சுற்றிலும் பசுளமப் பட்ளட உருவாக்கப்படும். 
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 ளமய மண்டலத்திற்குை் சுற்றுெ்சூழல் பாதிப்ளபக் குளறக்க காற்று மாசுக்  
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளக எடுக்கப்படும் 

 சதாழிலாைர்கைின் பாதுகாப்பிற்காக, ளகயுளறகை், தளலக்கவெங்கை், பாதுகாப்பு  

காலணிகை், கண்ணாடிகை், ஏப்ரன்கை், மூக்கு முகமூடிகை் மற்றும் காதுகளைப்  

பாதுகாக்கும் ொதனங்கை் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் சுரங்கெ் 
ெட்டம் மற்றும் விதிகைின்படி வழங்கப்படும். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து சநரடியாகவும் மளறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, வரிகை்  

சபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பயன் 

 சமற்கூறிய விவரங்கைிலிருந்து, குவாரி செயல்பாடுகை் அப்பகுதியில் அதிக நன்ளம 

பயக்கும் சநர்மளறயான தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தும் 

4.7 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்கத்தின் செயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் சதாழில்ொர் ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு  

அபாயங்கை் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்ளமயாக பின்வருவனவற்ளற  

உை்ைடக்குகின்றன: 

 சுவாெ ஆபத்துகை் 

 ெத்தம் 

 உடல் அபாயங்கை் 

 சவடிமருந்து செமிப்பு மற்றும் ளகயாளுதல் 

 

4.7.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால சவைிப்பாடு சிலிசகாசிளஸ ஏற்படுத்தக்கூடும் பின்வரும் 

நடவடிக்ளககை் பரிந்துளரக்கப்படுகின்றன: 

 எக்ஸ்கசவட்டர் மற்றும் டிப்பர்கைின் சகபின்கை் ஏசி மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் 

இளணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட தூசி முகமூடிகைின் பயன்பாடு கட்டாயமாக்கப்படும் 

 

4.7.2 ஒலி 

சுரங்க நடவடிக்ளககைின் சபாது சதாழிலாைர்கை் அதிக ெத்தத்திற்கு ஆைாக சநரிடும். 

பின்வரும் நடவடிக்ளககை் செயல்படுத்த முன்சமாழியப்பட்டுை்ைன 

 எந்தப் பணியாைரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான இளரெெ்ல் அைளவ ஒரு நாளைக்கு 8 

மணி சநரத்திற்கும் சமலாக சகட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் சவைிப்படுத்த மாட்டார்கை். 

 8 மணிசநரத்திற்கு ெமமான ஒலி அைவு 85 dB(A), உெெ் ஒலி அைவுகை் 140 dB(C) ஐ அளடயும் 

சபாது அல்லது ெராெரி அதிகபட்ெ ஒலி அைவு 110 dB(A) ஐ அளடயும் சபாது செவிப்புலன் 

பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக செயல்படுத்தப்படும். 

 வழங்கப்படும் இயர் மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அைளவக் குளறந்தது 85 dB(A) ஆகக் 
குளறக்கும் திறன் சகாண்டதாக இருக்கும். 

 அதிக இளரெெ்ல் அைவுக்கு சவைிப்படும் சதாழிலாைர்களுக்கு அவ்வப்சபாது மருத்துவ 

செவிப்புலன் சொதளனகை் செய்யப்படும் 
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4.7.3 உடல் அபாயங்கள் 

உடல் அபாயங்களைக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்ளககை்  

முன்சமாழியப்பட்டுை்ைன   

 பணித்தை பாதுகாப்பு சமலாண்ளம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாைர்களுக்கு பயிற்சி 

அைிக்கப்படும்; 

 தற்செயலான பாளற வீழ்ெ்சி மற்றும் / அல்லது நிலெெ்ரிளவத் தடுக்க, குறிப்பாக  

சவடிப்பு நடவடிக்ளககளுக்குப் பிறகு, சதாழிலாைர்களுக்கு சவைிப்படும் ஒவ்சவாரு  

சமற்பரப்ளபயும் பாளற அைவிடுதல் மூலம் பணித் தை மதிப்பீடு செய்யப்படும்; 

 இயற்ளக தளடகை், தற்காலிக தண்டவாைங்கை் அல்லது குறிப்பிட்ட ஆபத்து  

ெமிக்ளஞகை் பாளற சபஞ்சுகை் அல்லது தளர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் 

அதிகமான உயரத்தில் சவளல செய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகைில் வழங்கப்படும்; 

 முற்றங்கை், ொளலகை் மற்றும் நளடபாளதகளை பராமரித்தல், சபாதுமான நீர் 

வடிகால் வழங்குதல் மற்றும் ொதாரண கிராவல் சபான்ற அளனத்து வானிளல 

சமற்பரப்புடன் வழுக்கும் பரப்புகளைத் தடுக்கும். 

4.7.4 பதாழில்சாை் சுகாதாை ஆய்வு 

அளனத்து நபர்களும் முன் சவளலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்சபாது மருத்துவ 

பரிசொதளனக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கை். பின்வரும் சொதளனகளை நடத்துவதன் 

மூலம் பணியாைர்கை் சதாழில் ொர்ந்த சநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவார்கை் 

 சபாது உடல் பரிசொதளனகை் 

 ஆடிசயாசமட்ரிக் சொதளனகை் 

 முழு மார்பு, எக்ஸ்சர, நுளரயீரல் செயல்பாட்டு சொதளனகை், ஸ்ளபசராசமட்ரிக்  
சொதளனகை் 

 காலமுளற மருத்துவ பரிசொதளன - ஆண்டுசதாறும் 

 நுளரயீரல் செயல்பாடு சொதளன - ஆண்டுசதாறும், தூசி சவைிப்படும் 

 கண் பரிசொதளன 

தைத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகை் வழங்கப்படும். மருந்துகை் மற்றும் இதர 

பரிசொதளன வெதிகை் இலவெமாக வழங்கப்படும். உடனடியாக சிகிெ்ளெக்காக  

சுரங்கத்தில் முதலுதவி சபட்டி ளவக்கப்படும். 

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பணியாைர்களுக்கு சதாடர்ந்து முதலுதவி பயிற்சி அைிக்கப்படும். 

முதலுதவி பயிற்சி சபற்ற உறுப்பினர்கைின் பட்டியல்கை் மூசலாபாய இடங்கைில்  

காட்டப்படும். 

4.8 சுைங்க மூடல் 

சுரங்கத் திட்டங்கைில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுெ்சூழல் சதளவ. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் சதாழில்நுட்ப, சுற்றுெ்சூழல், ெமூக, ெட்ட மற்றும் நிதி அம்ெங்களை  

முற்சபாக்கான மற்றும் பிந்ளதய மூடல் செயல்பாடுகளை உை்ைடக்கியதாக இருக்க 

சவண்டும். மூடல் செயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி நீக்கப்பட்டதில் இருந்து சதாடங்கும் 

சதாடர்ெ்சியான செயல்பாடுகை் ஆகும்.  

சுரங்கத்ளத மூடுவதன் சநாக்கம் 
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• சுரங்க உரிளமயாைர்கை், ஒழுங்குமுளற முகளமகை் மற்றும் சபாதுமக்கைால்  

ஏற்றுக்சகாை்ைக்கூடிய தைத்திற்கு உற்பத்தி மற்றும் நிளலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 

உருவாக்க 

• சபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுை்ை வாழ்விடங்கைின் பாதுகாப்ளபப் பாதுகாப்பது 

• சுற்றுெ்சூழல் பாதிப்ளபக் குளறக்க 

• மதிப்புமிக்க பண்புகளையும் அழகியளலயும் பாதுகாக்க 

• பாதகமான ெமூக-சபாருைாதார தாக்கங்களை ெமாைிக்க. 

4.9.1 சுைங்க மூடல் அளவுமகால் 

சுரங்கத்ளத மூடுவதில் உை்ை நிபந்தளனகை் கீசழ விவாதிக்கப்பட்டுை்ைன: 

4.9.1.1 இயற்பியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க சவளலகை், கட்டிடங்கை், ஓய்வு தங்குமிடங்கை் சபான்றவற்ளற  

உை்ைடக்கிய அளனத்து மானுடவியல் கட்டளமப்புகளும், சுரங்கம் செயலிழந்த பிறகு 

மீதமுை்ைளவ இயற்பியல் ரீதியாக நிளலயானதாக இருக்க சவண்டும். சதால்வி அல்லது 

இயற்பியல் ரீதியான ெரிவின் விளைவாக சபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு எந்த 

ஆபத்ளதயும் அவர்கை் முன்ளவக்கக்கூடாது, சமலும் அவர்கை் வடிவளமக்கப்பட்ட 

செயல்பாடுகளை அவர்கை் சதாடர்ந்து செய்ய சவண்டும். முன்சமாழியப்பட்ட  

வடிவளமப்பு காலங்கை் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகை் சவை்ைம், சூறாவைி, காறற்ு 

அல்லது பூகம்பங்கை் சபான்ற தீவிர நிகழ்வுகை் மற்றும் அரிப்பு சபான்ற பிற இயற்ளக 

நிரந்தர ெக்திகளை முழுளமயாக கணக்கில் எடுத்துக்சகாை்ை சவண்டும். 

4.9.1.2 இைசாயன நிரலத்தன்ரம 

 சுரங்க தைத்தில் திடக்கழிவுகை் இரொயன நிளலத்தன்ளமயுடன் இருகக் 

சவண்டும். இதன் சபாருை், உசலாகங்கை், உப்புகை் அல்லது கரிம செர்மங்கைின் கசிவுகக்ு 

வழிவகுக்கும் இரொயன மாற்றங்கை் அல்லது நிளலளமகைின் விளைவுகை் சபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்ளத ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுெ்சூழல் 

பண்புகைின் சீரழிளவ ஏற்படுத்தக்கூடாது. பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய 

மாசுபடுத்தும் சவைிசயற்றம் முன்கூட்டிசய கணிக்கப்பட்டால், இளடநிறுத்தப்பட்ட  

திடப்சபாருட்களை நிளலநிறுத்துதல் அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அைவு சபான்றவற்ளற  

சமம்படுத்த செயலற்ற சிகிெ்ளெ சபான்ற சபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்ளககை் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்ளதெ் சுற்றியுை்ை பகுதியில் உை்ை நீர், மண் மற்றும் 

காற்றின் தரங்களுக்கு ெட்டப்பூர்வ வரம்புகளை மீறும் மாசுபடுத்தும் செறிவுகைின் 

பாதகமான விளைவு எதுவும் இல்ளல என்பளத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க சவண்டும். 

4.9.1.3 உயிைியல் நிரலத்தன்ரம 

 சுற்றியுை்ை சூழலின் ஸ்திரத்தன்ளம முதன்ளமயாக தைத்தின் இயற்பியல் மற்றும் 

சவதியியல் பண்புகளை ொர்ந்துை்ைது, அசதெமயம் சுரங்க தைத்தின் உயிரியல் 

உறுதிப்பாடு மறுவாழ்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் சநருக்கமாக 

சதாடர்புளடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிளலத்தன்ளமயானது, மண்ணின் உளறளய 

நிளலப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவுதல், கசிவு சபான்றவற்ளறத் தடுப்பதன் மூலம் உடல் 

அல்லது இரொயன நிளலத்தன்ளமளய கணிெமாக பாதிக்கலாம். 
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 புனர்வாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய சநாக்கங்கைில் ஒன்று சீரக்ுளலந்த தைத்தின் 

மீது ஒரு தாவர உளற சபாதுவாக உை்ைது, ஏசனனில் தைத்ளத நிளலநிறுத்துவதற்கான 

சிறந்த நீண்ட கால முளறயாக பசுளமெ் சூழல் உை்ைது. மறுவாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய 

நிலசவளல கூறுகை் முடிந்ததும், நிளலயான தாவர ெமூகத்ளத நிறுவுவதற்கான 

செயல்முளற சதாடங்குகிறது. மறு தாவரங்களுக்கு, மண்ணின் ஊட்டெெ்த்து அைளவ 

சமலாண்ளம செய்வது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். மூன்று சூழ்நிளலகைில்  

ஊட்டெெ்த்துக்களைெ் செர்ப்பது பயனுை்ைதாக இருக்கும். 

 பரப்பப்பட்ட சமல்மண்ணின் ஊட்டெெ்த்து நிளல உை்ை சபாருளை விட குளறவாக 

இருந்தால் எ.கா. ெமூக காடுகைின் வைர்ெ்சிக்காக 

 இயற்ளகயாக நிகழும் தாவரங்களை விட அதிக ஊட்டெெ்த்து சதளவப்படும் 

தாவரங்களை வைர்க்கும் சநாக்கம் எ.கா. விவொயத்திற்கான திட்டமிடல் 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்கைில் பூர்வீக  

தாவரங்கைிலிருந்து விளரவான வைர்ெ்சிளய சபறுவது விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுளம 

தளடகைின் வைர்ெ்சி 

 சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க சவண்டும். 

சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் 

சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுை்ை செயல்முளறயின்படி மூடல் நடவடிக்ளககை் 

சமற்சகாை்ைப்படும்.  
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அத்தியாயம்- 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.0 அறிமுகம் 

 திட்ட முன்சமாழிவுக்கு மாற்று வழிகளைக் கருத்தில் சகாை்வது EIA 

செயல்முளறயின் சதளவயாகும். ஸ்சகாப்பிங் செயல்பாட்டின் சபாது, ஒரு 

முன்சமாழிவுக்கான மாற்றுகளை சநரடியாகசவா அல்லது அளடயாைம் காணப்பட்ட 

முக்கிய சிக்கல்களைக் குறிப்பிடுவதன் மூலமாகசவா பரிசீலிக்கலாம் அல்லது 

சுத்திகரிக்கலாம். மாற்றுகைின் ஒப்பீடு, குளறந்தபட்ெ சுற்றுெ்சூழல் தாக்கங்களுடன் 

திட்ட சநாக்கங்களை அளடவதற்கான சிறந்த முளறளயத் தீர்மானிக்க உதவுகிறது 

அல்லது மிகவும் சுற்றுெ்சூழல் நட்பு மற்றும் செலவு குளறந்த விருப்பங்களைக் 
குறிக்கிறது. 

5.2 திட்ட தளத்தின் மதை்வின் பின்னணியில் உள்ள காைணிகள் 

செட்டிக்குறிெ்சி ொதாரண கல் மற்றும் ெரளைக் குவாரி திட்டம், சதற்கு 

செட்டிகுறிெ்சி கிராமம், ொதாரணக் கல் சதாண்டுவதற்கான ஒரு சுரங்கத் திட்டமாகும்.  

முன்சமாழியப்பட்ட அளனத்து சுரங்க குத்தளக பகுதிகளும் பின்வரும் நன்ளமகளைக்  
சகாண்டுை்ைன: -   

 கனிம ளவப்பு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதிக்குை் குடியிருப்பு இல்ளல; எனசவ ஆர் & ஆர் சிக்கல்கை் இல்ளல. 

 சுரங்க குத்தளகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகைில் ஆறு, ஓளட, நல்லா மற்றும் 

நீர்நிளலகை் இல்ளல. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திறளமயான, அளர திறன் மற்றும் பயிற்சி சபறாத 

சதாழிலாைர்கை் கிளடப்பது. 

 மருத்துவம், தீயளணப்பு, கல்வி, சபாக்குவரத்து, தகவல் சதாடர்பு மற்றும் 

உை்கட்டளமப்பு வெதிகை் சபான்ற அளனத்து அடிப்பளட வெதிகளும் நன்கு  

இளணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதாக உை்ைது. 

 சுரங்க நடவடிக்ளககை் நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. எனசவ, நிலத்தடி நீர் 

சுற்றுெ்சூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ளல. 

 ஆய்வுப் பகுதி நில அதிர்வு மண்டலத்தில் விழுகிறது - II, கடந்த கால வரலாற்றில் 

நிலெெ்ரிவு, நிலநடுக்கம், ெரிவு சபான்ற சபரிய வரலாறுகை் எதுவும் பதிவு 

செய்யப்படவில்ளல. 

5.3 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

அளனத்து சுரங்கத் தைங்களும் கனிமங்களைக் சகாண்டளவ என்பதால் மாற்று வழிகை் 

எதுவும் பரிந்துளரக்கப்படவில்ளல. 

5.4 முன்பமாழியப்பட்ட பதாழில்நுட்பத்ரதத் மதை்ந்பதடுப்பதற்குப் பின்னால் உள்ள 

காைணிகள் 

துளையிடுதல் மற்றும் சவடிக்கும் முளறயுடன் கூடிய இயந்திரமயமாக்கப் பட்ட 

திறந்த வார்ப்பு சுரங்க செயல்பாடு அப்பகுதியில் ொதாரண கல்ளலப் பிரித்சதடுக்க  
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பயன்படுத்தப்படும். பயன்படுத்தப்பட்ட அளனத்து சுரங்க குத்தளக பகுதிகளும் 

பின்வரும் நன்ளமகளைக் சகாண்டுை்ைன - 

 நளடமுளறயில் மிக சமல்லிய அடுக்கு சமல் மண் உளற உை்ைது மற்றும் அதிக சுளம 

இல்ளல; மற்றும் சிறிய அைவிலான துளையிடல் (5 அடி துளையிடல் துளைகை்) மற்றும் 

சவடிப்பு மூலம் ொர்சனாளகட்ளட பிரித்சதடுக்க முடியும். 

 தாதுப் படிவு ஒசர மாதிரியாகவும், பாத்சதாலித் உருவாக்கமாகவும் இருப்பதால் ,  

நிலத்தடி முளறளய விட திறந்தசவைி ளவப்பு முளற விரும்பப்படுகிறது 

 திறந்தசவைி சுரங்கத்தின் சபாது குளறவதற்கான வாய்ப்புகை் குளறவு 

 சதாண்டப்பட்ட கற்கை் டம்பர்கை் உதவியுடன் / டிரிப்பர்கைில் ஏற்றப்பட்டு 

சதளவப்படும் வாடிக்ளகயாைர்களுக்கு சகாண்டு செல்லப்படும்.   

 சுரங்கத் திட்டத்தில் கணிக்கப்பட்டுை்ை உற்பத்தி நிளலகளுக்கு இந்த அைவுகளை 

பூர்த்தி செய்ய இயந்திரமயமாக்கல் சதளவப்படுகிறது. இந்த சதாழில்நுட்பம் 

சபாருைாதார ரீதியாக ொத்தியமானது 

 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிக்கும் சதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய சவடிப்பு மற்றும் 

பயிற்சிகை் கிளடப்பது விரும்பிய துண்டு துண்டாக சகாடுக்கிறது, இதனால் கனிமம் 

பாதுகாப்பாக ளகயாைப்படுகிறது மற்றும் இரண்டாம் நிளல சவடிப்பு இல்லாமல் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 பிராந்தியத்தில் ஆற்றல் வைங்கை் கிளடப்பது ளகசயடு முளறளய விட 

இயந்திரமயமாக்களல விருப்பமான சதாழில்நுட்பமாக மாற்றுகிறது. 

 இப்பகுதியில் மற்ற சுரங்கங்கை் இருப்பதால் அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் இருந்து 

மனித வைம் எைிதாகக் கிளடக்கிறது. 

5.5 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இந்த திட்டத்திற்கு திறந்த வார்ப்பு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முளற  

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது. இந்த சதாழில்நுட்பம் குளறவான திறன் காலத்ளதக்  
சகாண்டுை்ைது, சபாருைாதார ரீதியாக லாபகரமானது, பாதுகாப்பானது மற்றும் 

குளறந்த உளழப்பு செலவாகும். ெந்ளத நிளலளமக்கு ஏற்ப உற்பத்திளய அதிகரிக்க  

அல்லது குளறக்க இந்த முளற உை்ைளமந்த சநகிழ்வுத்தன்ளமளயக் சகாண்டுை்ைது.    
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அத்தியாயம்-6 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 பபாது 

 சுற்றுெ்சூழல் அைவுருக்கைின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு சுற்றுெ்சூழலில்  

நிகழக்கூடிய ொத்தியமான மாற்றங்களைக் குறிக்கிறது, இது இயற்ளக சூழலின் 

நிளலளய பராமரிக்க சதளவயான இடங்கைில் ெரிசெய்யும் நடவடிக்ளககளை  

செயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. ஏற்றுக்சகாை்ைப்பட்ட நடவடிக்ளககைின் செயல்திறன் 

அல்லது குளறபாட்ளட மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு மிகவும் பயனுை்ை கருவியாகும் 

மற்றும் எதிர்கால திருத்தங்களுக்கான நுண்ணறிளவ வழங்குகிறது. 

சுற்றுெ்சூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய சநாக்கம், சுற்றுெ்சூழல் பண்புக்கூறுகை் 

மற்றும் செயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் நளடமுளறயில் உை்ை நிளலளமகை் ஆகியவற்றில் 

சபறப்பட்ட முடிவுகை் திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணிப்புக்கு இணங்குவளத உறுதி 

செய்வதாகும். முடிவுகைின் முந்ளதய கணிப்பில் இருந்து கணிெமான விலகல் 

ஏற்பட்டால், காரணத்ளத அளடயாைம் காணவும், தீர்வு நடவடிக்ளககளை  

பரிந்துளரக்கவும் இது அடிப்பளடத் தரவாக அளமகிறது. சுற்றுெ்சூழல் (பாதுகாப்பு) 

ெட்டம், 1986 இன் கீழ் ெட்டப்பூர்வ விதிகளுக்கு இணங்குவதற்கு சுற்றுெ்சூழல் 

கண்காணிப்பு கட்டாயமாகும், SEIAA வழங்கிய EC உத்தரவுகைின் கீழ் கண்காணிப்பு 

சதாடர்பான சபாருத்தமான நிபந்தளனகை் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தின் உத்தரவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை நிபந்தளனகை் CTE/CTO வழங்குதல்.  

6.1 கண்காணிப்பு பபாறிமுரறயின் முரற  

 EMP ஐ செயல்படுத்துதல் மற்றும் காலமுளற கண்காணிப்பு திட்ட ஆதரவாைரால்  

(சுரங்க உரிளமயாைர்) சமற்சகாை்ைப்படும். இந்த முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தினால்  

ஏற்படும் பாதிப்புகளை கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான கண்காணிப்பு  

சபாறிமுளற வகுக்கப்பட்டுை்ைது; தூசிளய அடக்குதல், ெத்தம் மற்றும் சவடிப்பு 

அதிர்வுகளை கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கை் மற்றும் வாகனங்களை பராமரித்தல் , 

சுரங்க வைாகத்தில் வீட்டு பராமரிப்பு, சதாட்டம், சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளம திட்டத்ளத 

செயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுெ்சூழல் அனுமதி நிளலளமகை் சபான்ற சுற்றுெ்சூழல்  

பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககை் அந்தந்த சுரங்க நிர்வாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். 

மறுபுறம், பசுளம அரண் சமம்பாடு, சுற்றுெ்சூழல் தர கண்காணிப்பு சபான்ற பகுதி  

அைவிலான பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககளை செயல்படுத்துவது, அவர்கைின் சுரங்க  

நிர்வாகத்திற்கு அறிக்ளக செய்யும் மூத்த நிர்வாகியால் சமற்சகாை்ைப்படுகிறது. 

முன்சமாழியப்பட்ட முழு குவாரியிலும் EMP மற்றும் பிற சுற்றுெ்சூழல் பாதுகாப்பு  

நடவடிக்ளககளை செயல்படுத்துவளத கண்காணிக்க சுற்றுெ்சூழல் கண்காணிப்பு செல்  

(EMC) அளமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் சபாறுப்புகை்: 

• மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககளை செயல்படுத்துதல் 

• திட்டத்ளத செயல்படுத்துவளத கண்காணித்தல் 

• சதாட்டத்திற்கு பிந்ளதய பராமரிப்பு 

• எடுக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககைின் செயல்திறளன ெரிபார்க்க 
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• சுற்றுெ்சூழலுடன் சதாடர்புளடய பிற செயல்பாடு 

• சதளவப்படும்சபாது நிபுணரின் ஆசலாெளனளயப் சபறுதல். 

சுற்றுெ்சூழல் கண்காணிப்பு குழு தைத்தில் உை்ை அளனத்து கண்காணிப்பு 

திட்டங்களையும் ஒருங்கிளணக்கும் மற்றும் இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தரவு சதாடர்ந்து  

மாநில ஒழுங்குமுளற நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிளல அறிக்ளககைாக வழங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுெ்சூழல் பண்புகைின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு 

அறிக்ளக ஒவ்சவாரு முன்சமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாைராலும் அளரயாண்டு மற்றும் 

ஆண்டுக்கு ஒரு இளடசவைியில் தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு (TNPCB) 

ெமர்ப்பிக்கப்படும். அளரயாண்டு அறிக்ளககை் சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் வன அளமெெ்கம், 

பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA ஆகியவற்றிற்கும் ெமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுெ்சூழல் பண்புகைின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக்  
கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) / சுற்றுெ்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிளல மாற்ற  

அளமெெ்கம் (MoEF & CC) வழிகாட்டுதல்கைின்படி இருக்கும்.  

6.2 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

 முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் செயல்பாடுகைால் சுற்றுெ்சூழலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்ளபக் குளறக்கும் வளகயில் அத்தியாயம்-4 இல் முன்சமாழியப்பட்ட தணிப்பு  

நடவடிக்ளககை் செயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்ளககைின் அமலாக்க  

அட்டவளண 6.1 இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 

வ.எண் பைிந்துரைகள் கால கட்டம் அட்டவரண 

1 

நில சுற்றுெ்சூழல் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

செயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

சதாடங்கிய 

உடசனசய 

2 

மண் தரக் 
கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

செயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

சதாடங்கிய 

உடசனசய 

3 

நீர் மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

செயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 

4 

காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

செயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 
கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

செயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 

6 

சுற்றுெ்சூழல் சூழல் சுரங்க நடவடிக்ளககளுடன் 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் கட்டம் 

வாரியாக செயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியாக 

மற்றும் 

திட்டத்தின் 

முன்சனற்றம் 
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படம் 6.1: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு குழு 

 

 

திட்ட ஆதரவாைர் 

அரமப்பின் தரலவை் 

சுைங்க மமலாண்ரம நிரல 

சுரங்க சமலாைர் 

ளமன் 

ஃசபார்சமன் 

சுரங்க துளண தை சமற்பாரள்வயாைர் 

எம்சபனல ்ஆசலாெகர் / 

சவைி ஆய்வகம ் NABL / 

MoEF ஆல ்

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

பகுதி நிரல 

சுற்றுெ்சூழல் அதிகாரி 

உதவியாைர் சதாட்டக்காரர் தண்ணீர் சதைிப்பான் 

ஆபசரட்டர் 
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6.3 கண்காணிப்பு அட்டவரண மற்றும் அதிை்பவண் 

 கடளமகை் நிளறசவற்றப்படுவளத கண்காணிப்பு உறுதி செய்யும். இது 

ெட்டப்பூர்வ தரங்களுக்கு எதிராக அைவீடு செய்வதற்காக சவைிசயற்றங்கை், உமிழ்வுகை்  

மற்றும் கழிவுகைின் அைவுகை் மற்றும் செறிவுகை் சபான்ற அைவீட்டுத் தகவல்கைின் 

சநரடி அைவீடு மற்றும் பதிவு வடிவத்ளத எடுக்கலாம். கண்காணிப்பில் ெமூக-

சபாருைாதார சதாடர்பு, உை்ளூர் சதாடர்பு நடவடிக்ளககை் அல்லது புகார்கைின் 

மதிப்பீடு ஆகியளவ அடங்கும். 

சுரங்க நடவடிக்ளககைில் சுற்றுெ்சூழல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு  

சமற்சகாை்ைப்படும்: 

• காற்றின் தரம்; 

• நீர் மற்றும் கழிவு நீர் தரம்; 

• ஒலி மட்டங்கை்; 

• மண்ணின் தரம்; மற்றும் 

• பசுளம அரண் சமம்பாடு 

கண்காணிப்பு விவரங்கை் அட்டவளண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுை்ைன 

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவரண  

S. 

No

. 

சுற்று சூழல் 

தரவுகை் 
இடங்கை் 

கண்காணிப்பு 
அைவுருக்கை் 

காலம் அதிரச்வண் 

1 காற்று தரம் 

2 இடங்கை்  

(1 ளமயம் & 1 

இளடயகம்) 

24 மணி 
சநரம் 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முளற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
வானிளல 

ஆய்வு 

காற்று 

கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி 

இரண்டாம் நிளல 

தரவு  

மணிசநர
ம் / 

தினெரி 

சதாடர்ெ்சியா
ன ஆன்ளலன் 

கண்காணிப்
பு 

காற்றின் சவகம், 

காற்றின் திளெ, 

சவப்பநிளல, 

3 

நீர் தர 

கண்காணி
ப்பு 

2 இடங்
கை்  

(1சமற்பரப்பு நீர் 

& 1 நிலத்தடி நீர்) 

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முளற 

IS: 10500, 1993 & 

CPCB 

விதிமுளறகைின் 

கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டு
ை்ை 

அைவுருக்கை் 

4 நீர் அளமப்பு 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகைில் 1 

கிமீ சுற்றைவில் 

இளடயக 

மண்டலத்தில் 

திறந்த 

கிணறுகைில் நீர் 

மட்டம் 

- 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முளற 

ஆழம் 
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5 ெத்தம் 

2 இடங்கை்  

(1 ளமயம் & 1 

இளடயகம்) 

மணிசநர
ம் / 

தினெரி 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முளற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகல் மற்றும் 

இரவு 

6 அதிர்வு 
அருகில் உை்ை 

குடியிருப்பில் 
– 

சவடிக்கும் 

செயல்பாட்டி
ன் சபாது 

உெெ் துகை் 

சவகம் 

7 மண் 

2 இடங்கை்  

(1 ளமயம் & 1 

இளடயகம்) 

– 

6 

மாதங்களுக்
கு ஒரு முளற 

இயற்பியல் 

மற்றும் 

சவதியியல் 

பண்புகை் 

8 
பசுளம 

அரண் 
திட்ட பகுதிக்குை் தினெரி மாதங்களுக்

கு ஒரு முளற 
பராமரிப்பு 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான ளகசயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

6.4 EMP க்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு  

 சுற்றுெ்சூழல் பண்புகளை கண்காணிப்பதற்கான செலவு, கண்காணிக்கப்பட  

சவண்டிய அைவுரு, அதிரச்வண் சகாண்ட இடங்களை மாதிரி/கண்காணித்தல் மற்றும் 

ஒவ்சவாரு முன்சமாழிவுக்கும் எதிரான செலவு ஒதுக்கீடு ஆகியளவ அட்டவளண 6.3 இல் 

காட்டப்பட்டுை்ைன. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சவைிப்புற ஆய்வகத்திற்கு  

கண்காணிப்பு பணி சவைி ஆதாரமாக செய்யப்படும். 

 சுற்றுெ்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான முன்சமாழியப்பட்ட மூலதனெ் 
செலவு ரூ. 3,80,000/- மற்றும் சதாடர் செலவு ரூ.76,000/- ஆகும். 

அட்டவரண 6.3 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு பட்பெட் 

வ.எண் அளவுரு P1 P2 

1 காற்றின் தரம்  

 

 

ரூ 3,80,000/- 
Rs. 1,55,000/- 

2 வானிளலயியல் 

3 நீர் தரம் 

4 நீரியல் 

5 மண்ணின் தரம் 

6 ெத்தம் தரம் 

7 அதிர்வு ஆய்வு 

பமாத்தம் Rs 5,35,000/- 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தைவுகளின் அறிக்ரகயிடல் அட்டவரணகள்    

 காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இளரெெ்ல் அைவுகை் மற்றும் பிற சுற்றுெ்சூழல்  

பண்புக்கூறுகை் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, சதளவயான திருத்த 

நடவடிக்ளககளை எடுப்பதற்காக சுரங்க சமலாண்ளம நிளல மற்றும் அளமப்பின் 

தளலவர் ஆகிசயாரால் அவ்வப்சபாது ஆய்வு செய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகை்  

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் CTO நிபந்தளனகை் மற்றும் 

சுற்றுெ்சூழல் தணிக்ளக அறிக்ளககளுக்கு இணங்க ஒவ்சவாரு ஆண்டும் MoEF& CC 

மற்றும் அளரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்ளககை் MoEF& CC பிராந்திய 

அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு ெமர்ப்பிக்கப்படும். 
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காலமுளற அறிக்ளககை் ெமர்ப்பிக்கப்பட சவண்டியளவ: - 

• MoEF& CC - அளரயாண்டு நிளல அறிக்ளக 

• TNPCB - அளரயாண்டு நிளல அறிக்ளக 

• புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துளற: காலாண்டு, அளரயாண்டு வருடாந்திர அறிக்ளககை்  

 

சுரங்க சமலாைர்/முகவர் தவிர, காலமுளற அறிக்ளககளை - 

• சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர், 

• சதாழிலாைர் அமலாக்க அதிகாரி, 
•துளறயால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதிமுளறகைின்படி சவடிசபாருட்களைக்  
கட்டுப்படுத்துபவர்.  
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அத்தியாயம்-7-கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்சமாழிபவர் மற்றும் ஒழுங்குமுளற ஆளணயத்தால் அளடயாைம் 

காணப்பட்ட வளககைின்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகை் செய்யப்பட்டன. 

சபாதுமக்கை் மற்றும் பிற பங்குதாரர்கைால் அளடயாைம் காணப்பட்ட வளககை் சபாது 

விொரளணக்குப் பிறகு இளணக்கப்படும். 

 சபாது ஆசலாெளன 

 இடர் மதிப்பீடு 

 சபரிடர் சமலாண்ளம திட்டம் 

 ஒட்டுசமாத்த தாக்க ஆய்வு 

 பிைாஸ்டிக் கழிவு சமலாண்ளம 

 சகாவிட்-க்கு பிந்ளதய சுகாதார சமலாண்ளம திட்டம் 

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர் 

செயலாைருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தைத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் அதன் 

அருகாளமயில் பரந்த அைவிலான சபாதுமக்கைின் பங்கைிப்ளப உறுதிசெய்யும் 

வளகயில், முளறயாக, சநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் சவைிப்பளடயான முளறயில் சபாது 

மக்கை் கருத்து சகட்பு கூட்டம் நடத்த சவண்டும். வளரவு EIA / EMP அறிக்ளக மற்றும் 

சபாது விொரளண நடவடிக்ளககைின் முடிவுகை் இறுதி EIA/EMP அறிக்ளகயில்  

விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடை் மதிப்பீடு  

 2002 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் 31 ஆம் சததியிட்ட சுற்றறிக்ளக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர் மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதலின் அடிப்பளடயில் இடர் மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுளற  

உருவாக்கப்பட்டுை்ைது. டிஜிஎம்எஸ் இடர் மதிப்பீட்டு செயல்முளற சநாக்கம் சகாண்டது . 

பணிெ்சூழல் மற்றும் அளனத்து செயல்பாடுகைிலும் இருக்கும் மற்றும் ொத்தியமான 

அபாயங்களைக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் சதளவப்படுபவர்களுக்கு முன்னுரிளம 

அைிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகைின் அபாய அைளவ மதிப்பிடுதல். சமலும், இந்த 

ஆபத்துக்களுக்குப் சபாறுப்பான வழிமுளறகை் அளடயாைம் காணப்பட்டு, அவற்றின் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை், கால அட்டவளணயில் அளமக்கப்பட்டது, துல்லியமான 

சபாறுப்புகளுடன் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. 

 DGMS வழங்கிய உசலாக சுரங்கத்ளத நிர்வகிப்பதற்கான தகுதிெ் ொன்றிதளழ 

ளவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த சுரங்க சமலாைரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி 
நடவடிக்ளகயும் சமற்சகாை்ைப்படும். இடர் மதிப்பீடு என்பது விபத்துகளைத் 

தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க சதளவயான நடவடிக்ளககளை எடுப்பதற்கும் 

ஆகும். 
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 இந்த முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புளடய 

செயல்பாடுகை் சதாடர்பாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்கைின் காரணிகை்  

விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கை் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககை் கீசழ அட்டவளண 7.1 இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவரண 7.1 இடை் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள்  

வ.எண் ஆபத்து 

காைணிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காைணங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ரககள் 

1 சவடிசபாருட்கை் 

மற்றும் கனரக  

சுரங்க 

இயந்திரங்கை் 

காரணமாக 

விபத்துக்கை் 

தவறான 

ளகயாளுதல் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பணி நளடமுளற 

▪ அளனத்து பாதுகாப்பு  

முன்சனெெ்ரிக்ளககை் மற்றும் 

சுரங்க ெட்டம், 1952, 

சமட்டாலிஃசபரஸ் சுரங்க   

ஒழுங்குமுளற, 1961 மற்றும் 

சுரங்க விதிகை், 1955 

ஆகியவற்றின் விதிகை்  

அளனத்து சுரங்க  

நடவடிக்ளககைின் சபாதும் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

▪ அருகிலுை்ை குழு 

சதாழிற்பயிற்சி ளமயத்தில்  

உை்ை பயிற்சிக்கு  

சதாழிலாைர்கை் 

அனுப்பப்படுவார்கை் 

▪ அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கைின் 

நுளழவு தளட செய்யப்படும்; 

▪ சுரங்க அலுவலக வைாகம் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயளணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகை்; 

▪ பாதுகாப்பு காலணி, 
சஹல்சமட், கண்ணாடி  

சபான்ற அளனத்து பாதுகாப்பு  

உபகரணங்கைின் 

ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியர்களுக்குக் கிளடக்கும் 

மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான 

வழக்கமான சொதளன 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

திட்டங்கைின்படி குவாரி 
சவளல செய்தல் மற்றும் 

சுரங்கத் திட்டங்களை  

சதாடர்ந்து புதுப்பித்தல்; 

▪ சுரங்கத்தின் பக்கங்களை  

தினெரி அடிப்பளடயில் சுத்தம் 

செய்வது, அதிகப்படியான 

அல்லது குளறப்பு  
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ஏற்படுவளதத் தவிர்ப்பதற்காக  

தினமும் செய்யப்பட சவண்டும்;  

▪ சவடிசபாருட்களைக் 
ளகயாளுதல், ொரஜ்் செய்தல்  

மற்றும் சுடுதல் ஆகியளவ 

சுரங்க சமலாைரின் 

சமற்பார்ளவயின் கீழ் மட்டுசம 

திறளமயான நபர்கைால்  

சமற்சகாை்ைப்படும்; 

▪ உற்பத்தியாைரின் 

வழிகாட்டுதல்கைின்படி 

அளனத்து சுரங்க  

உபகரணங்களையும் 

பராமரித்தல் மற்றும் சொதளன 

செய்தல். 

2 துளையிடுதல் முளறயற்ற 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நளடமுளறகை் 

 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக  

அழுத்தம் 

காரணமாக, 

குழல்களை 

சவடிக்கலாம் 

 

துரப்பண கம்பி  

உளடந்து 

சபாகலாம் 

▪ துளையிடுதலுக்காக (SOP) 

நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான 

இயக்க முளற கண்டிப்பாக  

பின்பற்றப்படும். 

▪ பயிற்சி சபற்ற ஆபசரட்டர்கை்  

மட்டுசம 

பணியமர்த்தப்படுவார்கை். 

▪ பிைாஸ்டர் / பிைாஸ்டிங்  

ஃசபார்சமன் அளனத்து  

இடங்களையும் முழுளமயாக  

ஆய்வு செய்யும் வளர, 

துப்பாக்கிெ் சூடு நடத்தப்பட்ட  

பகுதியில் எந்த துளையிடுதலும் 

சதாடங்கப்படக்கூடாது. 

▪ துளையிடுதல் சநரடியாக  

ஒன்றன் சமல் ஒன்றாக உை்ை  

இடங்கைில் சபஞ்சுகைில் ஒசர 

சநரத்தில் 

சமற்சகாை்ைப்படக்கூடாது. 

▪ ஆபசரட்டர் ளகசயட்டின்படி  

கம்ப்ரெர் மற்றும் துரப்பண  

உபகரணங்கைில் உை்ை  

சதய்ந்து சபான பாகங்களை  

அவ்வப்சபாது தடுப்பு பராமரிப்பு  

மற்றும் மாற்றுதல். 

▪ அளனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமான துளையிடுதலுடன் 

வழங்கப்பட சவண்டும், 

திறளமயான சவளல நிளலயில்  

பராமரிக்கப்பட சவண்டும். 

▪ ஆபசரட்டர் அளனத்து  

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு  
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உபகரணங்களையும் தவறாமல்  

பயன்படுத்த சவண்டும். 

4 சவடித்தல் பறக்கும் பாளற , 

தளர அதிர்வு, 

ெத்தம் மற்றும் 

தூசி. 

 

முளறயற்ற 

ொரஜ்ிங், 

ஸ்சடம்மிங் & 

பிைாஸ்டிங்/ 

பிைாஸ்ட் 

சஹால்களை 

ஃளபனிங் 

செய்தல் 

 

வாகனங்கைின் 

இயக்கத்தால் 

அதிர்வு 

▪ விதிமுளறகைின்படி ஒரு 

தாமதத்திற்கு அதிகபட்ெ  

கட்டணத்ளத கட்டுப்படுத்தவும் 

மற்றும் உகந்த சவடிப்பு துளை 

வடிவத்தின் மூலம், அதிர்வுகை் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குை் 

கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

சவடிப்பு பாதுகாப்பாக  

நடத்தப்படும். 

▪ பிைாஸ்ட் சஹால்களை ொரஜ்் 

செய்தல், ஸ்சடம்மிங் & 

பிைாஸ்டிங்/பயரிங் 

செய்வதற்கான SOP, 

செயல்பாட்டின் ஆரம்ப 

கட்டத்தில் பிைாஸ்டிங்  

குழுவினரால் பின்பற்றப்படும். 

▪ ஷாட்கை் பகல் சநரத்தில் 

மட்டுசம சுடப்படுகின்றன. 

▪ எந்த ஒரு நாைில் ொரஜ்் 

செய்யப்பட்ட அளனத்து 

துளைகளும் அசத நாைில் 

சுடப்படும். 

▪ ஆபத்து மண்டலம் சதைிவாக  

வளரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 
சகாடிகை் மூலம்) 

5 சபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்கைிக்கும் 

ொத்தியமான 

அபாயங்கை் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

சவளலகை் 

 

சபாருை் அதிக  

சுளம 

 

வாகனத்ளத 

முந்திெ் செல்லும் 

சபாது 

 

▪ சவளலளயத் சதாடங்கும் 

முன், ஓட்டுநர்கை் 

டம்பர்/டிரக்/டிப்பரில் 

எண்சணய்(கை்), எரிசபாருை்  

மற்றும் நீர் நிளலகை், டயர் 

வீக்கம், சபாதுத் தூய்ளம,  

பிசரக்குகை், ஸ்டீயரிங்  

அளமப்பு, தானாக  

இயக்கப்படும் ஆடிசயா-

விஷுவல் ரிவர்சிங் அலாரம்,  

பின்புறம் உை்ைிட்ட 

எெெ்ரிக்ளக ொதனங்களை  

சநரில் ெரிபார்ப்பார்கை் .  

கண்ணாடிகை், பக்கவாட்டு 

விைக்குகை் சபான்றளவ நல்ல 

நிளலயில் உை்ைன. 

▪ எந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபளரயும் வாகனத்தில் ெவாரி 
செய்ய அனுமதிக்காதீர்கை்  

அல்லது எந்த 
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டிரக்ளக 

இயக்குபவர் 

தனது அளறளய 

ஏற்றும்சபாது 

அளத விட்டு 

சவைிசயறுகிறார். 

அங்கீகரிக்கப்படாத 

நபளரயும் வாகனத்ளத 

இயக்க அனுமதிக்காதீர்கை். 

▪ குழிவான கண்ணாடிகை் 

அளனத்து மூளலகைிலும் 

ளவக்கப்பட சவண்டும் 

▪ அளனத்து வாகனங்களும் 

ஒவ்சவாரு முளன 

புை்ைியிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிவர்ஸ் 

ஹாரன் சபாருத்தப்பட்டிருக்க  

சவண்டும் 

▪ வாகனத் திறனுக்கு ஏற்ப 

ஏற்றுதல் 

▪ ஆபசரட்டர் ளகசயட்டின்படி  

வாகனங்களை அவ்வப்சபாது  

பராமரித்தல் 

6 இயற்ளக 

சீற்றங்கை் 

எதிர்பாராத 

ெம்பவங்கை் 

▪ மளழநீர் சவை்ைத்தில்  

மூழ்குவளதத் தடுக்க தப்பிக்கும் 

வழிகை் வழங்கப்படும் 

▪ தீளய அளணக்கும் கருவிகை்  

மற்றும் மணல் வாைிகை் 

7 சுரங்க 

சபஞ்சுகை் 

மற்றும் குழி 

ொய்வு  

ொய்வு வடிவியல் ,  

புவியியல் 

அளமப்பு   

▪ குழி ொய்வு 60° கீசழ இருக்க 

சவண்டும் மற்றும் ஒவ்சவாரு  

சபஞ்ெ் உயரம் 5m இருக்க 

சவண்டும் 

ஆதாரம்: FAE & EC ஆல் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு முன்சமாழியப்பட்டது 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

நிலநடுக்கம், நிலெெ்ரிவு சபான்ற இயற்ளக சபரழிவுகை் கடந்த கால வரலாற்றில் 

பதிவு செய்யப்படவில்ளல, ஏசனனில் நிலம் நில அதிர்வு மண்டலம் II இன் கீழ் 

வளகப்படுத்தப்பட்டுை்ைது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து சவகு சதாளலவில் உை்ைதால் 

கடும் சவை்ைம் மற்றும் சுனாமியால் ஏற்படும் சபரழிளவ எதிர்பார்க்கவில்ளல.   

சபரிடர் சமலாண்ளமத் திட்டம், உயிர் பாதுகாப்பு, சுற்றுெ்சூழளலப் பாதுகாத்தல் , 

நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் காப்புெ் செயல்பாடுகளை மறுசீரளமப்பு  

செய்தல் சபான்ற முன்னுரிளமகளை உறுதி செய்வளத சநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. 

சபரிடர் சமலாண்ளம திட்டத்தின் சநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் சவைிப்புற  

செளவகைின் ஒருங்கிளணந்த வைங்களைப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்ளற  

அளடவதாகும்:   

 பாதிக்கப்பட்டவர்கைின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிெ்ளெ; 

 மற்றவர்களைப் பாதுகாத்தல்; 

 சபாருை் மற்றும் சுற்றுெ்சூழலுக்கு ஏற்படும் செதத்ளத குளறத்தல்; 
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 சதாடக்கத்தில் ெம்பவத்ளதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குை் சகாண்டு வருதல்; 

 பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

 அவெரநிளலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிளலகை் பற்றிய அடுத்த விொரளணக்கு  

சதாடர்புளடய பதிவுகை் மற்றும் உபகரணங்களை பாதுகாத்தல் 

ஒரு சபரிடர் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்ளககை் இருந்தசபாதிலும், கீசழ உை்ை 

விைக்கங்கைின்படி சபரிடர் சமலாண்ளம செய்யப்பட சவண்டும். அவெரகால  

சூழ்நிளலகளைக் ளகயாை்வதற்காக முன்சமாழியப்பட்ட ஒரு அளமப்பு உை்ைது மற்றும் 

முக்கிய பணியாைர்கை் மற்றும் அவர்கைின் குழு இளடசயயான ஒருங்கிளணப்பு படம் 

7.1 இல் காட்டப்பட்டுை்ைது. 

படம் 7.1: மபைிடை் மமலாண்ரம குழு அரமப்பு 

 

அவெரநிளல அளமப்பு, தகுதிவாய்ந்த சுரங்க சமலாைரான அவெரநிளல  

ஒருங்கிளணப்பாைரால் வழிநடத்தப்படும். அவர் இல்லாத நிளலயில், சுரங்க சமலாைர் 

வரும் வளர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் சபரும்பாலான மூத்தவர்கை் அவெரகால  

ஒருங்கிளணப்பாைராக இருப்பார்கை். அவெரகால சூழ்நிளலகளைக் கவனிப்பதற்காக  

மூன்று குழுக்கை் இருக்கும் – தீயளணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகைின் முன்சமாழியப்பட்ட அளமப்பு அட்டவளண 7.2 இல் சகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவரண 7.2: அவசை நிரலரயச் சமாளிக்க முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள்  

பதவி தகுதி 

தீயரணப்பு குழு 

குழுத் தளலவர்/ அவெர 

ஒருங்கிளணப்பாைர் (EC) 

சுரங்க சமலாைர் 

குழு உறுப்பினர் சுரங்க சமற்பார்ளவயாைர் 

குழு உறுப்பினர் சுரங்க துளண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தளலவர்/ அவெர 

ஒருங்கிளணப்பாைர் (EC) 

சுரங்க தமலோளர் 

குழு உறுப்பினர்/ ெம்பவக் 
கட்டுப்பாட்டாைர் (IC) 

சுற்றுச்சூழல் அதிகோரி 

குழு உறுப்பினர் சுரங்க சமற்பார்ளவயாைர் 

ஆதைவு குழு 

அவசைநிரல 

ஒருங்கிரணப்பாளை ்

சுைங்க மமலாளை்

ஆதைவு குழு மீட்பு குழு தீயரணப்பு குழு 
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குழுத் தளலவர்/ அவெர 

ஒருங்கிளணப்பாைர் (EC) 

சுரங்க சமலாைர் 

உதவி குழு தளலவர் சுற்றுெ்சூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர் சுரங்க துளண 

பாதுகாப்புக் குழுத் தளலவர்/ அவெரகால 

பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாைர் 

சுரங்க சமற்பார்ளவயாைர் 

சுரங்கம் செயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாைர்கைின் சபயர்களுடன் சமற்கண்ட  

அட்டவளண தயாரிக்கப்பட்டு சதாழிலாைர்களுக்கு எைிதாகக் கிளடக்கும். சுரங்கம், 

தீயளணப்பு நிளலயம் மற்றும் அண்ளட சதாழில் பிரிவுகை்/சுரங்கங்கைின் பல்சவறு  

துளறகளை கட்டுப்படுத்த, ஒரு சமாளபல் சதாடர்பு சநட்சவார்க் மற்றும் வயரச்லஸ் 

சுரங்க அவெர கட்டுப்பாட்டு அளறளய (MECR) இளணக்க சவண்டும்.   

அவசைக் குழுவின் பங்கு மற்றும் பபாறுப்புகள் – 

(அ) அவசை ஒருங்கிரணப்பாளை் (EC) 

அவெரகால ஒருங்கிளணப்பாைர் தைத்தின் முழுளமயான கட்டுப்பாட்ளட  

ஏற்றுக்சகாை்வார் மற்றும் MECR இல் இருக்க சவண்டும். 

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளை் (ஐசி) 

ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாைர் என்பது அவெரநிளலயின் இடத்திற்குெ் சென்று , 

அவெரநிளலளயக் கடப்பதற்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான செயல் திட்டத்ளத 

சமற்பார்ளவயிடும் ஒரு நபராக இருக்க சவண்டும். ஷிப்ட் சமற்பார்ளவயாைர் அல்லது  

சுற்றுெ்சூழல் அதிகாரி ஐசியின் சபாறுப்ளப ஏற்க சவண்டும். 

(இ) பதாடை்பு மற்றும் ஆமலாசரனக் குழு 

ஆசலாெளன மற்றும் தகவல் சதாடர்பு குழுவில் சுரங்கத் துளறகைின் தளலவர்கை் 

அதாவது சுரங்க சமலாைர் இருக்க சவண்டும். 

(ஈ) பபயை் அரழப்பு ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சுரங்க சமற்பார்ளவயாைர் சபயர் அளழப்பு ஒருங்கிளணப்பாைராக இருப்பார். சபயர் 

அளழப்பு ஒருங்கிளணப்பாைர் சபயர் அளழப்ளப நடத்துவார் மற்றும் சுரங்கப்  

பணியாைர்களை கூடும் இடத்திற்கு சவைிசயற்றுவார். கடளமயில் இருக்கும் அளனத்து  

பணியாைர்களுக்கும் கணக்கு ளவப்பசத அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும்.     

 (உ)  மதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுை்ை பணியாைர்களை மீட்கும் பணிளய சமற்சகாை்வதற்கு பயிற்சி சபற்ற 

மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபர்கை் குழுவாக இருக்க சவண்டும். முதலுதவி மற்றும் தீளய 

அளணப்பதில் பயிற்சி சபற்றவர்கை் சதடல் மற்றும் மீட்புக் குழுவில்  

செர்க்கப்படுவார்கை். 

(ஊ) அவசைகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவெரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாைர் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில்  

அளமந்துை்ை மற்றும் சவைி நிறுவனங்களை வழிநடத்தும் மூத்த பாதுகாப்பு நபராக  
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இருக்க சவண்டும். எ.கா. தீயளணப்புப் பளட, காவல்துளற, மருத்துவர் மற்றும் 

ஊடகவியலாைர்கை்.  

 அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற – 

 அவெரகாலத்தின் ஆரம்பம், அளனத்து நிகழ்தகவுகைிலும், ஒரு சபரிய தீ அல்லது  

சவடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கசவட்டர்யின் சபாது சுவர் இடிந்து விழுவதன் மூலம் சதாடங்கும் 

மற்றும் பல்சவறு பாதுகாப்பு ொதனங்கை் மற்றும் பணியில் இருக்கும் செயல்பாட்டு 

ஊழியர்கைால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர் ஒருவர் இருந்தால், அவர் 

(அவருக்கு சபாதுமான விவரம் அைிக்கப்பட்ட தைத்தின் அவெர நளடமுளறயின்படி ) 

அருகில் உை்ை அலாரம் அளழப்புப் புை்ைிக்குெ் சென்று, கண்ணாடிளய உளடத்து  

அலாரங்களைத் தூண்டுவார். விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்ளம குறித்து அவெர 

கட்டுப்பாட்டு அளறக்கு சதரிவிக்கவும் அவர் தன்னால் முடிந்தவளர முயற்சிப்பார். பணி 
அவெர நளடமுளறக்கு இணங்க, அவெரநிளலளய விைக்குவதற்கும் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்ளககை் உடனடியாக நளடசபறும். 

• தைத்தில் தீயளணப்பு வீரர் தளலளமயிலான தீயளணப்பு குழுவினர் தீ நுளர 

சடண்டர்கை் மற்றும் சதளவயான உபகரணங்களுடன் ெம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு  

வருவார்கை். 

• அவெரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாைர் பிரதான வாயில் அலுவலகத்தில்  

இருந்து தனது பணிளயத் சதாடங்குவார் 

• ெம்பவக் கட்டுப்படுத்தி, மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவெரத் தைத்திற்கு  

விளரந்து சென்று அவெரநிளலளயக் ளகயாைத் சதாடங்குவார். 

• தைத்தின் முதன்ளமக் கட்டுப்பாட்டாைர் தனது ஆசலாெளன மற்றும் தகவல்  

சதாடர்புக் குழுவின் உறுப்பினர்களுடன் MECR க்கு வந்து தைத்தின் முழுளமயான 

கட்டுப்பாட்ளட எடுத்துக்சகாை்வார். 

• அவர் ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாைரிடமிருந்து சதாடர்ந்து தகவல்களைப் சபறுவார் 

மற்றும் இதற்கான முடிவுகளை மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை வழங்குவார்: 

▪ ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாைர் 

▪ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அளறகை் 

▪ அவெர பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாைர் 

பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய அரணக்கும் கருவிகள் – 

 சுரங்கத்திற்குை் ஆபத்தான இடங்கைில் பின்வரும் வளகயான தீளய அளணக்கும் 

கருவிகை் முன்சமாழியப்பட்டுை்ைன. 

 அட்டவரண 7.3: பவவ்மவறு இடங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட தீரய 

அரணக்கும் கருவிகள் 

இடம் தீரய அரணக்கும் கருவிகளின் வரக 

மின் ொதனங்கை் CO2 வளக, நுளர வளக, உலர் இரொயன தூை் வளக 

எரிசபாருை் செமிப்பு 

பகுதி 

CO2 வளக, நுளர வளக, உலர் இரொயன தூை் வளக, மணல் 

வாைி 
அலுவலக பகுதி உலர் இரொயன வளக, நுளர வளக 

 

மபைிடை் காலத்தில் பின்பற்ற மவண்டிய எச்சைிக்ரக அரமப்பு – 

 தை கட்டுப்பாட்டாைர், தீயளணப்புக் குழுவிடமிருந்து சபரிடர் செய்திளயப் 

சபறும்சபாது, சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அளற உதவியாைர் 5 நிமிடங்களுக்கு ளெரன் 
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ஒலிப்பார். சபாது அறிவிப்பு அளமப்பு மூலம் சபரிடர் செய்திளய ஒைிபரப்ப ெம்பவக்  
கட்டுப்பாட்டாைர் ஏற்பாடு செய்வார். ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாைரிடமிருந்து “எமரச்ஜன்சி  

ஓவர்” என்ற செய்திளயப் சபற்றவுடன், அவெரகால கட்டுப்பாட்டு அளற உதவியாைர் 2 

நிமிடங்களுக்கு சநராக அலாரத்ளத ஒலிப்பதன் மூலம் “அளனத்து சதைிவான 

சிக்னளலயும்” வழங்குவார். 

சபரிடரின் சபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதளலத் தவிர்க்க அலாரம் அளமப்பின் 

அம்ெங்கை் அளனவருக்கும் விைக்கப்படும். ஆபத்து / சபரழிவுகளைத் தடுக்க அல்லது 

கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை் ஏசதனும் 

எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

 அளனத்து சுரங்க நடவடிக்ளககைின் சபாது அளனத்து பாதுகாப்பு 

முன்சனெெ்ரிக்ளககை் மற்றும் உசலாக சுரங்க ஒழுங்குமுளறகை் (MMR), 1961 விதிகை் 

கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

 MMR 1961 இன் படி சவடிசபாருட்களை சவடிக்கெ் செய்வதற்கும் செமிப்பதற்கும் 

அளனத்து பாதுகாப்பு முன்சனெெ்ரிக்ளக நடவடிக்ளககளையும் களடபிடித்தல். 

 சுரங்கம் மற்றும் அளதெ் ொர்ந்த பகுதிகளுக்குை் அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கை் 

நுளழவது முற்றிலும் தளடசெய்யப்பட்டுை்ைது. 

 சுரங்க அலுவலக வைாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயளணப்பு மற்றும் முதலுதவி 

ஏற்பாடுகை் வழங்கப்பட்டுை்ைன. 

 பாதுகாப்பு காலணி, சஹல்சமட், கண்ணாடிகை், தூசி முகமூடிகை், காது பிைக்குகை் 

மற்றும் காது மஃப்ஸ் சபான்ற அளனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்கைின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியர்களுக்குக் கிளடக்கப்சபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வழக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக களடபிடிக்கப்படுகிறது. 

 அபாயகரமான வைாகங்கைில் பணிபுரியும் அளனத்து ஊழியர்களுக்கும் பயிற்சி 

மற்றும் புத்தாக்க படிப்புகை். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்கைின்படி சுரங்க சவளல மற்றும் சுரங்கத் திட்டங்களைத் 

சதாடர்ந்து புதுப்பித்தல். 

 சுரங்கப் பகுதிகளை சுத்தம் செய்வது சதாடர்ந்து செய்யப்படுகிறது. 

 சவடிமருந்துகளைக் ளகயாளுதல், ொரஜ்் செய்தல் மற்றும் சவடித்தல் ஆகியளவ SOP 

ஐப் பின்பற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபர்கைால் மட்டுசம சமற்சகாை்ைப்படுகின்றன. 

 சுரங்கப் பை்ைத்தில் சமற்பரப்பு நீர் வருவளதத் தவிர்ப்பதற்காக சதாட்ட வடிகால் 

மற்றும் மண் கட்டுகளை ெரிபார்த்தல் மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

 குறிப்பாக மளழக்காலத்தில் அவெர பம்பிங்கிற்காக சபாதுமான அைவு டீெல் சகாண்ட 

சஜனசரட்டர் செட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் சகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகளை 

வழங்குதல். 

 ஆடிசயா சிக்னலுக்காக சவடிக்கும் சபாது சவடிக்கும் SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 சவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் சவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பெ்ளெ சகாடிகை் காட்சி 

ெமிக்ளஞகைாக காட்டப்படும். 
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 சவடித்தல் சநரத்ளதக் குறிக்கும் எெெ்ரிக்ளக அறிவிப்புப் பலளககை் மற்றும் அத்துமீறி 

நுளழயாதளவ முக்கிய இடங்கைில் காட்டப்படும். 

 அளனத்து சுரங்க உபகரணங்கைின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் சொதளன 

உற்பத்தியாைரின் வழிகாட்டுதல்கைின்படி சமற்சகாை்ைப்பட்டது.. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

 குழுமத்தில் முன்சமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனசவ உை்ை குவாரிகளை எைிதாகப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக, தனித்துவக் குறியீடுகை் சகாடுக்கப்பட்டு, இந்த EIA 

EMP அறிக்ளகயில் அளடயாைம் காணப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. 

அட்டவரண 7.4: 500மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் பட்டியல் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை்  புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

P1 

திரு. A. ஷாகுல் ஹமீது, 

எண். 9, காசிம் பாவா 

ளதக்கா சதரு, 

கயத்தாறு கிராமம் & 

அஞ்ெல், 

கயத்தாறு தாலுகா, 

தூத்துக்குடி மாவட்டம்-

628 952 

258/1B1B 
 

2.06.5 ha  

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8033/SEAC/To

R- 921/2020 

Dated: 16.03.2021 

P2 

 ஸ்ரீ செல்வி செம்பர்ஸ், 

பஞ்ெப்பட்டி பிரிவு, 

சுக்கம்பட்டி வழியாக, 

சதப்பக்குைத்துப்பட்டி, 

திண்டுக்கல் மாவட்டம். 

255/2A, 

256/8A, 8B, 9, 

10A, 10B, 

257/3A & 3B 

 

6.78.5 ha  

Obtained ToR 

Vide Letter No. SEIAA-

TN/F.No.8649/SEAC/To

R- 1075/2021 

Dated: 01.03.2022 

பமாத்தம் 8.85.0 பெக்மடை் 

நடப்பில் உள்ள சுைங்கம் 

குறியீடு உைிரமயாளை் பபயை் புல எண் 
பைப்பளவு 

(பெக்மடை்) 
நிரல 

E1 

ஸ்ரீ செல்வி செம்பர்ஸ், 

பஞ்ெப்பட்டி பிரிவு, 

சுக்கம்பட்டி வழியாக, 

சதப்பக்குைத்துப்பட்டி, 

திண்டுக்கல் மாவட்டம். 

263/1, 263/2, 

263/3, 263/5, 

263/6 & 263/7 

 

4.63.5 ha  

07.11.2018 

to 

06.11.2023 

பமாத்தம் 4.63.5 ha 

பமாத்த குழுமப் பைப்பளவு 13.48.5 ha 

குறிப்பு: - 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழுமப் பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) சததி:  

01.07.2016 

அட்டவரண 7.5: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P1 

குவாரியின் சபயர் திரு.A.ஷாகுல் ஹமீது ொதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வளரபட எண் 58 H/13 
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அட்ெசரளக 09°03'32.36"N to 09°03'27.74"N 

தீர்க்கசரளக 77°44'00.80"E to77°43'54.31"E 

மிக உயர்ந்த உயரம் 103 மீ AMSL   

சுரங்கத்தின் 

முன்சமாழியப்பட்ட ஆழம் 
23 மீ bgl  

புவியியல் வைங்கை் ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 
3,67,640 29,316 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கை் 
ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 

1,99,340 29,188 

இந்த சுரங்கத் திட்ட 

காலத்திற்கான 

முன்சமாழிவு 

ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 
1,99,340 29,188  

 
தற்சபாதுை்ை குழி அைவு 

 
குழி-I 100m (L) x 60m (W) x 7.5m (D) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 

 

குழி -I 92 m (L)* 50 m (W)*23 m (D) 

குழி-II 106 m (L)* 101 m (W)*23 m (D) 

சுரங்க முளற திறந்தசவைி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முளற, 

துளையிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் ஆகியவற்ளற  

உை்ைடக்கியது 

முன்சமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கை் 

ஜாக் சஹமர் 2 Nos 

கம்பிரெர் 2 No 

பக்சகட் மற்றும் ராக் 
பிசரக்கர்  

1 No 

டிப்பர்கை் 2 Nos 

சவடிக்கும் முளற 

ஷாட் சஹால் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  

சவடித்தல் முளற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி சவடிமருந்து 

சிறிய விட்டம் ஆகியளவ ொதாரண கல்ளல 

அகற்றுவதற்கும் சபறுவதற்கும் உளடக்க மற்றும் 

ஹீவிங் விளைளவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துளையிடல் 

முன்சமாழியப்படவில்ளல. 

உத்சதெ மனிதவை 

வரிளெப்படுத்தல் 
14 நபர்கை் 

சமாத்த திட்டெ் செலவு திட்ட செலவு Rs 1,07,27,860 

அருகிலுை்ை நீர்நிளலகை் 

வடக்கு சகானார்சகாட்ளட  

குைம் 

சதன்சமற்கு 280 மீ 

சதர்க்கு 

சகாட்னார்சகாட்ளட குைம் 

சதற்கு 900 மீ 

சிதம்பரம்பட்டி குைம் 2.0கிமீ வடகிழக்கு 

ஓளலக்குைம் குைம் சதன்சமற்கு 2.5 கிமீ 

சவை்ைப்பசனரி குைம் சதன்சமற்கு 3.8 கிமீ 

சூரியமானுல் சதாட்டி சதன்கிழக்கு 5 கிமீ 

பாலகிருஷ்ணாபுரம் குைம் வடகிழக்கு 7 கிமீ 

பசுளம அரண் சமம்பாட்டுத் 

திட்டம் 
1000 மரங்களை நட உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ைது 
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முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள்- P2 

குவாரியின் சபயர் ஸ்ரீ செல்வி செம்பரஸ்்  ொதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வளரபட எண் 57 G/12 

அட்ெசரளக 09°03’27.49”N 09°03’14.33”N 

தீர்க்கசரளக 77°44’05.63”E 77°43’51.48”E 

மிக உயர்ந்த உயரம் 100 மீ AMSL   

சுரங்கத்தின் 

முன்சமாழியப்பட்ட ஆழம் 
37 மீ bgl  

புவியியல் வைங்கை் ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 
21,38,780 1,22,216 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கை் 
ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 

10,32,730 75,656 

இந்த சுரங்கத் திட்ட 

காலத்திற்கான 

முன்சமாழிவு 

ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 
10,32,730 75,656 

தற்சபாதுை்ை குழி அைவு 

 

குழி-I 75m (L) X 15m (W) X 7m (D) 

குழி-II 70m (L) X 30m (W) X 8m (D) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 

 
குழி -I 324 m (L) * 134 m (W) * 37m (D) 

முன்சமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கை் 

ஜாக் சஹமர் 10 

கம்பிரெர் 2 

பக்சகட் மற்றும் ராக் 
பிசரக்கர்  

1 

டிப்பர்கை் 5 

சவடிக்கும் முளற 

ஷாட் சஹால் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  

சவடித்தல் முளற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி சவடிமருந்து 

சிறிய விட்டம் ஆகியளவ ொதாரண கல்ளல 

அகற்றுவதற்கும் சபறுவதற்கும் உளடக்க மற்றும் 

ஹீவிங் விளைளவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துளையிடல் 

முன்சமாழியப்படவில்ளல. 

உத்சதெ மனிதவை 

வரிளெப்படுத்தல் 
35நபர்கை் 

சமாத்த திட்டெ் செலவு திட்ட செலவு Rs. 89,69,540/- 

 EMP செலவு Rs. 3,80,000/- 

சமாத்தம் Rs. 93,49,540/- 

அருகிலுை்ை நீர்நிளலகை் 

வடக்கு சகானார்சகாட்ளட  

குைம் 

சதன்சமற்கு 280 மீ 

சதர்க்கு 

சகாட்னார்சகாட்ளட குைம் 

சதற்கு 900 மீ 

சிதம்பரம்பட்டி குைம் 2.0கிமீ வடகிழக்கு 

ஓளலக்குைம் குைம் சதன்சமற்கு 2.5 கிமீ 

சவை்ைப்பசனரி குைம் சதன்சமற்கு 3.8 கிமீ 

சூரியமானுல் சதாட்டி சதன்கிழக்கு 5 கிமீ 

பாலகிருஷ்ணாபுரம் குைம் வடகிழக்கு 7 கிமீ 
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அட்டவரண 7.6: திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் “E1” 

சுரங்கத்தின் சபயர் ஸ்ரீ செல்வி செம்பரஸ்்  ொதாரண கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 
நிலப்பரப்பு வளரபட எண் 57 G/12 

அட்ெசரளக 09°03’39.38N 09°03’32.27”N 

தீர்க்கசரளக 77°44’03.10”E 77°43’53.32”E 

புவியியல் வைங்கை் ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 

15,82,770 m3 90,444 m3 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கை் 
ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 

6,20,945 m3 62,848 m3 

ஆண்டு வாரியான உற்பத்தி 

 

ொதாரண கல் மீ3 ெரளை மீ3 

6,20,945 m3 62,848 m3 

இறுதி குழி பரிமாணங்கை் குழி -I 147 m (L) * 180 m (W) * 37 m (D) 

குழி -II 137 m (L) * 43 m (W) * 32 m (D) 

சுரங்க முளற திறந்தசவைி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முளற,  

துளையிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் ஆகியவற்ளற  

உை்ைடக்கியது 

முன்சமாழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கை் 

ஜாக் சஹமர் 2 

அமுக்கி 1 

பக்சகட் மற்றும் ராக் பிசரக்கர்  1 

டிப்பர்கை் 5 

சவடிக்கும் முளற 

ஷாட் சஹால் டிரில்லிங் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  

சவடித்தல் முளற மற்றும் 25 மிமீ ஸ்லரி சவடிமருந்து 

சிறிய விட்டம் ஆகியளவ ொதாரண கல்ளல 

அகற்றுவதற்கும் சபறுவதற்கும் உளடக்க மற்றும் 

ஹீவிங் விளைளவப் பயன்படுத்த 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துளையிடல் 

முன்சமாழியப்படவில்ளல. 

உத்சதெ மனிதவை 

வரிளெப்படுத்தல் 
37 நபர்கை் 

திட்ட செலவு ரூ. 74,96,200/- 

குழுமத்தில் உை்ை அளனத்து குவாரிகைிலும் (முன்சமாழியப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்கனசவ உை்ை) துளையிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் மற்றும் சதாண்டுதல் மற்றும் 

சபாக்குவரத்து நடவடிக்ளககை் காரணமாக ஒட்டுசமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக  

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் சவடிப்பினால் ஏற்படும் காற்று மற்றும் இளரெெ்ல் 

சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் நில அதிர்வுகைில் சபரும் தாக்கத்ளத எதிர்பார்க்கலாம். 

காற்று சூழல் - 

7.7 & 7.8 அட்டவளணயில் காட்டப்பட்டுை்ைபடி குழுமெ் சுரங்கத்தின் ஒட்டுசமாத்த 

சுளம கணக்கிடப்படுகிறது.  
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அட்டவரண 7.7: சாதாைண கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி 5 ஆண்டுகள் 

மீ3 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

மீ3  

ஒரு நாரளக்கு 

மீ3  

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 1,99,340 m3 39,868 m3 133 m3 11 Trips/day 

P2 10,32,730 m3 2,06,546 m3 688m3 57 Trips/day 

E1 6,20,945 m3 1,24,189 m3 414 m3 35 Trips/day 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 

18,53,015 m3 3,70,603 m3 1,235 m3 103 Trips/day 

 

அட்டவரண 7.8: சைரளகளின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுரம 

 முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவைங்கள் 

குவாைி 5 

ஆண்டுகள் 

மீ3 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

மீ3 

ஒரு 

நாரளக்கு 

மீ3 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

P1 29,188 m3 9,729 m3 32 m3 3 Trips/day 

P2 75,656 m3 25,218 m3 84 m3 7 Trips/day 

E1 62,848 m3 20,949 m3 70 m3 6 Trips/day 

ஒட்டு 

பமாத்தம் 

1,67,692 m3 55,896 m3 186m3 16 Trips/day 

 

3 குவாரிகைில் ஒட்டுசமாத்தமாக கரடுமுரடான கல்லின் சமாத்த உற்பத்தி நாை் 

ஒன்றுக்கு 1,235 m3 ஆகவும், ெரளையின் ஒட்டுசமாத்த உற்பத்தி 186 m3 ஆகவும், நாை் 

ஒன்றுக்கு 1030 ட்ரிப் ரஃப் ஸ்சடான் மற்றும் 16 டிரிப்ஸ் திறன் சகாண்டதாக இருப்பளதக்  
காணலாம். சகாத்து இருந்து ெரளை. 

குறிப்பு: ரஃப் ஸ்சடானின் ஒரு நாைின் உற்பத்தியானது 5 வருட குத்தளகக் காலத்திற்கும்,  

ெரளை உற்பத்திக்கு 1, 2 மற்றும் 3 வருட உற்பத்திக் காலத்தின் மாறியும் 

கணக்கிடப்படுகிறது. சமலும் தற்சபாதுை்ை குவாரிகைின் சுளம இந்த குவாரிகைால் 

சபரிய பாதிப்ளப ஏற்படுத்தாது. 

சமற்கூறிய உற்பத்தி அைவுகைின் அடிப்பளடயில், இந்த சுரங்கங்கைில் பல்சவறு  

செயல்பாடுகைால் சவைிசயற்றப்படும் உமிழ்வுகை், தளர தயாரிப்பு, சவட்டி எடுத்தல் ,  

ளகயாளுதல் மற்றும் தாது கடத்தல் சபான்ற பல்சவறு செயல்பாடுகளை உை்ைடக்கியது .  

சுரங்க AP-42க்கான USEPA-Emission Estimation Technique Manual அடிப்பளடயில் இந்த 

நடவடிக்ளககை் முளறயாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, வைிமண்டலத்தில் ொத்தியமான 

உமிழ்வுகளை அளடய மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகை் அட்டவளண 7.14 இல் 

சகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 
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அட்டவரண 7.9: 500 மீட்டை் சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளில் இருந்து பவளிமயற்ற 

மதிப்பீடு 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P1” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துளையிடுதல் புை்ைி 
ஆதாரம் 0.079858224 

g/s 

சவடித்தல் புை்ைி 
ஆதாரம் 0.000717170 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புை்ைி 
ஆதாரம் 0.042915895 

g/s 

இழுத்துெ் 
செல்லும்  ொளல 

வரி ஆதாரம் 
0.002535668 

g/s/m 

சமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.062821139 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

சமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000590358 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

சமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000029066 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “P2” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துளையிடுதல் புை்ைி 
ஆதாரம் 0.130808917 

g/s 

சவடித்தல் புை்ைி 
ஆதாரம் 0.008456888 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புை்ைி 
ஆதாரம் 0.050069959 

g/s 

இழுத்துெ் 
செல்லும்  ொளல 

வரி ஆதாரம் 
0.00256446 

g/s/m 

சமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.112089395 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

சமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.002954011 
g/s 

NOxக்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

சமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000454400 
g/s 

குவாைிக்கான உமிழ்வு மதிப்பீடு “E1” 

PM10 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம்  

பசயல்பாடு மூல வரக மதிப்பு அலகு 

துளையிடுதல் புை்ைி 
ஆதாரம் 0.112294181 

g/s 

சவடித்தல் புை்ைி 
ஆதாரம் 0.003942849 

g/s 

கனிம ஏற்றுதல் புை்ைி 
ஆதாரம் 0.047780506 

g/s 

இழுத்துெ் 
செல்லும்  ொளல 

வரி ஆதாரம் 
0.002550769 

g/s/m 

சமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.091723000 
g/s 

SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

சமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.001825754 
g/s 
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NOxக்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

உமிழ்வு விகிதம் 

சமாத்த சுரங்கம் பரப்பு 

ஆதாரம் 0.000192978 
g/s 

 

அட்டவரண 7.10: குழுமத்தில் அதிகைிக்கும் & விரளவு GLC 

PM10 in µg/m3 

பின்னணி 56.7 

அதிகரிக்கும் 17 

விளைவு 73.7 

NAAQ விதிமுளறகை் 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

பின்னணி 10.1 

அதிகரிக்கும் 8 

விளைவு 18.1 

NAAQ விதிமுளறகை் 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

பின்னணி 16.8 

அதிகரிக்கும் 13 

விளைவு 29.8 

NAAQ விதிமுளறகை் 80 µg/m3 

 

ஒலி சூழல் - 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துளையிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் மற்றும் டிரக்குகை் 

மற்றும் சஹெ்இஎம்எம் சபான்ற செயல்பாடுகைால் ஏற்படுகிறது. சவடித்தல் மற்றும் 

அமுக்கி செயல்பாடு (துளையிடுதல்) மற்றும் சபாக்குவரத்து நடவடிக்ளககை்  

ஆகியவற்ளறக் கருத்தில் சகாண்டு ஒட்டுசமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 

சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைது. 500 மீ சுற்றைவில் உை்ை பல்சவறு குவாரிகளைெ் சுற்றியுை்ை  

பல்சவறு தூரங்கைில் இளரெெ்ல் அைளவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகை்  

சமற்சகாை்ைப்பட்டுை்ைன. 

ஒசர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அளரக்சகாை ஒலி அளல 

பரவலுக்கு, முதல் சகாை்ளகயின் அடிப்பளடயில் மாதிரிளயப் பயன்படுத்தி சவவ்சவறு  

ஆதாரங்கைில் பல்சவறு இடங்கைில் இளரெெ்ல் அைளவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 பதிவு (r2/r1) - Ae1, 2 

இதில்: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 சதாளலவில் அளமந்துை்ை புை்ைிகைில் ஒலி 

அைவுகை். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுெ்சூழல் நிளலளமகை் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான 

சதய்மானம் ஆகும். அளனத்து ஆதாரங்கைின் ஒருங்கிளணந்த விளைளவ மடக்ளகக்  
கூட்டல் மூலம் பல்சவறு இடங்கைில் தீர்மானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 பதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……}  

பசுளம அரண் காரணமாக குளறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு  

சதளவயான உை்ைீடுகை்: 
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சுரங்க செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அளனத்து இயந்திரங்கை் மற்றும் 

செயல்பாடுகளை கணக்கில் எடுத்துக்சகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது 

அட்டவரண 7.11: 500மீ மைடியஸ் குவாைிகளில் கணிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அதிகைிக்கும் மதிப்புகள் 

இடம் 

பின்னணி 
மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

P1 48 44.4 49.6 

55 P2 45 48.1 49.8 

E1 47.3 42.0 48.4 

 

 இளடயக மண்டலத்தில் 42.0– 44.4 dB (A) வரம்பிற்குை் அதிகரிக்கும் இளரெெ்ல் 

நிளல காணப்படுகிறது. இளடயக மண்டலத்தில் உை்ை சவவ்சவறு ஏற்பிகைில் ெத்தம் 

அைவு குளறவாக உை்ைது, இதில் உை்ை தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்ெங்கை் 

இளரெெ்ளலக் குளறக்கிறது. க்ரீன் சபல்ட் காரணமாக 4.9 dB (A) தளட விளைவாகக் 
குளறவளதக் கருத்தில் சகாண்டு, ரிசெப்டர்கைில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகை் 

மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகை் காரணமாக ஏற்படும் ஒலி அைவு கணித 

சூத்திரத்தின் அடிப்பளடயில் அளமந்துை்ைது. சமசல உை்ை அட்டவளணயில் இருந்து,  

ெத்தம் மாசு (ஒழுங்குமுளற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகை், 2000 (முதன்ளம விதிகை் 

சவைியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலுை்ை அளனத்து இடங்கைிலும் 

சுற்றுப்புற இளரெெ்ல் அைவுகை் குடியிருப்பு பகுதியின் (இளடநிளல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குை் இருப்பளதக் காணலாம். இந்திய அரசிதழில், S.O. 

123(E), சததியிட்ட 14.2.2000 மற்றும் பின்னர் S.O. 1046(E), சததியிட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), 

சததி 11.10.2002, S.69 (E) 19.09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) சததி 11.01.2010 சுற்றுெ்சூழல் (பாதுகாப்பு) 

ெட்டம், 1986 இன் கீழ்.). 

தரை அதிை்வுகள் 

சதாண்டுதல், துளையிடுதல் மற்றும் சவடித்தல், சபாக்குவரத்து வாகனங்கை் 

சபான்ற சுரங்க இயந்திரங்கைின் செயல்பாடு காரணமாக குழுமத்திற்குை் உை்ை 

அளனத்து 2 சுரங்கங்கைிலும் சுரங்க நடவடிக்ளககைின் காரணமாக நில அதிர்வுகை் 

எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், அளனத்து 2 சுரங்கங்கைிலிருந்தும் நில 

அதிர்வுக்கான முக்கிய ஆதாரம் சவடிப்பதாகும். . நில அதிர்வுகைின் சபரும் தாக்கம் 

சுரங்க குத்தளக பகுதிக்கு அருகிலுை்ை கிராமங்கைில் அளமந்துை்ை வீட்டு வீடுகைில் 

காணப்படுகிறது. குெெ்ா வீடுகை் சவடிப்பினால் தூண்டப்படும் அதிர்வுகைால் விரிெல் 

மற்றும் செதங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புை்ைது, அசதெமயம் RCC கட்டளமக்கப்பட்ட  

கட்டளமப்புகை் அதிக நில அதிர்வுகளைத் தாங்கும். இது தவிர, தளர அதிர்வுகை் 

அருகிலுை்ை குடியிருப்புகைில் ஒரு பயத்ளத உருவாக்கலாம். 

சவடித்தல் நடவடிக்ளககைால் ஏற்படும் மற்சறாரு தாக்கம் பறக்கும் பாளறகை் 

ஆகும். இளவ சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுை்ை வீடுகை் அல்லது விவொய வயல்கைில் 

விழுந்து, நபர்களுக்கு காயம் அல்லது கட்டளமப்புகளுக்கு செதம் ஏற்படலாம். 

முளறசய 2 சுரங்கத்தில் இருந்து அருகிலுை்ை குடியிருப்புகை் அட்டவளண 7.12 இல் 

உை்ைன 
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அட்டவரணகள் 7.12: ஒவ்பவாரு சுைங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

இருப்பிட குறியீடு தூரம் மற்றும் திளெ 

P1 500 

P2 360 

E1  870 

அளனத்து சுரங்கங்கைிலும் சவடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிர்வுகை், உெெ் துகை் 

சவகத்ளத (PPV) மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவ ெமன்பாட்ளடப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிடப்படுகிறது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

இங்சக - 

V = உெெ் துகை் சவகம் (மிமீ/வி) 

K = தைம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

சக = அதிகபட்ெ உடனடி கட்டணம் (கிசலா) 

B = பாளற மற்றும் தைத்துடன் சதாடர்புளடய மாறிலி (சபாதுவாக 1.6) 

ஆர் = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

அட்டவரண 7.13: 2 சுைங்கங்களில் நில அதிை்வுகள் 

இருப்பிட 

குறியீடு 

அதிகபட்ச கட்டணம் 

கிமலாவில் 

அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு மீ 

m/ms இல் PPV 

P1 100 600 0.714 
P2 100 370 1.548 
E1 100 700 0.558 

ஆதாரம்: பிைாஸ்டிங் கணக்கீடுகை் 

சமசல உை்ை அட்டவளணயில் இருந்து, ஒவ்சவாரு சுரங்கத்திலும் ஒரு 

சவடிளவத்தல் கட்டணம் அதிகபட்ெமாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 29 சததியிட்ட 

சுற்றறிக்ளக எண். 7-ன் மூலம் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் சபாது 

இயக்குநரகத்தின்படி, 8 மிமீ/வி உெெ் துகை் சவகத்திற்குக் கீசழ PPV உை்ைது. /8/1997. 

சமூக பபாருளாதாை சூழல் – 

12 சுரங்கங்கை் CER க்கு பங்கைிக்கும் மற்றும் ெமூகம் வைர்ெ்சியளடயும். 

 

அட்டவரண 7.14: 2 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

இருப்பிடக் குறியீடு திட்ட பசலவு CER @ 2% 

P1 Rs 1,07,27,860/- Rs 2,14,557/- 
P2 Rs 93,49,540/- Rs 1,87,000/- 
E1 Rs 78, 76,200/- Rs 1,97,000/- 

ஒட்டு பமாத்தம் Rs 4, 69, 48,045/- Rs 5,98,557/- 

 

அலுவலக குறிப்பாளணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அளனத்து சுரங்கங்களும் 

பசுளமக் கைத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 சகாடிகை், அளவ EAC/SEAC இன் 

வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்கைிக்க சவண்டும். 

• முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் CER - ரூ 3,23,500/-/-க்கு நிதியைிக்கும் 
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• தற்சபாதுை்ை திட்டம் CER - ரூ.1,55,000/- க்கு நிதியைிக்கும் 

• குழுமத்தில் உை்ை 2 திட்டங்களுக்கு CER - ரூ 4,46,820/- 

அட்டவரண 7.15: 2 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

 மவரல வாய்ப்பு 

P1 14 

P2 35 

E1 37 

ஒட்டு பமாத்தம் 86 

குழுமத்தில் உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் மூலம் சமாத்தம் 19 சபருக்கு சவளல 

கிளடக்கும், ஏற்கனசவ 10 சபர் ஏற்கனசவ உை்ை சுரங்கங்கைில் 

பணியமர்த்தப்பட்டுை்ைனர். 

7.5 பிளாஸ்டிக் கழிவு மமலாண்ரம திட்டம் 

திட்ட ஆதரவாைர் தமிழ்நாடு அரசு ஆளண (Ms) எண். 84 சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் 

வனம் (EC.2) திளணக்கைம் சததி: 25.06.2018 க்கு இணங்க சவண்டும் மற்றும் சுற்றுெ்சூழல் 

(பாதுகாப்பு) ெட்டம், 1986-ன் படி பிைாஸ்டிக்குகளை ஒரு முளற பயன்படுத்த தளட 

மற்றும் 01.01.2019 முதல் அமுலுக்கு வரும் வளகயில் தடிமன் பாராமல் பிைாஸ்டிக்ளக வீெ 

சவண்டும்.  

குறிக்மகாள் - 

• பிைாஸ்டிக் கழிவுகைின் உண்ளமயான விநிசயாக ெங்கிலி வளலயளமப்ளப ஆராய. 

• அளனத்து பிைாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய சபாருட்களை 

செகரிப்பதற்காக சதாட்டிகளை நிறுவுவதன் மூலம் நிளலயான பிைாஸ்டிக ் கழிவு 

சமலாண்ளமளய கண்டறிந்து முன்சமாழிதல் 

• அளமப்பு வடிவளமப்ளபத் தயாரித்தல், செயல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணிப்பதற்கான சதளவயான வழிமுளறகை். 

 

அட்டவரண 7.17: பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள நிை்வகிப்பதற்கான பசயல் திட்டம் 

வ.எண். பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிகளை இளணத்து சலஅவுட் வடிவளமப்ளப உருவாக்குதல், 

பிைாஸ்டிக் கழிவு சமலாண்ளமக்கு கழிவு 

உற்பத்தியாைரக்ைிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் பயனர் 

கட்டணம், குப்ளப சகாட்டுதல், பிைாஸ்டிக் கழிவுகளை 

எரித்தல் அல்லது சபாதுமக்களுக்கு இளடயூறு விளைவிக்கும் 

வளகயில் ஏசதனும் செயல்கை் செய்தல் ஆகியவற்றுக்கு 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க சமலாைர் 

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய மற்றும் 

உை்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகளை பிரித்சதடுப்பளத 

நளடமுளறப்படுத்த, கழிவு உற்பத்தியாைரக்ளை 

கட்டாயப்படுத்துதல் 

சுரங்க சமலாைர் 

3 பிைாஸ்டிக் கழிவுகை் செகரிப்பு சுரங்க 

சமற்பாரள்வயாைர் 

4 சபாருை் மீட்பு வெதிகளை அளமத்தல் சுரங்க சமலாைர் 
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5 சபாருை் மீட்பு வெதிகைில் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய மற்றும் 

மறுசுழற்சி செய்ய முடியாத பிைாஸ்டிக் கழிவுகளை பிரித்தல் 

சுரங்க 

சமற்பாரள்வயாைர் 

6 பதிவுசெய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி செய்பவரக்ளுக்கு மறுசுழறச்ி 

செய்யக்கூடிய பிைாஸ்டிக் கழிவுகளை செனலாக்குதல் 

சுரங்க 

சமற்பாரள்வயாைர் 

7 மறுசுழற்சி செய்ய முடியாத பிைாஸ்டிக் கழிவுகளை சிசமன்ட் 

சூளைகைில், ொளல அளமப்பில் பயன்படுத்துவதற்கு  

வழியளமத்தல் 

சுரங்க 

சமற்பாரள்வயாைர் 

8 பங்குதாரரக்ை் மத்தியில் அவரக்ைின் சபாறுப்பு குறித்து  

விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்துதல் 

சுரங்க சமலாைர் 

9 குப்ளபகளை சகாட்டுவது, பிைாஸ்டிக் கழிவுகளை திறந்த 

சவைியில் எரிப்பது அல்லது சபாதுமக்களுக்கு இளடயூறு 

விளைவிக்கும் செயல்கைில் ஈடுபடுவது சபான்றவற்றில் திடீர் 

சொதளன சமற்சகாை்ைப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிளமயாைர் 

 

7.6 பிந்ரதய மகாவிட் சுகாதாை மமலாண்ரமத் திட்டம் 

SARS-CoV-2 சகாசரானா ளவரஸால் ஏற்படும் சகாவிட் – 19 சநாய் ஒப்பீட்டைவில் ஒரு 

புதிய சநாயாகும், இந்த சநாயின் இயற்ளகயான வரலாறு, குறிப்பாக மீட்புக்குப் பிந்ளதய 

நிகழ்வுகைின் அடிப்பளடயில் புதிய தகவல்கை் மாறும் அடிப்பளடயில் 

அறியப்படுகின்றன. 

கடுளமயான சகாவிட்-19 சநாய்க்குப் பிறகு, குணமளடந்த சநாயாைிகை் சொர்வு,  

உடல்வலி, இருமல், சதாண்ளடப் புண், சுவாசிப்பதில் சிரமம் சபான்ற பல்சவறு  

வளகயான அறிகுறிகளையும் அறிகுறிகளையும் சதாடர்ந்து சதரிவிக்கலாம். தற்சபாது  

சகாவிட்-க்கு பிந்ளதய சீக்வாலாக்கை் மற்றும் அதற்கும் குளறவான ொன்றுகை் உை்ைன.  

ஆராய்ெ்சி சதளவ மற்றும் தீவிரமாக பின்பற்றப்படுகிறது. சகாவிட் குணமளடந்த 

அளனத்து சநாயாைிகைின் பின்சதாடர்தல் பராமரிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு 

முழுளமயான அணுகுமுளற சதளவ.   

பிந்ரதய மகாவிட் பின்பதாடை்தல் பநறிமுரற – 

• சகாவிட் சபாருத்தமான நடத்ளதளயத் சதாடரவும் (முகமூடியின் பயன்பாடு, ளக 

மற்றும் சுவாெ சுகாதாரம், உடல் இளடசவைி). 

• சபாதுமான அைவு சவதுசவதுப்பான நீளரக் குடிக்கவும் (முரணாக இல்ளல என்றால்). 

• உங்கை் பணியிடங்கை் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருப்பளத உறுதிப்படுத்திக் 
சகாை்ளுங்கை் 

• சமற்பரப்புகை் (எ.கா., சமளெகை் மற்றும் சமளெகை்) மற்றும் சபாருட்களை (எ.கா., 

சதாளலசபசிகை், சஹல்சமட்) கிருமிநாசினியால் தவறாமல் துளடக்க சவண்டும் 

• பணியிடத்ளதெ் சுற்றியுை்ை முக்கிய இடங்கைில் சுத்திகரிப்பு சஹண்ட் ரப் 

டிஸ்சபன்ெர்களை ளவக்கவும். இந்த டிஸ்சபன்ெர்கை் சதாடர்ந்து நிரப்பப்படுவளத 

உறுதிசெய்யவும் 

• ளக கழுவுவளத ஊக்குவிக்கும் சுவசராட்டிகளைக் காண்பி 
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• ஊழியர்கை், ஒப்பந்ததாரர்கை் மற்றும் வாடிக்ளகயாைர்கை் சொப்பு மற்றும் 

தண்ணீருடன் ளககளை கழுவக்கூடிய இடங்களுக்கு அணுகல் இருப்பளத 

உறுதிசெய்யவும் 

• சுவாெ சுகாதாரத்ளத ஊக்குவிக்கும் சுவசராட்டிகளைக் காண்பி. 

• உங்கை் ெமூகத்தில் COVID-19 பரவ ஆரம்பித்தால், சலொன இருமல் அல்லது குளறந்த தர 

காய்ெெ்ல் (37.3°C அல்லது அதற்கு சமல்) உை்ைவர்கை் வீட்டிசலசய இருக்க சவண்டும் 

என்பளத உங்கை் ஊழியர்கை், ஒப்பந்ததாரர்கை் மற்றும் வாடிக்ளகயாைர்களுக்குெ்  
சுருக்கமாகெ் சொல்லுங்கை். சநாய்த்சதாற்றின் அறிகுறிகளை மளறக்கக்கூடிய 

பாராசிட்டமால்/அசெட்டமிசனாஃசபன், இப்யூபுரூஃபன் அல்லது ஆஸ்பிரின் சபான்ற  

எைிய மருந்துகளை எடுத்துக் சகாை்ை சவண்டியிருந்தால் அவர்கை் வீட்டிசலசய இருகக் 

சவண்டும் (அல்லது வீட்டிலிருந்து சவளல செய்ய சவண்டும்). 

• சகாவிட்-19 இன் சலொன அறிகுறிகை் இருந்தாலும், மக்கை் வீட்டிசலசய இருகக் 

சவண்டும் என்ற செய்திளயத் சதாடர்ந்து சதாடர்புசகாண்டு விைம்பரப்படுத்துங்கை். 

• சநருக்கு சநர் ெந்திப்பு அல்லது நிகழ்வு சதளவயா என்பளதக் கவனியுங்கை் .  

சதாளலசதாடர்பு அல்லது ஆன்ளலன் நிகழ்வு மூலம் அளத மாற்ற முடியுமா? 

• கூட்டம் அல்லது நிகழ்ளவ குளறக்க முடியுமா, அதனால் குளறவான மக்கை் மட்டுசம 

கலந்து சகாை்வார்கை்? 

• அளனத்து ஊழியர்களுக்கும் டிஷ்யூகை் மற்றும் ளக சுத்திகரிப்பு உை்ைிட்ட சபாதுமான 

சபாருட்கை் மற்றும் சபாருட்களை முன்கூட்டிசய ஆர்டர் செய்யுங்கை். சுவாெ  

அறிகுறிகளை உருவாக்கும் எவருக்கும் வழங்க அறுளவ சிகிெ்ளெ முகமூடிகை் உை்ைன. 

• ஆயுஷ் அளமெெ்கத்தால், சியாவன்ப்ராஷ் (பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆயுர்சவத மருத்துவரின் 

வழிகாட்டுதலின் கீழ்) காளலயில் (1 சதக்கரண்டி அைவு) சவதுசவதுப்பான நீர்/பாலுடன் 

பயன்படுத்துவது மிகவும் பரிந்துளரக்கப்படுகிறது என்று ஆயுஷ் அளமெெ்கம் 

பரிந்துளரக்கிறது. பிந்ளதய மீட்பு காலத்தில் பயனுை்ைதாக இருக்கும். 

• சதாடர்ந்து வறட்டு இருமல் / சதாண்ளட வலி இருந்தால், உப்பு வாய் சகாப்பைித்து  

நீராவிளய உை்ைிழுக்கவும். வாய் சகாப்பைிக்க/நீராவி உை்ைிழுக்க  

மூலிளககை்/மொலாப் சபாருை்களைெ் செர்த்தல். இருமல் மருந்துகை், மருத்துவ 

மருத்துவர் அல்லது ஆயுஷ் மருத்துவரின் தகுதி வாய்ந்த பயிற்சியாைரின் 

ஆசலாெளனயின் சபரில் எடுக்கப்பட சவண்டும். 

• உயர்தர காய்ெெ்ல், மூெச்ுத் திணறல், Sp02 <95%, விவரிக்க முடியாத மார்பு வலி, புதிய 

குழப்பம், குவிய பலவீனம் சபான்ற ஆரம்ப எெெ்ரிக்ளக அறிகுறிகளைக் கண்டறியவும். 

• புளகபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவளத தவிர்க்கவும். 

• திட்டத்ளதப் பற்றி உங்கை் பணியாைர்கை் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களுடன் சதாடர்பு 

சகாண்டு, திட்டத்தின் கீழ் அவர்கை் என்ன செய்ய சவண்டும் - அல்லது செய்யக்கூடாது - 

என்பளத அவர்கை் அறிந்திருப்பளத உறுதிசெய்யவும். சலொன அறிகுறிகளை மட்டுசம 

சகாண்டிருந்தாலும் அல்லது அறிகுறிகளை மளறக்கக்கூடிய எைிய மருந்துகளை (எ.கா. 

பாராசிட்டமால், இப்யூபுரூஃபன்) எடுத்துக்சகாை்ை சவண்டியிருந்தாலும்,  
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சவளலயிலிருந்து விலகி இருப்பதன் முக்கியத்துவம் சபான்ற முக்கியக் குறிப்புகளை 

வலியுறுத்துங்கை். 

• கணிெமான எண்ணிக்ளகயிலான பணியாைர்கை், ஒப்பந்ததாரர்கை் மற்றும் 

ெப்ளையர்கை் உங்கை் வணிக இடத்திற்கு வர முடியாவிட்டாலும், உங்கை் வணிகத்ளத 

எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்த திட்டமானது - பயணத்தில் உை்ை உை்ளூர் 

கட்டுப்பாடுகை் அல்லது அவர்கை் சநாய்வாய்ப்பட்டிருப்பதால். 
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அத்தியாயம் 8. திட்ட நன்ரமகள் 

8.0 பபாது 

 செட்டிக்குறிெ்சியில் கரடுமுரடான கல் மற்றும் ெரளைக் சகாத்து - 

முன்சமாழியப்பட்ட குவாரிகை் 5 ஆண்டுகைில் சுமார் 12,32,070m3 கரடுமுரடான கல் & 

1,04,844m3 ெரளை உற்பத்தி செய்வளத சநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைன. இது அண்மித்த 

பகுதிகைில் ெமூக-சபாருைாதார நடவடிக்ளககளை சமம்படுத்துவசதாடு பின்வரும் 

நன்ளமகளையும் ஏற்படுத்தும் 

சவளல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

ெமூக-சபாருைாதார நலனில் முன்சனற்றம் 

உை்கட்டளமப்பில் முன்சனற்றம் 

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாை நல நடவடிக்ரககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்ளகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் பகுதியில் 

ெமூக-சபாருைாதார சூழலில் மிகவும் ொதகமானதாக இருக்கும். சநரடியாகவும் 

மளறமுகமாகவும் உை்ை சவளலவாய்ப்புகை் , குறிப்பாக உை்ளூர் ெமூகங்கைிளடசய 

குளறந்த திறன் சகாண்ட சவளல சதடுபவர்களுக்கு சமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு  

பங்கைிக்கும்.  

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கமானது தமிழ்நாட்டின் கயத்தார் தாலுகா மற்றும் 

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உை்ை செட்டிகுறிெ்சி கிராமத்தில் அளமந்துை்ைது மற்றும் 

இப்பகுதியில் தகவல் சதாடர்பு, ொளலகை் மற்றும் பிற வெதிகை் ஏற்கனசவ நன்கு  

நிறுவப்பட்டுை்ைன. உத்சதெ சுரங்கம் காரணமாக பின்வரும் சபௌதீக உை்கட்டளமப்பு 

வெதிகை் சமலும் சமம்படும்.  

• ொளல சபாக்குவரத்து வெதிகை் 

• சதாடர்புகை் 

• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் சதாழிலாைர்களுக்கு கூடுதலாக மருத்துவம், கல்வி 

மற்றும் ெமூக நலன்கை் அருகிலுை்ை குடிமக்களுக்கும் கிளடக்கும். 

  

8.4 சமூக உள்கட்டரமப்பில் முன்மனற்றம் 

சிவில் கட்டுமான காலத்தில், வர்த்தகம், குப்ளப தூக்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் பிற 

துளண செளவகைில் சவளலவாய்ப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இந்தத் துளறகைில்  

சவளலவாய்ப்பு முதன்ளமயாக தற்காலிகமாக அல்லது ஒப்பந்த அடிப்பளடயில்  

இருக்கும் மற்றும் பயிற்சி சபறாத சதாழிலாைர்கைின் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். 

சதாழிலாைர் ெக்தியில் சபரும் பகுதியினர் முக்கியமாக உை்ளூர் கிராமவாசிகைாக  

இருப்பார்கை், அவர்கை் விவொயம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்ளககைில் தங்களை  

ஈடுபடுத்திக் சகாை்வார்கை் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது அவர்கைின் 

வருமானத்ளத சமம்படுத்துவசதாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுசமாத்த சபாருைாதார 

வைர்ெ்சிக்கும் வழிவகுக்கும். 



 

163 

 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீசழ சகாடுக்கப்பட்டுை்ை மற்ற உறுதியான 

பலன்களைக் சகாண்டிருக்க வாய்ப்புை்ைது. 

• உை்கட்டளமப்பு வெதிகை், சபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற ெமூக 

செளவகளுக்கு சபாருட்கை் மற்றும் செளவகளை வழங்குதல் சபான்ற ஒப்பந்த 

சவளலகைில் உை்ளூர் மக்களுக்கு மளறமுக சவளல வாய்ப்புகை். 

• வாடளக விடுதிக்கான கூடுதல் வீட்டு சதளவ அதிகரிக்கும் 

• கலாெெ்ார, சபாழுதுசபாக்கு மற்றும் அழகியல் வெதிகளும் சமம்படும் 

• தகவல் சதாடர்பு, சபாக்குவரத்து, கல்வி, ெமூக சமம்பாடு மற்றும் மருத்துவ 

வெதிகைில் முன்சனற்றம் மற்றும் சவளலவாய்ப்பு மற்றும் வருமான 

வாய்ப்புகைில் ஒட்டுசமாத்த மாற்றம் 

• ராயல்டி, செஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி சபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரிக்கும் வருவாய் 

மூலம், உத்சதெ சுரங்கத்திலிருந்து மாநில அரசு சநரடியாகப் பயனளடயும். 

கூட்டாண்ரம சமூக பபாறுப்பு: 

 திட்ட ஆதரவாைர் அளனத்து மட்ட ஊழியர்களுக்கும் CSR நடவடிக்ளககை் மற்றும் 

வணிக செயல்முளறகளுடன் ெமூக செயல்முளறகளை ஒருங்கிளணப்பது பற்றிய 

விழிப்புணர்ளவ வைர்ப்பதற்கு சபாறுப்சபற்பார். CSR நடவடிக்ளககளை  

சமற்சகாை்வதில் ஈடுபட்டுை்ைவர்களுக்கு சபாதுமான பயிற்சி மற்றும் மறு சநாக்குநிளல  

வழங்கப்படும். 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்சமாழிபவர், திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 

சதாளலவில் உை்ை கிராமங்கைின் ெமூக மற்றும் சபாருைாதார சமம்பாட்டிற்கான 

பின்வரும் திட்டங்களை சமற்சகாை்வார். இதற்காக ஒவ்சவாரு ஆண்டும் தனி பட்சஜட்  

வழங்கப்படும். இந்த திட்டங்களை இறுதி செய்ய, முன்சமாழிபவர் LSG உடன் 

சதாடர்புசகாை்வார். திட்டங்கை் பின்வரும் பரந்த பகுதிகைிலிருந்து  

சதர்ந்சதடுக்கப்படும் - 

• சுகாதார செளவகை் 

• ெமூக வைர்ெ்சி 

• உை்கட்டளமப்பு சமம்பாடு 

• கல்வி & விளையாட்டு 

• சுய சவளலவாய்ப்பு 

CSR பசலவு மதிப்பீடு 

செட்டிகுறிெ்சி கிராமத்தில் ெமூகப் சபாறுப்புணர்வு நடவடிக்ளககை் முக்கியமாகக் 
கல்வி, சுகாதாரம், மகைிர் சுயஉதவி குழுக்கைின் பயிற்சி மற்றும் உை்கட்டளமப்புக்கான 

பங்கைிப்பு சபான்றவற்றுக்கு பங்கைிக்கும், CSR பட்சஜட்டில் லாபத்தில் 2.5% 

ஒதுக்கப்படுகிறது.  

காை்ப்பமைட் சுற்றுச்சூழல் பபாறுப்பு- 
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கார்ப்பசரட் சுற்றுெ்சூழல் சபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய அரசு, MoEF & CC 

அலுவலக குறிப்பாளண F.No.22-65/2017-IA.III, சததி: 01.05.2018 இன் படி 

சமற்சகாை்ைப்படும். 

அலுவலக குறிப்பாளணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுளமக் கைத் திட்டம் மற்றும் மூலதன 

முதலீடு ≤ 100 சகாடிகை், இரண்டு முன்சமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனசவ உை்ை ஒரு 

குவாரி உரிளமயாைர்கைின் கிைஸ்டர் திட்டங்கை் EAC இன் வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு 

மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்கைிக்க சவண்டும். /SEAC. மூலதனெ ் செலவு ரூ 4, 69, 48,045/- 

மற்றும் அசத சவளலகைின் 2% ரூ 5,98,557/- ஆகும்.    

அட்டவரண 8.1: CER பசயல் திட்டம் 

பசயல்பாடு பயனாளிகள் பமாத்தம்  

செட்டிக்குறிெ்சி கிராம ொளலகைில் 

சொலார் விைக்குகை் சபாருத்துதல் 

செட்டிக்குறிெ்சி 

கிராம மக்கை் 
  50,000/- 

செட்டிக்குறிெ்சி கிராம அரசுப ்

பை்ைியில் சுகாதார வெதிகளை 

சமம்படுத்த நிதி வழங்குதல் 

செட்டிக்குறிெ்சி 

கிராம மக்கை் 2,00,000/- 

செட்டிக்குறிெ்சி கிராம அரசுப ்

பை்ைியில் ஸ்மார்ட் கிைாஸ் 

வெதிகளுக்கு நிதி வழங்குதல் 

செட்டிக்குறிெ்சி 

கிராம மக்கை் 3,48,557/- 

பமாத்தம் 5,98,557/- 

ஆதாரம்: செயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர்கை் (FAE)ஆல் நடத்தப்பட்ட கை ஆய்வு, திட்ட 

ஆதரவாைருடன் ஆசலாெளன  
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அத்தியாயம் 9- சுற்றுச்சூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

 ஸ்சகாப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுெ்சூழல் செலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

பரிந்துளரக்கப்படவில்ளல. இதில் சபாருந்ததாது  
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் – P1 

10.0 பபாது 

 சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் திட்டம் (EMP) முன்சமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உை்ைளமக்கப்பட்ட மாசுக் குளறப்பு வெதிகளைக் கருத்தில் சகாண்டு சுற்றுெ்சூழல் 

அளமப்ளபப் பாதுகாப்பளத சநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் 

திட்டத்தின் நல்ல நளடமுளறகை், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், ெமூக-

சபாருைாதார சமம்பாட்டுத் தரங்கை் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அளனத்து சுற்றுெ்சூழல் 

அைவுருக்களையும் ளவத்திருப்பளத உறுதி செய்யும். 

 சதாடக்க நிளலயில் தணிப்பு நடவடிக்ளககை் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுசமாத்த சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் திட்டம் ஆகியளவ சபறப்பட்ட  

அளமப்புகைின் ஆதரவுத் திறளன சமம்படுத்தும் வளகயில் 

சவைிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடவடிக்ளககை் செயல்படுத்தப்படுவளத உறுதிசெய்வதற்கான நிர்வாக அம்ெங்களைப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் செயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது.. 

10.1 சுற்றுச்சூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுெ்சூழலுக்கு சபாறுப்பான முளறயில் அதன் அளனத்து செயல்பாடுகை்  

மற்றும் செயல்பாடுகளை நடத்துவதற்கும் சுற்றுெ்சூழல் செயல்திறளன சதாடர்ந்து  

சமம்படுத்துவதற்கும் முன்சமாழிபவர் உறுதிபூண்டுை்ைார். 

ஆதைவாளை்  

• அதன் செயல்பாடுகை் மற்றும் செயல்பாடுகளுடன் சதாடர்புளடய அளனத்து  

ெட்டங்கை், செயல்கை், ஒழுங்குமுளறகை் மற்றும் தரநிளலகைின் சதளவகளைப் 

பூர்த்தி செய்தல் 

• சபாதுவான சுற்றுெ்சூழல் பிரெ்சிளனகை் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுெ்சூழல் சபாறுப்புகைில் பணியாைர்களுக்கு பயிற்சி அைிக்கும் திட்டத்ளத 

செயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுெ்சூழல் சகாை்ளகளய செயல்படுத்துவளத உறுதி செய்ய சதளவயான 

ஆதாரங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் 

• திட்ட சமம்பாட்டின் அளனத்து நிளலகைிலும் பயனுை்ைதாக இருப்பளதயும், 

ொத்தியமான நீண்டகால சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் ெமூக தாக்கங்களைக் குளறக்க 

முற்சபாக்கான மறுசீரளமப்பு முடிந்தவளர விளரவாக  

சமற்சகாை்ைப்படுவளதயும் உறுதிசெய்தல். 

• சுற்றுெ்சூழல் பாதுகாப்புகைில் ஏசதனும் குளறபாடு அல்லது எதிர்பாராத 

செயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிசய எெெ்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்ளத 

செயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுெ்சூழலின் செயல்திறளனெ் ெரிபார்க்கவும், சதாடர்ந்து முன்சனற்றத்ளத 

சநாக்கிப் பாடுபடவும் அவ்வப்சபாது மதிப்பாய்வுகளை சமற்சகாை்ளுதல் 
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நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுெ்சூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் திட்டத்ளத திறம்பட செயல்படுத்துவளதயும், ஒவ்சவாரு  

முன்சமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க சமலாண்ளம நிளல மூலம் சுற்றுெ்சூழல் ெட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவளதயும் உறுதி செய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் சபாறுப்பாகும்: 

• நீர்/கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்ளற கண்காணித்தல் 

• சவைிப்புற ஆய்வகம் மூலம் செகரிக்கப்பட்ட நீர் மற்றும் காற்று மாதிரிகைின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிளெப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகளை 

நிறுவுதல், கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிளலயம், சபான்றவற்ளற உை்ைடக்கிய மாசுக் 
கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககை்/ ொதனங்களை 

செயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குை்ளும் சவைி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுெ்சூழல் சதாடர்பான 

செயல்பாடுகளை ஒருங்கிளணத்தல் 

• சுற்றியுை்ை கிராமங்கைில் உை்ை சதாழிலாைர்கை் மற்றும் மக்கை்சதாளக  

பற்றிய சுகாதார புை்ைிவிவரங்களை செகரித்தல் 

• பசுளம அரண் சமம்பாடு 

• சுற்றுெ்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்ளத செயல்படுத்துவதன் முன்சனற்றத்ளத 

கண்காணித்தல் 

• ெட்டப்பூர்வ விதிகை், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் 

வன அளமெெ்கம் மற்றும் சுற்றுெ்சூழல் அனுமதியின் நிபந்தளனகை் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கை் மற்றும் செயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுளறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச் சூழல் மமலாண்ரம 

குவாரியின் செயல்பாடு, குவாரி குழிளய தற்காலிக நீர்த்சதக்கமாக மாற்றுவதன் 

மூலம் நிலத்ளத மறுசீரளமத்தல் மற்றும் மீதமுை்ை பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகை், 

உை்கட்டளமப்பு, இழுத்துெ் செல்லும் ொளலகை்) பசுளம அரண் சமம்பாட்டிற்கு  

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுெ்சூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி செயல்பாட்டின் 

சபாது திட்டப் பகுதியில் சபரிய தாவரங்கை் இல்ளல மற்றும் குவாரி செயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான சதாட்டம் பசுளம மண்டல சமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 

உருவாக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகளை வடிவளமக்கவும், இதனால் 

அளனத்து ஓடும் நீரும் ளகப்பற்றப்பட்டு எண்சணய் நீர் 

பிரிப்பான்கை் மற்றும் வண்டல் நீர்ப்பிடிப்பு ொதனங்கை் 

வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க சமலாைர் 

வாகனம் செல்லும் பாளதகைில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிசபாருை் நிரப்புதல் சமற்சகாை்ைப்படும் 

சுரங்க 
சமற்பார்ளவயாைர் 
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திட்டப் பகுதிக்கு சவைிசய சவைிப்புறக் குவியல்கை் இல்ளல சுரங்க 
சமற்பார்ளவயாைர் 

குவியல்கை் மற்றும் அதன் பராமரிப்பு மீது பசுளம அரண் சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
சுற்றுவட்டார நிலங்களை பாதிக்காமல் இருக்க, திட்டப் 

பகுதிளயெ் சுற்றிலும் சதாட்ட வடிகால்கை் அளமக்கப்பட 

சவண்டும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றைவில் தடிமனான சதாட்டங்கை் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிளயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 

தளடயாகவும் செயல்படும். 

சுரங்க சமலாைர் 

பூர்வீக தாவர இனத்ளதப் பயன்படுத்தி ஒரு தடிமனான சதாட்டம் 

மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட பகுதியில் சமற்சகாை்ைப்படும். 

சுரங்க சமலாைர் 

சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒரு சிறிய சமற்பரப்பு நீர்நிளல 

உருவாகும், இது கருத்தியல் நிளலகைில் பசுளம அரளணப் 

பயன்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்ரம 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் அதிக சுளம அல்லது கழிவுகை் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ளல.   

 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்கத்ளத மூடும் சபாது மீண்டும் 

நிரப்புதல் செயல்முளற 

சுரங்க சமலாைர் 

 

திணிப்பு ெரிவுகைில் ஆழமாக சவரூன்றிய புதர்கை், புற்கை் 

மற்றும் புல்சவைிகளை நிளலநிறுத்துவதற்காக நடப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
மளழக்காலங்கைில் கழிவுநீர் சதங்குவளதத் தடுக்க, குப்ளப 

கிடங்கு பகுதிளயெ் சுற்றி சதாட்ட வடிகால்கை் அளமக்கப்பட 

சவண்டும் 

சுரங்க சமலாைர் 

சதாட்ட வடிகால் வழியாக சமற்பரப்பு குப்ளபகைில் இருந்து 

சவைிசயறும் சமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

ளமன் ஃசபார்சமன் 

& 

சுரங்க துளண 

பசுளம அரளண உருவாக்க, மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட பகுதி 

மண்ணால் மூடப்பட சவண்டும் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் செறிளவக் குளறக்க, 

வடிகால் அளமப்புகளுடன் கூடிய ொளலகை் மற்றும் பிற 

அணுகல் ொளலகளை வடிவளமத்தல் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
 

சமலாண்ளம நுட்பங்களை சமம்படுத்த, அரிப்பு நிகழ்வுகளைத் 

தணிக்கும் பதிவுகளை ளவத்திருத்தல் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
கிளடமட்டத்தில் இருந்து 37°க்கு மிகாமல் குவியலின் 

ஒட்டுசமாத்த ொய்வு சகாணத்தில் பராமரிக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க சமலாைர் 

 

கழிவுகை் சகாட்டப்படுவளத தடுக்க தடுப்புெச்ுவர் அளமக்க  

சவண்டும் 

சுரங்க சமலாைர் 
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அவற்றின் ஜிபிஎஸ் ஒருங்கிளணப்புகை், அரிப்பு வளக, தீவிரம் 

மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் அைவு, அத்துடன் 

தற்சபாதுை்ை கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை் மற்றும் அவற்றின் 

செயல்திறளன மதிப்பீடு செய்தல் உை்ைிட்ட தகவலுடன் 

கண்காணிப்பு வளரபடம் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
 

வண்டல் சபாறிகைிலிருந்து சவற்று வண்டல் 

சதாட்ட வடிகால் அளமப்ளபப் பராமரிக்கவும், ெரிசெய்யவும் 

அல்லது சமம்படுத்தவும் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
 

pH, EC, குசைாளரடு, மாற்றக்கூடிய சகஷன்ஸ், துகை் அைவு 

மற்றும் நீர் ளவத்திருக்கும் திறன் ஆகியவற்ளற சொதிக்க மண்  

சுரங்க சமலாைர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.4 நீை் மமலாண்ரம  

 முன்சமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில், கழிவுநீர் உற்பத்திக்கான எந்த 

செயல்முளறயும் ஈடுபடவில்ளல, இயந்திரங்கை் கழுவும் எண்சணய் மற்றும் கிரீஸ் 

மட்டுசம எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்திலிருந்து உை்நாட்டு 

கழிவுநீர். 

குவாரி செயல்பாடு 23 மீ BGL ஆழம் வளர உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ைது, இப்பகுதியில் 

நீர்மட்டம் 50 -55 மீ தளரமட்டத்திற்கு கீசழ உை்ைது, எனசவ முன்சமாழியப்பட்ட திட்டம் 

முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர் அட்டவளணளய குறுக்கிடாது.நீர் சதாடர்பான 

வைங்களைப் பாதுகாக்கவும், தீங்கு விளைவிக்கும் தாக்கங்களைத் தவிர்க்கவும்; 

• சுரங்க நடவடிக்ளககளுக்கு நீர் வழங்குதல் மற்றும் தக்களவத்தல்; 

• நீர் சதாடர்பான சுற்றுெ்சூழல் கட்டுப்பாட்டு கட்டளமப்புகளை வளரயறுக்க ;  

மற்றும் 

• எந்தசவாரு சவைிசயற்றங்களும் சபாருந்தக்கூடிய நீரின் தர நிளலகை் மற்றும் 

வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுகின்றன என்பளத உறுதிப்படுத்த தண்ணீளர 

நிர்வகித்தல். 

அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர் விநிசயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்ளட அதிகரிக்க  சுரங்க சமலாைர் 

சுரங்கப் பகுதியின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளைக் கட்டுப்படுத்தவும்,  

சுரங்கப் பகுதிகை் வழியாகத் தளடயற்ற பகுதிகைில் இருந்து 

சவைிசயறும் நீளர திளெ திருப்பவும் தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர 

மாளல வடிகால் அளமக்கப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதிக்கு சவைிசய உை்ை இயற்ளக  

வடிகால்/நல்லாக்கை்/புசராக்சலட்டுகை் சுரங்க  

நடவடிக்ளககைின் எந்த இடத்திலும் சதாந்தரவு செய்யக்கூடாது. 

ஓளட மற்றும் ஊரணியில் இருந்து 50 மீட்டர் பாதுகாப்பு தூரம் 

எப்சபாதும் பராமரிக்கப்படும் 

சுரங்க சமலாைர் 

சுரங்க குழி நீர் தூசிளய அடக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்ப டுகிறது 

மற்றும் சுரங்க குழி நீரின் கிரீன்சபல்ட் சமம்பாட்டு பயன்பாடு 

உகந்த மற்றும் பயனுை்ை வழியாகும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீர்நிளலகைில் கழிவுநீர் உற்பத்தி 

அல்லது சவைிசயற்றம் இல்ளல என்பளத உறுதிசெய்யவும் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
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திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர் 

செப்டிக் சடங்க் மற்றும் சொக் பிட் அளமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க சமலாைர் 

சவகமாக வைரும் புற்கை், சிறு செடிகை் மற்றும் புதர்கை் 

ஆகியளவ, மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவளதக் 
கட்டுப்படுத்தும் வளகயில், அதிக சுளம கிணறுகைில் 

வைர்க்கப்படும். 

சுரங்க சமலாைர் 

மளழக்காலத்தில் குப்ளபகைில் இருந்து சவைிசயறும் வண்டல் 

மண்ளண தடுக்க தடுப்பு சுவர்கை் மற்றும் மாளல வடிகால்கை் 

கட்டப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

இப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர்மட்டத்ளத பராமரிக்கவும், 

சமம்படுத்தவும் திட்டப் பகுதியிலும், அருகிலுை்ை 

கிராமங்கைிலும் மளழநீர் செகரிப்பு நடவடிக்ளககை் 

சமற்சகாை்ைப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

மாறிவரும் பணித் திட்டங்கை் மற்றும் தை நிளலளமகளுக்கு 

ஏற்ப நீர் சமலாண்ளமத் திட்டத்ளதத் சதாடர்ந்து மதிப்பீடு 

செய்து மாற்றியளமக்கவும் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

நீர் சமலாண்ளமத் திட்டத்தின் சநாக்கம் மற்றும் உை்ைடக்கம் 

மற்றும் அளதெ் செயல்படுத்துவதில் அவர்கைின் சபாறுப்புகை் 

குறித்து அளனத்து தை பணியாைர்களையும் அறிந்து 

சகாை்ளுங்கை். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

நீர் சமலாண்ளம மற்றும் வண்டல் கட்டுப்பாட்டு கட்டளமப்புகை் 

மற்றும் வெதிகை் சதாடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு 

கண்காணிப்பு அட்டவளணகைின்படி பராமரிக்கப்படும் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

மாதாந்திர அல்லது மளழக்குப் பிறகு, நீர் சமலாண்ளம 

கட்டளமப்புகை் மற்றும் அளமப்புகைின் செயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (SPCB) குறிப்பிடப்பட்ட 

அைவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர் மற்றும் சமற்பரப்பு நீர் 

கண்காணிப்பு 

சுரங்க சமலாைர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்சமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்ளகயானது, தப்பிசயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகை்கைின் செறிவுகளை அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புை்ைதால், சபாக்குவரத்து ொளலகை், அருகாளமயில் உை்ை அணுகு  

ொளலகை் ஆகியவற்றில் தினெரி தண்ணீர் சதைித்தல் சமற்சகாை்ைப்படும்.  

சவைிசயற்றும் உமிழ்வுத் சதளவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கை் முளறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும். 

அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

சதாண்டுதலின் சபாது தூசி உருவாகுவது சவளல செய்யும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர் சதைிப்பதன் மூலம் குளறக்கப்படுகிறது 

சுரங்க சமலாைர் 

திட்டப் பகுதிக்கு சவைிசய பரவும் தூசிளயத் தடுக்கவும்,  

பராமரிக்கவும், திட்ட எல்ளலயில் (7.5 மீட்டர் இளடயக மண்டலம்) 

உயரமாக வைரும் மரங்கை் மற்றும் அடர்த்தியான பசுளமயாக  

மூடப்பட்டிருக்கும் அடர்த்தியான பசுளம அரளண  

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
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உருவாக்கவும். இந்த பசுளமெ் சூழல் ஒரு ஒலித் தளடயாகவும் 

செயல்படும் 

கனரக பூமிளய நகர்த்தும் இயந்திரங்கைின் இயக்கத்தால்  

தப்பிசயாடிய தூசி உருவாகுவளதக் குளறக்க, சபாக்குவரத்து  

ொளலகைின் தினெரி பராமரிப்பு மற்றும் தினெரி தண்ணீர் 

சதைித்தல் 

சுரங்க சமலாைர் 

சுரங்க குழியில் இருந்து கழிவுகளை அந்தந்த குப்ளபகளுக்கு  

ளகயாைவும் மற்றும் மூடும் செயல்பாட்டின் சபாது மீண்டும் 

நிரப்பவும், தப்பிக்கும் தூசி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த 

தப்பிசயாடிய உமிழ்ளவ நன்கு பராமரிக்கப்பட்ட இயந்திரங்கை் 

மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும், நன்கு பராமரிக்கப்படும் இழுத்துெ் 
செல்லும் ொளலகை் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முளற சுளம 

ொளலகைில் தண்ணீர் சதைிக்கப்படும். சமலும், அதிக காற்று 

வீசும் காலங்கைில் கழிவுகளை ளகயாை சவண்டாம் என்றும் 

அறிவுறுத்தப்பட்டுை்ைது 

சுரங்க சமலாைர் 

& 

ஈரமான துளையிடும் முளற / துளையிடும் சபாது தூசி 

உற்பத்திளயக் கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்சதடுக்கும் அளமப்புடன் 

பயிற்சிகை் செயல்படுத்தப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

சதாண்டப்பட்ட பகுதியின் சமற்பரப்பு குப்ளபகை், பின் 

நிரப்பப்பட்ட பகுதி மற்றும் சமல் சபஞ்சுகைில் சதாட்டம் 

சமற்சகாை்ைப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட குழியில் நீர் சதக்கம் உருவாக்கப்படும்,  

இது அருகிலுை்ை கிராமங்களுக்கு கூடுதல் சமற்பரப்பு நீர் 

ஆதாரமாக இருக்கும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒலி உருவாக்கத்ளத குளறக்க 

சுரங்கங்கைில் உை்ை உபகரணங்கை் மற்றும் இயந்திரங்களை 

இயக்குபவர் ளகசயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

லாரிகைில் அதிக பாரம் ஏற்றுவளத தவிர்க்க சவண்டும் சுரங்க சமலாைர் 

அளனத்து சுரங்க உபகரணங்கை் மற்றும் டிரக்குகை் உமிழ்வு 

விதிமுளறகளுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுை்ைன 

சுரங்க சமலாைர் 

கனிம சபாக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் கிராம ொளலகை் 

வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர அடிப்பளடயில் தூசி 

சவைிசயற்றத்ளத தவிர்க்கும் வளகயில் பராமரிக்கப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

அதிக தூசி உருவாகும் பகுதிகைில் பணிபுரியும் 

சதாழிலாைர்களுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்பட்டு, சதாடர்ந்து  

வழங்கப்படுகிறது 

சுரங்க சமலாைர் 

வாயு உமிழ்ளவக் குளறக்க, பயன்படுத்தப்பட்ட  

இயந்திரங்கைின் வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர பராமரிப்பு 

சுரங்க சமலாைர் 

சுரங்க நடவடிக்ளககை் மற்றும் ஏற்றுக்சகாை்ைப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககைின் செயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்ளப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற  

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுை்ை 

கிராமங்கைில் சமற்சகாை்ைப்பட்டது. 

சுரங்க சமலாைர் 

வானிளல நிளலகளைக் கண்காணிக்கவும் (சவப்பநிளல ,  

காற்று, மளழ) 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 
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10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு  

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகளை ஏற்றுதல், துளையிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல்  

நடவடிக்ளககை் காரணமாக இளடவிடாத இளரெெ்ல் அைவுகை் இருக்கும். இரவு 

சநரத்தில் எந்த சுரங்க நடவடிக்ளககளும் திட்டமிடப்படவில்ளல. 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இளரெெ்ளலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இளடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர்) முழுவதும் அடர்த்தியான பசுளம அரண்  

உருவாக்குதல் மற்றும் அதுசவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க சமலாைர் 

சதாட்ட நடவடிக்ளககை் சமற்பரப்பு குப்ளபகை் மற்றும் 

உை்கட்டளமப்பு வெதிகைில் சமற்சகாை்ைப்படும், இந்த 

சதாட்டங்கை் ஒலி அைளவக ்குளறக்க உதவும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

 

சுரங்க இயந்திரங்கைின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் ெத்தம் 

உருவாக்கத்ளத கட்டுப்படுத்த சதய்ந்து சபான பாகங்கை்  

மாற்றுதல் 

சுரங்க 
சமற்பார்ளவயாைர் 

இளரெெ்ளலக் குளறப்பதற்காக உை்ைளமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க சமலாைர் 

சுரங்கங்கைில் ெத்தம் அதிகம் உை்ை பகுதிகைில் பணிபுரியும் 

சதாழிலாைர்களுக்கு காது செருகிகளை வழங்குதல் 

சுரங்க துளண 

சுரங்க இயந்திரங்கை் மற்றும் சபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு  

பயனுை்ை ளெலன்ெர்களை வழங்குதல் 

சுரங்க சமலாைர் 

சஹெ்இஎம்எம்முக்கு ெவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபசரட்டர் 

சகபின்களை வழங்குதல் 

சுரங்க சமலாைர் 

துளையிடுதலின் ெத்தத்ளதக் குளறக்க கூர்ளமயான துரப்பண  

பிட்கை் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
சமற்பார்ளவயாைர் 

சவடிப்பதில் இருந்து ெத்தத்ளதக் குளறக்க தாமதமான 

சடட்டசனட்டர்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிக்கும் சதாழில்நுட்பங்கை்  

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க சமலாைர் 

சுரங்க நடவடிக்ளககை் மற்றும் ஏற்றுக்சகாை்ைப்பட்ட இளரெெ்ல்  

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககைின் செயல்திறன் ஆகியவற்றால்  

ஏற்படும் பாதிப்ளப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுை்ை கிராமங்கைிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இளரெெ்ல்  

நிளல கண்காணிப்பு சமற்சகாை்ைப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

சபாது அவதானிப்புகைின் படி சதளவப்பட்டால் கூடுதல்  

இளரெெ்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க சமலாைர் 

சவடிப்பிலிருந்து வரும் ெத்தத்ளதக் குளறக்க தாமதமான 

சடட்டசனட்டர்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிக்கும் சதாழில்நுட்பங்கை்  

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க துளண 
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துளையிடும் முளற மற்றும்/அல்லது சலஅவுட்  

தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துளை ொய்ளவ மாற்றுவதன் மூலம் 

சுளம மற்றும் இளடசவைிளய மாற்றவும் 

சுரங்க சமலாைர் 

ெத்தம் அல்லது அதிர்வு புகார் சபறப்பட்டால், புகார்கை் மற்றும் 

விொரளணகளைப் பின்பற்றவும் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

அளரயாண்டுக்கு ெத்தம் அல்லது அதிர்வு கண்காணிப்ளப 

சமற்சகாை்ளுங்கை் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

ொதாரண் கல் குவாரி செயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்கைின் சவடிப்பு 

மற்றும் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிர்வுகளை உருவாக்குகிறது, சவடிப்பினால் 

பாளறகை் பறக்கின்றன. 

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துளரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குை் PPV மதிப்ளப (8Hz 

க்கு கீசழ) பராமரிக்க தாமதமான சடட்டசனட்டர்களைப்  

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு  

சமற்சகாை்ைப்படும். 

சுரங்க சமலாைர் 

துளையிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் ஆகியளவ தகுதி வாய்ந்த 

நபர்கைின் சமற்பார்ளவயின் கீழ் சமற்சகாை்ைப்படும் 

சுரங்க சமலாைர் 

சவடிப்பின் சபாது ஏசதனும் முரண்பாடுகளைத் 

தவிர்ப்பதற்காக ெட்டப்பூர்வ சுரங்க சமலாைரின் 

சமற்பார்ளவயின் கீழ் ெட்டப்பூர்வ தகுதிவாய்ந்த பிைாஸ்டர் 

மூலம் துளைகளை ெரியான முளறயில் ெரி செய்ய சவண்டும். 

சுரங்க சமலாைர் 

மிஸ்ஃபயர்/பறக்கும் பாளறகளைத் தவிர்க்க சபாருத்தமான 

இளடசவைி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

சமலாைர் 

சுரங்கங்கை் 

நில அதிர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்த சவடிப்புத் துளைகைின் 

எண்ணிக்ளக கட்டுப்படுத்தப்படும் 

சமலாைர் 

சுரங்கங்கை் 

மதிய சநரத்தில் மட்டுசம சவடி ளவத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துளண 

ெத்தம் அல்லது அதிர்வு கண்காணிப்ளப சமற்சகாை்ளுவது சுரங்க சமலாைர் 

சவடித்தல் துளைகை் துளையின் ஆழத்திற்கு சபாதுமான அைவு 

தண்டுகை் மற்றும் சபாருத்தமான சகாணப் சபாருட்களுடன் 

தண்டு இருப்பளத உறுதி செய்யவும் 

சுரங்க 
சமற்பார்ளவயாைர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.8 உயிைியல் சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் செயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த சமலாண்ளம 

நடவடிக்ளககளை சமற்சகாை்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்ளபத் 
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தவிர்க்கத் சதளவயான அளனத்து நடவடிக்ளககளையும் திட்ட ஆதரவாைர் எடுப்பார். 

சுரங்கத்தின் சபாது, திட்டெ் சுற்றைவு, பாதுகாப்புத் தளட மண்டலம், குவாரி செய்யப்பட்ட  

பகுதியின் சமல் சபஞ்சுகை் சபான்றவற்றில் அடர்த்தியான சதாட்டங்கை்  

சமற்சகாை்ைப்படும். 

அதன் நிர்வாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை்  

முன்சமாழியப்பட்டு சுரங்க சமலாைரின் சபாறுப்பாக இருக்கும்.   

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புெ் சுவர் முழுவதும் பசுளம அரண் சமம்பாடு 

• தற்சபாளதய திட்ட காலத்தில் மரங்களை நடவும் உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ைது . 

ஒவ்சவாரு பருவத்திற்கும் பிந்ளதய சதாட்ட நிளல சதாடர்ந்து ெரிபார்க்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகைின் உயிர்வாழ்ளவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகை்  

தப்பிசயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிளய இழுத்துெ் செல்லும் 

ொளலகைில் தண்ணீர் சதைிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு  

அருகில் ஒரு சதைிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுளம அரண் சமம்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o சதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பளடயில். 

o சதாட்டக் காலம் 

o சதாட்ட வளக 

o செடிகளுக்கு இளடசய இளடசவைி 
o உரம் மற்றும் உரங்கைின் வளக மற்றும் அதன் காலங்கை் 

o லாப்பிங் காலம், நீர்ப்பாென இளடசவைி 
o உயிர் பிளழப்பு விகிதம் 

o சதாட்ட அடர்த்தி 

• இறுதி மறுசீரளமப்புத் திட்டம், பசுளம மண்டலம் மற்றும் நீர் சதக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கை் மற்றும் சிறு விலங்கினங்கைின் குடிசயற்றத்தின் வைர்ெ்சிக்கான 

இணக்கமான சூழளல விட்டுெ் செல்கிறது. சுரங்க வாழ்க்ளகயின் முடிவில்  

திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுளம மண்டலம் மற்றும் நீர்த்சதக்கம் ஆகியளவ 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ளதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறளவகை் மற்றும் 

விலங்குகளை ஈர்க்கும். 

10.8.1பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம்: 

சுமார் 125 எண்கை். 80% உயிர்வாழும் விகிதத்துடன் அளனத்து உத்சதெ  

திட்டங்கைின் பாதுகாப்பு தளடயில் சுரங்க திட்ட காலத்திற்கு மரக்கன்றுகை் நடப்பட 

உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ைது மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்ளத சுற்றி சுமார் 100 பழம் தாங்கி 

மற்றும் அசவன்யூ தாவரங்கை் உருவாக்க உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ைது. இப்பகுதியில் சுரங்க  

நடவடிக்ளகயால் ஏற்படும் நில பயன்பாட்டு மாற்றங்களைக் கருத்தில் சகாண்டு பசுளம 

மண்டல சமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுை்ைது. 
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அட்டவரண 10.7 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம 

அைண் நடவடிக்ரககள் 

ஆண்
டு 

நடவு செய்ய 

உத்சதசிக்கப்ப
ட்ட மரங்கைின் 

எண்ணிக்ளக 

பகுதி 
இனத்தி
ன் 

சபயர் 

உயிரவ்ாழும் 

விகிதம் % இல் 

எதிர்பாரக்்கப்படுகி
றது 

வைரக்்கப்படும் 

என 

எதிர்பாரக்்கப்ப
டும் மரங்கைின் 

எண்ணிக்ளக 

I 1000 

பாதுகாப்பு 

மண்டலம், 

அணுகுமு
ளற மற்றும் 

கிராம 

ொளலகை் 

Neem, 

Pongami

a pinnata,  

etc., , 
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பசுளம அரண் சமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் சநாக்கங்கை்: 

• குவாரிப் பகுதியின் சுற்றைவுக்கு ஒரு பசுளம அரளண வழங்கவும், அருகிலுை்ை 

பகுதிகைில் தூசி பரவுவளத எதிர்த்துப ் சபாராடவும், 

• மண்ணின் அரிப்ளபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர் ரீொரஜ்் செய்வளத அதிகரிக்க  

ஈரப்பதத்ளதப் பாதுகாத்தல், 

• பிரசதெத்தின் சூழலியளல மீட்சடடுக்கவும், உை்ளூர் ெமூகத்தின் அழகியல் அழளக  

மீட்சடடுக்கவும் மற்றும் உை்ளூர் ெமூகத்தின் தீவனம், எரிசபாருை் மற்றும் மரத்தின் 

சதளவளய பூர்த்தி செய்யவும். 

பல வரிளெகளுடன் (மூன்று அடுக்குகை்) சிறப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட பசுளம 

அரணானது, நீைமான விதான இளலகளைக் சகாண்டு, எல்ளலளயெ் சுற்றி அடர்ந்த 

சதாட்டங்கை் மற்றும் காற்ளறத் தடுக்கும் வளகயில் ொளலகை், சதளவயற்ற  

இடங்களுக்கு தூசி இளரெெ்ல் பரவுவளதத் தடுக்கும் வளகயில் உயிர் பிளழப்பு விகிதம் 

உருவாக்கப்பட சவண்டும்.   

மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

  சதாட்டத்திற்கான இனங்களைப் பரிந்துளரக்கும்சபாது பின்வரும் புை்ைிகை் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுை்ைன: 

• உயிர் பன்முகத்தன்ளமளய உருவாக்குதல். 

• சவகமாக வைரும், அடர்த்தியான விதான உளற, வற்றாத மற்றும் பசுளமயான 

சபரிய இளல பகுதி, 

• இயற்ளக வைர்ெ்சியில் சபரிய பாதிப்புகை் இல்லாமல் மாசுக்களை 

உறிஞ்சுவதில் திறளமயானது 
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அட்டவரண 10.8: பசுரம அைணில் நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பபயை் உள்ளூை் பபயை் முக்கியத்துவம் 

1.  அொடிராக்டா 

இண்டிகா 

சவம்பு, 

சவம்பு 

சவப்ப எண்சணய் மற்றும் 

சவப்பம் தயாரிப்புகை் 

2.  Millettia pinnata புங்கன் காற்சறாட்டமாக அல்லது 

நிழலுக்காக இயற்ளகளய 

ரசித்தல் சநாக்கங்கை் 

3.  தாமரிந்துசிண்டிகா புைி உண்ணக்கூடிய & மருத்துவ 

மற்றும் பிற பயன்பாடுகை் 

4.  அெ்ராஸ் 

ெப்சபாட்டா 

ெப்சபாட்டா உண்ணக்கூடிய பழங்கை் 

5.  ஃபிகஸ் 

சபங்காசலன்சிஸ் 

அளல பறளவகளுக்கு நிழல் மற்றும் 

உணவு ஆதாரம் 

6.  Ficus religiosa அரெ-மரம் பறளவகளுக்கு நிழல் மற்றும் 

உணவு ஆதாரம் 

7.  மங்கிஃசபரா 

இண்டிகா 

மா/ மா உண்ணக்கூடிய பழம் 

8.  சடர்மினாலியா 

சகட்டப்பா 

நட்டுவடுளம உண்ணக்கூடிய சகாட்ளடகை் 

9.  பாலியால்தியா 

லாங்கிஃசபாலியா 

சநட்டிலிங்கம் உயரமான மற்றும் 

பசுளமயான மரம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம  

 சதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆசராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நல்ல  

முதலாைி-பணியாைர் உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக சநருக்கமாக சதாடர்புளடயது . 

குவாரிகைில் சதாழில்ொர் சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகை் தப்பிசயாடிய தூசி 

மற்றும் ெத்தம். சுரங்கெ் ெட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகை் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 
செயல்பாட்டின் சபாது பணியாைர்கைின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்கைின் 

பராமரிப்பு ஆகியளவ கவனிக்கப்படும். தூசி, ெத்தம் மற்றும் அதிர்வு காரணமாக  

சதாழிலாைர்கைின் ஆசராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விளைவுகளையும் 

தவிர்க்க சபாதுமான நடவடிக்ளககை் வழங்கப்பட்டுை்ைன.  

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இளரெெ்லின் சவைிப்பாட்டின் மூலம் சமாெமளடயக்கூடிய 

நிளலளமகளைக் சகாண்ட சதாழிலாைர்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆசராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களைத் தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்பளட 

நடவடிக்ளககளை நிறுவுதல். 

▪ ெத்தத்தின் விளைளவ சதாழிலாைர்கைிடம் மதிப்பீடு செய்தல் 
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▪ சதளவப்படும் சபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்ளககளை செயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விளய வழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் சதாழிலாைர்கைின் சுகாதார நிளல, சதாழில்ொர் 

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் சதாடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், 

அளனத்து ஊழியர்களும் பணியின் சபாது விரிவான மருத்துவ பரிசொதளனக்கு  

உட்படுத்தப்படுகிறார்கை். மருத்துவப் பரிசொதளனயானது சுரங்கெ் ெட்டம் 1952ன் கீழ் 

பின்வரும் சொதளனகளை உை்ைடக்கியது.  

 சபாது உடல் பரிசொதளன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்சர மார்பு மற்றும் ஈசிஜி 

 ெைி பரிசொதளன 

 விரிவான வழக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர் பரிசொதளன 

அளனத்து ஊழியர்கைின் மருத்துவ வரலாறுகை் ஆண்டுசதாறும் நிளலயான 

வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாைர்கை் ஆண்டுசதாறும் மருத்துவ 

பரிசொதளனக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கை் . பின்வரும் சொதளனகை் ஊழியர்கைின் 

மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தைத்ளத சமம்படுத்திக்சகாண்சட இருக்கும். 

முன்சமாழியப்பட்ட சதாழில்ொர் ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககை் – 

• ஆண்டுசதாறும் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆசராக்கியத்திற்கு உகந்த சுத்தமான 

பணிெ்சூழளல வழங்குதல் 

• சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களை செயல்படுத்துவதில்  

பணியாைர் ஈடுபாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு 

• பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார சமலாண்ளம அளமப்ளப நளடமுளறப்படுத்துதல்  

மற்றும் அவ்வப்சபாது தணிக்ளக மூலம் செயல்திறளன மதிப்பிடுதல் 

• விரிவான மூசலாபாயத் திட்டங்கைின் அடிப்பளடயில் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதார சநாக்கங்களை அளமத்தல் மற்றும் இந்தத் திட்டங்களுக்கு எதிராக  

செயல்திறளன அைவிடுதல் 

• சதளவயான நிளலயான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை (PPE) 

வழங்குதல் 

• அளனத்து நிளலகைிலும் உை்ை அளனத்து ஊழியர்களும் தகுந்த பயிற்சிளயப் 

சபறுவளதயும், அவர்கைின் கடளமகை் மற்றும் சபாறுப்புகளை நிளறசவற்றுவதற்குத் 

தகுதியுை்ைவர்கைாக இருப்பளதயும் உறுதி செய்தல். 

• சுரங்கத் சதாழிலாைர்களுக்கு குடிநீர், மின்விசிறிகை், கழிவளற சிறுநீர் 

கழிப்பளறகை், சகன்டீன் சபான்ற வெதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு தங்குமிடங்களை 

வழங்குதல். 

• ெத்தமில்லாத பகுதிகளுக்கு சவைிப்படும் சதாழிலாைர்கைின் சுழற்சி. 

• காற்றில் பறக்கும் தூசி உமிழ்ளவத் தடுக்க, இழுத்துெ் செல்லும் ொளலகைில் 

தினெரி தூசிளய அடக்குதல். 
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• சுரங்க அலுவலகத்தில் முதலுதவி வெதி. 

10.8.1 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்களை திறம்படவும் திறளமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபசரட்டர்கை் மற்றும் துளண  ஆபசரட்டர்கை் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாைர்களுடன் இளணந்து நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்ளத வழங்கும்.  

சமற்பார்ளவயாைர்கை் மற்றும் அலுவலக ஊழியர்களுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உை்ை குழு சதாழிற்பயிற்சி நிளலயங்கைில் ஏற்பாடு செய்யப்படும். சுரங்க  

நடவடிக்ளககளை சுற்றுெ்சூழலுக்கு உகந்த முளறயில் சமற்சகாை்ை அளனத்து 

ஊழியர்களுக்கும் காலமுளற பயிற்சி அைிக்க சுற்றுெ்சூழல் ஆசலாெகர்களை 

ஈடுபடுத்துங்கை். 

அட்டவரண 10.9: பணியாளை்களுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட காலமுரற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல்  

பாடபநறி பணியாளை்கள் அதிை்பவ
ண் 

கால 

அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 

சவளலக்கு 

அமரத்்தும் 

பயிற்சி 

அளனத்து புதிய 

பணியமரத்்தப்பட்டவரக்
ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆைாகிறாரக்ை் 

ஒருமுளற ஒரு 

வாரம் 

பணியாைர் 

உரிளமகை், 

சமற்பாரள்வயாைர் 

சபாறுப்புகை், சுய 

மீட்பு 

சுவாெ ொதனங்கை், 

சபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகை், 

சதாடர்பு 

அளமப்புகை், 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அவெரகால 

சவைிசயற்றம், 

தளர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கை், 

சதாழில்ொர் 

சுகாதார 

அபாயங்கை், 

மின் அபாயங்கை், 

முதலுதவி, 

சவடிசபாருட்கை் 

பணி பயிற்சி 

துளையிடுதல்
, சவடித்தல், 

ஸ்சடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

ெரிவு 

நிளலத்தன்
ளம, நீர் 

நீக்கம், 

ொளலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாைரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகை் 

நிளலயற்
ற 

பணி ொர்ந்த 

உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நளடமுளறகை் 

மற்றும் பல்சவறு 

சுரங்க 

நடவடிக்ளககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகைில் 

சமற்பாரள்வயிடப்ப
ட்ட நளடமுளற. 
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புத்துணரெ்்சி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி சபற்ற 

அளனத்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுசதாறு
ம் 

ஒரு 

வாரம் 

சதளவயான 

சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிளலகை் 

சபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகை் 

சதாடர்பு 

அளமப்புகை் 

தப்பிக்கும் வழிகை், 

அவெரகால 

சவைிசயற்றங்கை் 

தீ எெெ்ரிக்ளக 

தளர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கை் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கை் 

விபத்து தடுப்பு 

சவடிசபாருட்கை் 

சுவாெ ொதனங்கை் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அளனத்து சுரங்க 

பணியாைரக்ை் 

சவைிப்பட்டது 

ஆபத்துகை் 

ஒருமுளற நிளலயற்
ற  

அபாயத்ளத 

அங்கீகரித்தல் 

மற்றும் தவிர்ப்பது 

அவெர சவைிசயற்ற 

நளடமுளறகை் 

சுகாதார 

தரநிளலகை் 

பாதுகாப்பு விதிகை் 

சுவாெ ொதனங்கை் 

 

 

 

சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் திட்டத்ளதெ் செயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் 

சபாதுமான பட்சஜட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுை்ைது. அட்டவளண 10.11 சுற்றுெ்சூழல் 

பாதுகாப்புகை் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககளை சவற்றிகரமாக கண்காணித்தல்  

மற்றும் செயல்படுத்துவதற்கான சதாடர்ெ்சியான செலவினங்களுக்கான ஒட்டுசமாத்த 

முதலீட்ளட வழங்குகிறது. 
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அட்டவரண 10.10: EMP இன் மூலதனம் மற்றும் பதாடை் பசலவு  

பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்

கான ஏற்பாடு 

EMP இன் விரல 

INR 

மூலத
னச ்

பசலவு 

INR 

மூலத
னச் 

பசலவு 

INR 

சபாக்குவரத்து ொளலயில் தூசி 

அடக்குதல் 

இருபுறமும் சுருக்கம், தரம் 

மற்றும் வடிகால் 

300 மீ @ 300/மீட்டர் 

நீைமுை்ை 

சுரங்கப்பாளதயில் 

வாடளக சடாெர் & 

வடிகால் கட்டுமானம் 

90,000/- 20,000/- 

நிளலயான தண்ணீர் 

சதைிக்கும் ஏற்பாடுகை் + 

சொந்த தண்ணீர் சடங்கர் 

மூலம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு 

முளற தண்ணீர் சதைித்தல் 

ஒரு சடங்கருக்கு 

தண்ணீர் @ ரூ 150/- 
6,00,000/- 1,20,000/- 

ML பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புற  

பகுதிக்குை் 

விதிமுளறகைின்படி காற்றின் 

தரம் சதாடர்ந்து 

கண்காணிக்கப்படும் 

CPCB 

விதிமுளறகைின்படி 

வருடாந்திர 

இணக்கம் 

0 76,000/- 

சுரங்க குழி செயல்பாடுகை் 

சவடிப்பின் சபாது பறக்கும் 

பாளறகளைக் கட்டுப்படுத்த 

மஃபிை் பிைாஸ்டிங் 

சவடிக்கும் முகம் 

மணல் ளபகை் / 

ஸ்டீல் சமஷ் / பளழய 

டயர்கை் 

பயன்படுத்திய 

கன்சவயர் 

0 5,000/- 
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சபல்ட்கைால் 

மூடப்பட்டிருக்கும் 

ஈரமான துளையிடல் 

நளடமுளற/ தனி தூசி 

பிரித்சதடுக்கும் அலகு 

சகாண்ட ெமீபத்திய 

சுற்றுெ்சூழல் நட்பு துரப்பணம் 

இயந்திரம் 

செயல்பாட்டு 

செலவில் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டுை்ைது 

0 0 

டிரக்கில் ஏற்றுதல் 

லாரிகை்/டிப்பர்கை்/டிராக்டர்க
ைில் அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர் 

மூலம் ளகமுளறயாக  

கண்காணிப்பு 

0 5,000/- 

வைிமண்டல மாசுவிற்கு  

அபராதம் விதிக்கப்படுவளதத் 

தவிர்க்க, கல் ஏற்றிெ் செல்லும் 

லாரிகை் தார்ப்பாய் மூலம் 

மூடப்படும் 

லாரிகை் தார்ப்பாய் 

மூலம் மூடப்படுமா 

என்பளத 

கண்காணித்தல் 

0 10,000/- 

ML பகுதிக்குை் 20 km/hr சவக  

வரம்புகளை அமல்படுத்துதல் 

பாதுகாப்பு காவலர் 

மூலம் ளகமுளறயாக  

கண்காணிப்பு 

0 5,000/- 

ஆர்டிஓ விதிமுளறகைின்படி  

சவைிசயற்றும் புளககளை 

வழக்கமான கண்காணிப்பு 

சவைிசயற்றும் 

புளககளை 

கண்காணித்தல் 

0 5,000/- 

சபாக்குவரத்து முடிந்தது 

ொளலகை் 

குவாரி நுளழவாயிலில் இருந்து 

குளறந்தது 200 மீ தூரத்திற்கு  

ொளலகளை முளறயாக  

துளடத்து பராமரித்தல் 

2 

சதாழிலாைர்களுக்கா
ன ஒதுக்கீடு @ ரூ.  

20,000/சதாழில் 

(ஒப்பந்தம்) 

0 40,000/- 

குவாரியின் சவைிசயறும் 

வாயில் அருசக ெக்கரம் கழுவும் 

அளமப்ளப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + 

சமற்பார்ளவ 
50,000/- 20,000/- 
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ஒலி சமலாண்ளம 
சுரங்க குழி 

செயல்பாடுகை் 

சபாக்குவரத்து வாகனங்கைின் 

இயக்கத்தின் சபாது ெத்தத்தின் 

ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 

முளறயான பராமரிப்புக்கான 

சஹெ்எம்எம் சீரான 

இளடசவைியில் செய்யப்படும். 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டது 

0 0 

சீரான இளடசவைியில்  

சபாக்குவரத்து வாகனங்கை் 

மற்றும் சஹெ்இஎம்எம் 

ஆகியவற்றின் எண்சணய் 

மற்றும் கிரீசிங் செய்யப்படும் 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டது 

0 0 

அளனத்து வாகனங்கைின் 

டீெல் இன்ஜின்கைிலும் 

சபாதுமான ளெலன்ெர்கை்  

வழங்கப்படும். 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டது 

0 0 

அளனத்து சபாக்குவரத்து  

வாகனங்களும் உடற்தகுதி 

ொன்றிதளழ ளவத்திருப்பது  

உறுதி செய்யப்படும். 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டது 

0 0 

குத்தளகப் பகுதியின் 

சுற்றைவில் உை்ை சதாட்டம் 

தணிவு ஆகெ் செயல்படும். 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டது 

0 0 

அதிர்வுகை் 
துளையிடுதல் & 

சவடித்தல் 

சதளவயான பாதுகாப்பு 

கருவிகை் மற்றும் கருவிகை் 

ொரஜ்் செய்யும் சபாது 

சவடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் 

சபாதுமான அைவு 

ளவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் 

ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டுை்ைது 

0 0 
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சவடிப்பின் சபாது அதிர்ளவக்  
குளறக்க, சபஞ்ெ் பக்கத்தின் 

எதிர் பக்கத்தில் ளலன் 

டிரில்லிங் 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டது 

0 0 

சவடிப்புக்கு முன் முளறயான 

எெெ்ரிக்ளக அளமப்பு 

பின்பற்றப்பட்டு,சவடிப்புக்கு 

முன் அப்பகுதிளய அகற்றுவது  

உறுதி செய்யப்படும். 

எெெ்ரிக்ளக 

அளமப்பின் நிறுவல் 
20,000/- 2,000/ 

சபார்ட்டபிை் பிைாஸ்டர் 

சகாட்டளகக்கான ஏற்பாடு 

சபார்ட்டபிை் 

பிைாஸ்டிங் 

தங்குமிடம் நிறுவுதல்r 

50,000/- 2,000/- 

பறக்கும் பாளறகை் மற்றும் 

தளர அதிர்வுகளை 

கட்டுப்படுத்த எப்சபாதாவது 

NONEL சவடித்தல் 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டது 

0 5,00,000 

சமற்பரப்பு நீர் 

தண்ணீர் 

செகரிக்கப்பட்ட
து 

பருவமளழ 

காலத்தில் 

காலம் 

மளழக்காலத்தில் குவாரிளயெ்  
சுற்றியுை்ை சமற்பரப்பு நீர் 

சவைிசயற்றம் இயற்ளகயான 

வடிகால் முளறப்படி சதாட்ட 

வடிகால்/புயல் நீர் 

வடிகால்களைப் பின்பற்றும்.  

அரிக்கப்பட்ட வண்டல்கை், ஒரு 

சதாட்ட வடிகால் வழியாக  

இயற்ளக வடிகால் அளமப்புக்கு  

சவைிசயற்றப்படுவதற்கு முன் 

சிக்க ளவக்கப்படும்.  

இல்ளலசயனில், சதாட்ட 

வடிகால்கைில் இருந்து தண்ணீர் 

தற்காலிக குழி சதக்கங்கைில்  

சதாட்ட வடிகால் 

வாய்க்கால் வெதி @ 

ரூ. 300/ரன்னிங் மீட்டர் 

(புற நீைம் 300மீ) + 

பராமரிப்புக்காக 

மீண்டும்  

*1,65,000/

- 
30,000/- 
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செகரிக்கப்பட்டு, குடிசயறிய 

பிறகு, இந்த செகரிக்கப்பட்ட நீர் 

சதாட்டம் மற்றும் தூசி 

அடக்குவதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும்.   

திட கழிவு 
சுரங்க குழி 

செயல்பாடுகை் 

மனித நடவடிக்ளகயால்  

உருவாகும் வீட்டுக் கழிவுகை் 

செகரிக்கப்பட்டு திடக்கழிவு 

ளகயாளும் நிறுவனத்திடம் 

ஒப்பளடக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஏசஜன்சி மூலம் 

வீட்டுக் கழிவுகளைெ்  
செகரித்தல் மற்றும் 

அகற்றுவதற்கான 

ஏற்பாடு (மூலதனெ் 
செலவு உறுப்பினர் 

கப்பல் கட்டணம் + 

செகரிப்பு/அகற்றல் 

கட்டணங்களுக்குத் 

திரும்பத் திரும்ப) 

5,000/- 20,000/- 

குப்ளபத் சதாட்டிகை் 

சபான்றவற்ளற வழங்குதல். 

குப்ளப சதாட்டிகளை 

நிறுவுதல் 
10,000/- 1000/- 

கழிப்பளறகை்/ 

சுகாதாரம் 

சுரங்க குழி 

செயல்பாடுகை் 

பசயா டாய்சலட்டுகை் சுரங்க 

குத்தளகக்கு சவைிசய 

உரிளமயாைரின் நிலத்திசலசய 

கிளடக்கும் 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டது 

0 0 

EC நிபந்தளன காட்சி பலளக 

SEAC, நிமிடங்கைில் பின் 

இளணப்பு - II இன் படி விவரம் 

குறிப்பிடும் நீலப் பின்னணி 
மற்றும் சவை்ளை 

எழுத்துக்களுடன் அைவு 6' X 5' 

நிரந்தர 

கட்டளமப்பாக 

குவாரி 
நுளழவாயிலில் 

நிளலயான காட்சி  

பலளக 

30,000/- 1,000/- 
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சதாழில்ொர் 

சுகாதாரம் 

மற்றும் பாதுகாப்பு 

சுரங்க குழி 

செயல்பாடுகை் 

சதாழிலாைர்களுக்கு 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கை் வழங்கப்படும் 

14 கருவிகை் 

வழங்குதல் 
0 58,800/- 

சதாழிலாைர்களுக்கு மருத்துவ 

பரிசொதளன செய்யப்படும் 

IME & PME சுகாதார 

சொதளன 
0 58,800/- 

முதலுதவி வெதி செய்து 

தரப்படும் 

4 கருவிகை் 

வழங்குதல் 
0 20,000/- 

சுரங்க பாதுகாப்பு 

முன்சனெெ்ரிக்ளக பலளககை்,  

பலளககை் இருக்கும். 

பலளககை் மற்றும் 

பலளககளுக்கான 

ஏற்பாடு 

20,000/- 2,000/- 

குவாரி பகுதிக்கு கம்பி சவலி  

அளமக்கப்படும். 

600மீ.க்கு ஒரு  

மீட்டருக்கு கம்பி  

சவலி @ 300 

*1,80,000/

- 
30,000/- 

பசுளம அரண் 

வைர்ெ்சி 

 

சுரங்க குழி 

செயல்பாடுகை் 

ொளலகை் 

வழியாக 

சபாக்குவரத்து 

7.5மீ பாதுகாப்பு 

மண்டலத்திற்குை் புற நீைத்தில் 

சுமார் 500 மரங்கை் 

தை அனுமதி, நிலம் 

தயாரித்தல், 

குழி/பை்ைம் 

சதாண்டுதல், மண் 

திருத்தம், ஒரு  

செடிக்கு 200 

மரக்கன்றுகளை 

நடுதல் மற்றும் 

பராமரிப்பு 

2,00,000/- 30,000/- 

சுரங்க மூடல் 

செயல்பாடு 

சுரங்க குழி 

செயல்பாடுகை் 

சுரங்க மூடல் பசுளம அரண்  

சமம்பாடு, கம்பி சவலி, சதாட்ட 

வடிகால்கை் ஆகியளவ 

அடங்கும் 

சுரங்க மூடல் 

செலவில் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டது 

*5,45,000/

- 
0 

சபாக்குவரத்து 

சமலாண்ளம 

சுரங்க குழி 

செயல்பாடுகை் 

சபாக்குவரத்து வழித்தடங்கைில்  

பார்க்கிங் வெதி இல்ளல.  

வாகனங்கை்/HEMMகளுக்கு ML-

க்குை் தனி ஒதுக்கீடு 

தங்குமிடம் மற்றும் 

சகாடிகளுடன் வாகன 

நிறுத்துமிடம் 

1,00,000/- 10,000/- 
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ொளலகை் 

வழியாக 

சபாக்குவரத்து 

செய்யப்படும். சபாக்குவரத்து  

நிர்வாகத்திற்காக சகாடிகை் 

பயன்படுத்தப்படும் 

கண்காணிப்பு 

அளமப்பு 

சுரங்க குழி, 

இயக்கம் & 

வாகன 

இயக்கம் 

சுரங்கங்கை் மற்றும் சுரங்க  

நுளழவாயிலில் சிசிடிவி 

சகமராக்கை் சபாருத்துதல் 

5 சகமரா, DVR, 

இளணய வெதியுடன் 

கூடிய மானிட்டர் 

25,000/- 6,000/- 

ெட்டப்பூர்வ / 

திறளமயான 

பணியாைர்கைின் 

சவளலவாய்ப்பு 

குவாரி 
நடவடிக்ளககை் 

சமற்பார்ளவ 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி  

செயல்படுத்துதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பான குவாரி சவளல 

செய்வளத உறுதி செய்தல் 

MMR, 1961 இன் 34 / 34 

(6) விதிமுளறகைின் 

கீழ் சுரங்க சமலாைர் 

(1st Class / 2nd Class / 

Mining Forman) மற்றும் 

MMR, 1961 இன் 116 இன் 

விதிமுளறகைின் கீழ் 

சுரங்க 

சமற்பார்ளவயாைர் 

0 7,80,000/- 

பமாத்த EMP பட்பெட் 12,00,000/- 18,57,600/- 

. 

ஆண்டு 
பமாத்த 

பசலவு 

1st Rs  30,57,600/- 

2nd Rs  19,50,480/- 

3rd Rs  20,48,004/- 

4th Rs  21,50,404/- 
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5th Rs  22,57,924/- 

 

 

10.10 முடிவு – 

சுரங்க நடவடிக்ளககைின் பல்சவறு அம்ெங்கை் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது சதாடர்பான பாதிப்புகை் மதிப்பீடு 

செய்யப்பட்டன. சுற்றுெ்சூழல் பாதிப்புகளைத் தணிக்க ொத்தியமான அளனத்து வழிகளையும் கருத்தில் சகாண்டு 

சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுை்ைது. EMP மாறும், சநகிழ்வானது 

மற்றும் அவ்வப்சபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுெ்சூழல் பாதிப்புகை் சதாடர்புளடய திட்டத்திற்கு, EMP 

வழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் சபாறுப்பான மூத்த நிர்வாகம், EMP பயனுை்ைதாகவும் 

சபாருத்தமானதாகவும் இருப்பளத உறுதி செய்வதற்காக EMP மற்றும் அதன் செயலாக்கத்ளத மதிப்பாய்வு செய்யும்.  

இவ்வாறு, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை அளனத்து இலக்குகளையும் நிளறசவற்ற ெரியான நடவடிக்ளககை் எடுக்கப்படும் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் சநர்மளறயான தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தும்.  
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அத்தியாயம் -10-சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் – P2 

10.0 பபாது 

 சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் திட்டம் (EMP) முன்சமாழியப்பட்ட இடத்தில் 

உை்ைளமக்கப்பட்ட மாசுக் குளறப்பு வெதிகளைக் கருத்தில் சகாண்டு சுற்றுெ்சூழல் 

அளமப்ளபப் பாதுகாப்பளத சநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் 

திட்டத்தின் நல்ல நளடமுளறகை், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், ெமூக-

சபாருைாதார சமம்பாட்டுத் தரங்கை் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அளனத்து சுற்றுெ்சூழல் 

அைவுருக்களையும் ளவத்திருப்பளத உறுதி செய்யும். 

 சதாடக்க நிளலயில் தணிப்பு நடவடிக்ளககை் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுசமாத்த சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் திட்டம் ஆகியளவ சபறப்பட்ட  

அளமப்புகைின் ஆதரவுத் திறளன சமம்படுத்தும் வளகயில் 

சவைிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, தணிப்பு 

நடவடிக்ளககை் செயல்படுத்தப்படுவளத உறுதிசெய்வதற்கான நிர்வாக அம்ெங்களைப் 

பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும் EIA இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் செயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது.. 

10.1 சுற்றுச்சூழல் பகாள்ரக  

 சுற்றுெ்சூழலுக்கு சபாறுப்பான முளறயில் அதன் அளனத்து செயல்பாடுகை்  

மற்றும் செயல்பாடுகளை நடத்துவதற்கும் சுற்றுெ்சூழல் செயல்திறளன சதாடர்ந்து  

சமம்படுத்துவதற்கும் முன்சமாழிபவர் உறுதிபூண்டுை்ைார். 

ஆதைவாளை்  

• அதன் செயல்பாடுகை் மற்றும் செயல்பாடுகளுடன் சதாடர்புளடய அளனத்து  

ெட்டங்கை், செயல்கை், ஒழுங்குமுளறகை் மற்றும் தரநிளலகைின் சதளவகளைப் 

பூர்த்தி செய்தல் 

• சபாதுவான சுற்றுெ்சூழல் பிரெ்சிளனகை் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுெ்சூழல் சபாறுப்புகைில் பணியாைர்களுக்கு பயிற்சி அைிக்கும் திட்டத்ளத 

செயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுெ்சூழல் சகாை்ளகளய செயல்படுத்துவளத உறுதி செய்ய சதளவயான 

ஆதாரங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் 

• திட்ட சமம்பாட்டின் அளனத்து நிளலகைிலும் பயனுை்ைதாக இருப்பளதயும், 

ொத்தியமான நீண்டகால சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் ெமூக தாக்கங்களைக் குளறக்க 

முற்சபாக்கான மறுசீரளமப்பு முடிந்தவளர விளரவாக  

சமற்சகாை்ைப்படுவளதயும் உறுதிசெய்தல். 

• சுற்றுெ்சூழல் பாதுகாப்புகைில் ஏசதனும் குளறபாடு அல்லது எதிர்பாராத 

செயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிசய எெெ்ரிக்க கண்காணிப்பு திட்டத்ளத 

செயல்படுத்துதல் 

• சுற்றுெ்சூழலின் செயல்திறளனெ் ெரிபார்க்கவும், சதாடர்ந்து முன்சனற்றத்ளத 

சநாக்கிப் பாடுபடவும் அவ்வப்சபாது மதிப்பாய்வுகளை சமற்சகாை்ளுதல் 
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நிை்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அரமப்பின் விளக்கம்  

அத்தியாயம் 6-ன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுெ்சூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் திட்டத்ளத திறம்பட செயல்படுத்துவளதயும், ஒவ்சவாரு  

முன்சமாழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க சமலாண்ளம நிளல மூலம் சுற்றுெ்சூழல் ெட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவளதயும் உறுதி செய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் சபாறுப்பாகும்: 

• நீர்/கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்ளற கண்காணித்தல் 

• சவைிப்புற ஆய்வகம் மூலம் செகரிக்கப்பட்ட நீர் மற்றும் காற்று மாதிரிகைின் 

பகுப்பாய்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, வரிளெப்படுத்துதல், காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகளை 

நிறுவுதல், கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிளலயம், சபான்றவற்ளற உை்ைடக்கிய மாசுக் 
கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககை்/ ொதனங்களை 

செயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டத்திற்குை்ளும் சவைி நிறுவனங்களுடனும் சுற்றுெ்சூழல் சதாடர்பான 

செயல்பாடுகளை ஒருங்கிளணத்தல் 

• சுற்றியுை்ை கிராமங்கைில் உை்ை சதாழிலாைர்கை் மற்றும் மக்கை்சதாளக  

பற்றிய சுகாதார புை்ைிவிவரங்களை செகரித்தல் 

• பசுளம அரண் சமம்பாடு 

• சுற்றுெ்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்ளத செயல்படுத்துவதன் முன்சனற்றத்ளத 

கண்காணித்தல் 

• ெட்டப்பூர்வ விதிகை், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் 

வன அளமெெ்கம் மற்றும் சுற்றுெ்சூழல் அனுமதியின் நிபந்தளனகை் மற்றும் 

நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கை் மற்றும் செயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் 

விதிமுளறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச் சூழல் மமலாண்ரம 

குவாரியின் செயல்பாடு, குவாரி குழிளய தற்காலிக நீர்த்சதக்கமாக மாற்றுவதன் 

மூலம் நிலத்ளத மறுசீரளமத்தல் மற்றும் மீதமுை்ை பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத பகுதிகை், 

உை்கட்டளமப்பு, இழுத்துெ் செல்லும் ொளலகை்) பசுளம அரண் சமம்பாட்டிற்கு  

பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுெ்சூழலின் அழகியல் பாதிக்கப்படாது. குவாரி செயல்பாட்டின் 

சபாது திட்டப் பகுதியில் சபரிய தாவரங்கை் இல்ளல மற்றும் குவாரி செயல்பாடு 

முடிந்ததும் தடிமனான சதாட்டம் பசுளம மண்டல சமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 

உருவாக்கப்படும். 

அட்டவரண 10.1: நிலச் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வாகனம் கழுவும் பகுதிகளை வடிவளமக்கவும், இதனால் 

அளனத்து ஓடும் நீரும் ளகப்பற்றப்பட்டு எண்சணய் நீர் 

பிரிப்பான்கை் மற்றும் வண்டல் நீர்ப்பிடிப்பு ொதனங்கை் 

வழியாக அனுப்பப்படும் 

சுரங்க சமலாைர் 
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வாகனம் செல்லும் பாளதகைில் இருந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் 

எரிசபாருை் நிரப்புதல் சமற்சகாை்ைப்படும் 

சுரங்க 
சமற்பார்ளவயாைர் 

 

திட்டப் பகுதிக்கு சவைிசய சவைிப்புறக் குவியல்கை் இல்ளல சுரங்க 
சமற்பார்ளவயாைர் 

குவியல்கை் மற்றும் அதன் பராமரிப்பு மீது பசுளம அரண் சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
சுற்றுவட்டார நிலங்களை பாதிக்காமல் இருக்க, திட்டப் 

பகுதிளயெ் சுற்றிலும் சதாட்ட வடிகால்கை் அளமக்கப்பட 

சவண்டும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றைவில் தடிமனான சதாட்டங்கை் 

நடப்படும், இது தப்பிக்கும் தூசிளயத் தடுக்கும், இது ஒலித் 

தளடயாகவும் செயல்படும். 

சுரங்க சமலாைர் 

பூர்வீக தாவர இனத்ளதப் பயன்படுத்தி ஒரு தடிமனான சதாட்டம் 

மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட பகுதியில் சமற்சகாை்ைப்படும். 

சுரங்க சமலாைர் 

சவட்டிசயடுக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒரு சிறிய சமற்பரப்பு நீர்நிளல 

உருவாகும், இது கருத்தியல் நிளலகைில் பசுளம அரளணப் 

பயன்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்ரம 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் அதிக சுளம அல்லது கழிவுகை் எதுவும் 

எதிர்பார்க்கப்படவில்ளல.   

 

அட்டவரண 10.2: மண் மமலாண்ரமக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள்  

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்கத்ளத மூடும் சபாது மீண்டும் 

நிரப்புதல் செயல்முளற 

சுரங்க சமலாைர் 

 

திணிப்பு ெரிவுகைில் ஆழமாக சவரூன்றிய புதர்கை், புற்கை் 

மற்றும் புல்சவைிகளை நிளலநிறுத்துவதற்காக நடப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
மளழக்காலங்கைில் கழிவுநீர் சதங்குவளதத் தடுக்க, குப்ளப 

கிடங்கு பகுதிளயெ் சுற்றி சதாட்ட வடிகால்கை் அளமக்கப்பட 

சவண்டும் 

சுரங்க சமலாைர் 

சதாட்ட வடிகால் வழியாக சமற்பரப்பு குப்ளபகைில் இருந்து 

சவைிசயறும் சமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

ளமன் ஃசபார்சமன் 

& 

சுரங்க துளண 

பசுளம அரளண உருவாக்க, மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட பகுதி 

மண்ணால் மூடப்பட சவண்டும் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபாயத்தின் செறிளவக் குளறக்க, 

வடிகால் அளமப்புகளுடன் கூடிய ொளலகை் மற்றும் பிற 

அணுகல் ொளலகளை வடிவளமத்தல் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
 

சமலாண்ளம நுட்பங்களை சமம்படுத்த, அரிப்பு நிகழ்வுகளைத் 

தணிக்கும் பதிவுகளை ளவத்திருத்தல் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
கிளடமட்டத்தில் இருந்து 37°க்கு மிகாமல் குவியலின் 

ஒட்டுசமாத்த ொய்வு சகாணத்தில் பராமரிக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க சமலாைர் 

 

கழிவுகை் சகாட்டப்படுவளத தடுக்க தடுப்புெச்ுவர் அளமக்க  

சவண்டும் 

சுரங்க சமலாைர் 
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அவற்றின் ஜிபிஎஸ் ஒருங்கிளணப்புகை், அரிப்பு வளக, தீவிரம் 

மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் அைவு, அத்துடன் 

தற்சபாதுை்ை கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை் மற்றும் அவற்றின் 

செயல்திறளன மதிப்பீடு செய்தல் உை்ைிட்ட தகவலுடன் 

கண்காணிப்பு வளரபடம் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
 

வண்டல் சபாறிகைிலிருந்து சவற்று வண்டல் 

சதாட்ட வடிகால் அளமப்ளபப் பராமரிக்கவும், ெரிசெய்யவும் 

அல்லது சமம்படுத்தவும் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
 

pH, EC, குசைாளரடு, மாற்றக்கூடிய சகஷன்ஸ், துகை் அைவு 

மற்றும் நீர் ளவத்திருக்கும் திறன் ஆகியவற்ளற சொதிக்க மண்  

சுரங்க சமலாைர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.4 நீை் மமலாண்ரம  

 முன்சமாழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில் கழிவுநீர் உற்பத்திக்கான எந்த 

செயல்முளறயும் ஈடுபடவில்ளல, இயந்திரங்கை் கழுவும் எண்சணய் மற்றும் கிரீஸ் 

மட்டுசம எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்திலிருந்து உை்நாட்டு 

கழிவுநீர் மட்டுசம எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குவாரி பணியானது தளர மட்டத்திலிருந்து  

அதிகபட்ெமாக 37மீ ஆழம் வளர உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ைது, இப்பகுதியில் நீர்மட்டம் 

தளரமட்டத்திற்கு கீசழ 50மீ முதல் 55மீ வளர உை்ைது, எனசவ முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டங்கை் முழு குவாரி காலத்திலும் நிலத்தடி நீர் அட்டவளணளய குறுக்கிடாது. 

சுரங்க நடவடிக்ளககளுக்கு நீர் வழங்குதல் மற்றும் தக்களவத்தல்; 

• நீர் சதாடர்பான சுற்றுெ்சூழல் கட்டுப்பாட்டு கட்டளமப்புகளை வளரயறுக்க ;  

மற்றும் 

• எந்தசவாரு சவைிசயற்றங்களும் சபாருந்தக்கூடிய நீரின் தர நிளலகை் மற்றும் 

வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுகின்றன என்பளத உறுதிப்படுத்த தண்ணீளர 

நிர்வகித்தல். 

அட்டவரண 10.3: நீை் சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

நீர் விநிசயாகத்திற்காக குழி நீரின் மறுபயன்பாட்ளட அதிகரிக்க  சுரங்க சமலாைர் 

சுரங்கப் பகுதியின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளைக் கட்டுப்படுத்தவும்,  

சுரங்கப் பகுதிகை் வழியாகத் தளடயற்ற பகுதிகைில் இருந்து 

சவைிசயறும் நீளர திளெ திருப்பவும் தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர 

மாளல வடிகால் அளமக்கப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதிக்கு சவைிசய உை்ை இயற்ளக  

வடிகால்/நல்லாக்கை்/புசராக்சலட்டுகை் சுரங்க  

நடவடிக்ளககைின் எந்த இடத்திலும் சதாந்தரவு செய்யக்கூடாது. 

ஓளட மற்றும் ஊரணியில் இருந்து 50 மீட்டர் பாதுகாப்பு தூரம் 

எப்சபாதும் பராமரிக்கப்படும் 

சுரங்க சமலாைர் 

சுரங்க குழி நீர் தூசிளய அடக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்ப டுகிறது 

மற்றும் சுரங்க குழி நீரின் கிரீன்சபல்ட் சமம்பாட்டு பயன்பாடு 

உகந்த மற்றும் பயனுை்ை வழியாகும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து நீர்நிளலகைில் கழிவுநீர் உற்பத்தி 

அல்லது சவைிசயற்றம் இல்ளல என்பளத உறுதிசெய்யவும் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
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திட்டப் பகுதியில் இருந்து உற்பத்தியாகும் வீட்டுக் கழிவுநீர் 

செப்டிக் சடங்க் மற்றும் சொக் பிட் அளமப்பில் அகற்றப்படும். 

சுரங்க சமலாைர் 

சவகமாக வைரும் புற்கை், சிறு செடிகை் மற்றும் புதர்கை் 

ஆகியளவ, மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் படிவளதக் 
கட்டுப்படுத்தும் வளகயில், அதிக சுளம கிணறுகைில் 

வைர்க்கப்படும். 

சுரங்க சமலாைர் 

மளழக்காலத்தில் குப்ளபகைில் இருந்து சவைிசயறும் வண்டல் 

மண்ளண தடுக்க தடுப்பு சுவர்கை் மற்றும் மாளல வடிகால்கை் 

கட்டப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

இப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர்மட்டத்ளத பராமரிக்கவும், 

சமம்படுத்தவும் திட்டப் பகுதியிலும், அருகிலுை்ை 

கிராமங்கைிலும் மளழநீர் செகரிப்பு நடவடிக்ளககை் 

சமற்சகாை்ைப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

மாறிவரும் பணித் திட்டங்கை் மற்றும் தை நிளலளமகளுக்கு 

ஏற்ப நீர் சமலாண்ளமத் திட்டத்ளதத் சதாடர்ந்து மதிப்பீடு 

செய்து மாற்றியளமக்கவும் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

நீர் சமலாண்ளமத் திட்டத்தின் சநாக்கம் மற்றும் உை்ைடக்கம் 

மற்றும் அளதெ் செயல்படுத்துவதில் அவர்கைின் சபாறுப்புகை் 

குறித்து அளனத்து தை பணியாைர்களையும் அறிந்து 

சகாை்ளுங்கை். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

நீர் சமலாண்ளம மற்றும் வண்டல் கட்டுப்பாட்டு கட்டளமப்புகை் 

மற்றும் வெதிகை் சதாடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு 

கண்காணிப்பு அட்டவளணகைின்படி பராமரிக்கப்படும் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

மாதாந்திர அல்லது மளழக்குப் பிறகு, நீர் சமலாண்ளம 

கட்டளமப்புகை் மற்றும் அளமப்புகைின் செயல்திறனுக்கான 

ஆய்வு 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் (SPCB) குறிப்பிடப்பட்ட 

அைவுருக்களுக்கு நிலத்தடி நீர் மற்றும் சமற்பரப்பு நீர் 

கண்காணிப்பு 

சுரங்க சமலாைர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.5 காற்றின் தை மமலாண்ரம  

 முன்சமாழியப்பட்ட குவாரி நடவடிக்ளகயானது, தப்பிசயாடிய தூசியின் 

காரணமாக துகை்கைின் செறிவுகளை அதிகரிக்கும். டிரக் நடமாட்டம் காரணமாக தூசி 

உருவாகும் வாய்ப்புை்ைதால், சபாக்குவரத்து ொளலகை், அருகாளமயில் உை்ை அணுகு  

ொளலகை் ஆகியவற்றில் தினெரி தண்ணீர் சதைித்தல் சமற்சகாை்ைப்படும்.  

சவைிசயற்றும் உமிழ்வுத் சதளவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கை் முளறயாகப் 

பராமரிக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும். 

அட்டவரண 10.4: காற்று சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாட்டு பபாறுப்பு 

சதாண்டுதலின் சபாது தூசி உருவாகுவது சவளல செய்யும் 

பக்கத்தில் தண்ணீர் சதைிப்பதன் மூலம் குளறக்கப்படுகிறது 

சுரங்க சமலாைர் 

திட்டப் பகுதிக்கு சவைிசய பரவும் தூசிளயத் தடுக்கவும்,  

பராமரிக்கவும், திட்ட எல்ளலயில் (7.5 மீட்டர் இளடயக மண்டலம்) 

உயரமாக வைரும் மரங்கை் மற்றும் அடர்த்தியான பசுளமயாக  

மூடப்பட்டிருக்கும் அடர்த்தியான பசுளம அரளண  

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
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உருவாக்கவும். இந்த பசுளமெ் சூழல் ஒரு ஒலித் தளடயாகவும் 

செயல்படும் 

கனரக பூமிளய நகர்த்தும் இயந்திரங்கைின் இயக்கத்தால்  

தப்பிசயாடிய தூசி உருவாகுவளதக் குளறக்க, சபாக்குவரத்து  

ொளலகைின் தினெரி பராமரிப்பு மற்றும் தினெரி தண்ணீர் 

சதைித்தல் 

சுரங்க சமலாைர் 

சுரங்க குழியில் இருந்து கழிவுகளை அந்தந்த குப்ளபகளுக்கு  

ளகயாைவும் மற்றும் மூடும் செயல்பாட்டின் சபாது மீண்டும் 

நிரப்பவும், தப்பிக்கும் தூசி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த 

தப்பிசயாடிய உமிழ்ளவ நன்கு பராமரிக்கப்பட்ட இயந்திரங்கை் 

மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும், நன்கு பராமரிக்கப்படும் இழுத்துெ் 
செல்லும் ொளலகை் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முளற சுளம 

ொளலகைில் தண்ணீர் சதைிக்கப்படும். சமலும், அதிக காற்று 

வீசும் காலங்கைில் கழிவுகளை ளகயாை சவண்டாம் என்றும் 

அறிவுறுத்தப்பட்டுை்ைது 

சுரங்க சமலாைர் 

& 

ஈரமான துளையிடும் முளற / துளையிடும் சபாது தூசி 

உற்பத்திளயக் கட்டுப்படுத்த தூசி பிரித்சதடுக்கும் அளமப்புடன் 

பயிற்சிகை் செயல்படுத்தப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

சதாண்டப்பட்ட பகுதியின் சமற்பரப்பு குப்ளபகை், பின் 

நிரப்பப்பட்ட பகுதி மற்றும் சமல் சபஞ்சுகைில் சதாட்டம் 

சமற்சகாை்ைப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட குழியில் நீர் சதக்கம் உருவாக்கப்படும்,  

இது அருகிலுை்ை கிராமங்களுக்கு கூடுதல் சமற்பரப்பு நீர் 

ஆதாரமாக இருக்கும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

காற்று மாசுபாடு மற்றும் ஒலி உருவாக்கத்ளத குளறக்க 

சுரங்கங்கைில் உை்ை உபகரணங்கை் மற்றும் இயந்திரங்களை 

இயக்குபவர் ளகசயட்டின்படி பராமரித்தல் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

லாரிகைில் அதிக பாரம் ஏற்றுவளத தவிர்க்க சவண்டும் சுரங்க சமலாைர் 

அளனத்து சுரங்க உபகரணங்கை் மற்றும் டிரக்குகை் உமிழ்வு 

விதிமுளறகளுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுை்ைன 

சுரங்க சமலாைர் 

கனிம சபாக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் கிராம ொளலகை் 

வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர அடிப்பளடயில் தூசி 

சவைிசயற்றத்ளத தவிர்க்கும் வளகயில் பராமரிக்கப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

அதிக தூசி உருவாகும் பகுதிகைில் பணிபுரியும் 

சதாழிலாைர்களுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்பட்டு, சதாடர்ந்து  

வழங்கப்படுகிறது 

சுரங்க சமலாைர் 

வாயு உமிழ்ளவக் குளறக்க, பயன்படுத்தப்பட்ட  

இயந்திரங்கைின் வாராந்திர மற்றும் மாதாந்திர பராமரிப்பு 

சுரங்க சமலாைர் 

சுரங்க நடவடிக்ளககை் மற்றும் ஏற்றுக்சகாை்ைப்பட்ட காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககைின் செயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்ளப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற  

காற்றின் தர கண்காணிப்பு திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுை்ை 

கிராமங்கைில் சமற்சகாை்ைப்பட்டது. 

சுரங்க சமலாைர் 

வானிளல நிளலகளைக் கண்காணிக்கவும் (சவப்பநிளல ,  

காற்று, மளழ) 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 
ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 
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10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு  

 வாகன இயக்கம், டிரக்குகளை ஏற்றுதல், துளையிடுதல் மற்றும் கல்  சிதறல்  

நடவடிக்ளககை் காரணமாக இளடவிடாத இளரெெ்ல் அைவுகை் இருக்கும். இரவு 

சநரத்தில் எந்த சுரங்க நடவடிக்ளககளும் திட்டமிடப்படவில்ளல. 

அட்டவரண 10.5: ஒலி சூழலுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இளரெெ்ளலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இளடயக மண்டலம் 

(7.5 மீட்டர்) முழுவதும் அடர்த்தியான பசுளம அரண்  

உருவாக்குதல் மற்றும் அதுசவ பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க சமலாைர் 

சதாட்ட நடவடிக்ளககை் சமற்பரப்பு குப்ளபகை் மற்றும் 

உை்கட்டளமப்பு வெதிகைில் சமற்சகாை்ைப்படும், இந்த 

சதாட்டங்கை் ஒலி அைளவக ்குளறக்க உதவும். 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

 

சுரங்க இயந்திரங்கைின் தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் ெத்தம் 

உருவாக்கத்ளத கட்டுப்படுத்த சதய்ந்து சபான பாகங்கை்  

மாற்றுதல் 

சுரங்க 

சமற்பார்ளவயாைர் 

இளரெெ்ளலக் குளறப்பதற்காக உை்ைளமக்கப்பட்ட சுரங்க 

உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க சமலாைர் 

சுரங்கங்கைில் ெத்தம் அதிகம் உை்ை பகுதிகைில் பணிபுரியும் 

சதாழிலாைர்களுக்கு காது செருகிகளை வழங்குதல் 

சுரங்க துளண 

சுரங்க இயந்திரங்கை் மற்றும் சபாக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு  

பயனுை்ை ளெலன்ெர்களை வழங்குதல் 

சுரங்க சமலாைர் 

சஹெ்இஎம்எம்முக்கு ெவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபசரட்டர் 

சகபின்களை வழங்குதல் 

சுரங்க சமலாைர் 

துளையிடுதலின் ெத்தத்ளதக் குளறக்க கூர்ளமயான துரப்பண  

பிட்கை் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 
சமற்பார்ளவயாைர் 

சவடிப்பதில் இருந்து ெத்தத்ளதக் குளறக்க தாமதமான 

சடட்டசனட்டர்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிக்கும் சதாழில்நுட்பங்கை்  

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க சமலாைர் 

சுரங்க நடவடிக்ளககை் மற்றும் ஏற்றுக்சகாை்ைப்பட்ட இளரெெ்ல்  

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககைின் செயல்திறன் ஆகியவற்றால்  

ஏற்படும் பாதிப்ளப அணுகுவதற்காக திட்டப் பகுதியிலும் 

சுற்றியுை்ை கிராமங்கைிலும் வருடாந்திர சுற்றுப்புற இளரெெ்ல்  

நிளல கண்காணிப்பு சமற்சகாை்ைப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் 

சபாது அவதானிப்புகைின் படி சதளவப்பட்டால் கூடுதல்  

இளரெெ்ல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை் எடுக்கப்படும் 

சுரங்க சமலாைர் 

சவடிப்பிலிருந்து வரும் ெத்தத்ளதக் குளறக்க தாமதமான 

சடட்டசனட்டர்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிக்கும் சதாழில்நுட்பங்கை்  

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க துளண 
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துளையிடும் முளற மற்றும்/அல்லது சலஅவுட்  

தாமதப்படுத்துதல் அல்லது துளை ொய்ளவ மாற்றுவதன் மூலம் 

சுளம மற்றும் இளடசவைிளய மாற்றவும் 

சுரங்க சமலாைர் 

ெத்தம் அல்லது அதிர்வு புகார் சபறப்பட்டால், புகார்கை் மற்றும் 

விொரளணகளைப் பின்பற்றவும் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

அளரயாண்டுக்கு ெத்தம் அல்லது அதிர்வு கண்காணிப்ளப 

சமற்சகாை்ளுங்கை் 

சுற்றுெ்சூழல் 

அதிகாரி 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.7 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரற கட்டுப்பாடு  

ொதாரண் கல் குவாரி செயல்பாடு, கனரக பூமி நகரும் இயந்திரங்கைின் சவடிப்பு 

மற்றும் இயக்கத்தின் காரணமாக அதிர்வுகளை உருவாக்குகிறது, சவடிப்பினால் 

பாளறகை் பறக்கின்றன. 

அட்டவரண 10.6: தரை அதிை்வுகள் மற்றும் பறக்கும் பாரறகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

DGMS இன் பரிந்துளரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குை் PPV மதிப்ளப (8Hz 

க்கு கீசழ) பராமரிக்க தாமதமான சடட்டசனட்டர்களைப்  

பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சவடிப்பு  

சமற்சகாை்ைப்படும். 

சுரங்க சமலாைர் 

துளையிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் ஆகியளவ தகுதி வாய்ந்த 

நபர்கைின் சமற்பார்ளவயின் கீழ் சமற்சகாை்ைப்படும் 

சுரங்க சமலாைர் 

சவடிப்பின் சபாது ஏசதனும் முரண்பாடுகளைத் 

தவிர்ப்பதற்காக ெட்டப்பூர்வ சுரங்க சமலாைரின் 

சமற்பார்ளவயின் கீழ் ெட்டப்பூர்வ தகுதிவாய்ந்த பிைாஸ்டர் 

மூலம் துளைகளை ெரியான முளறயில் ெரி செய்ய சவண்டும். 

சுரங்க சமலாைர் 

மிஸ்ஃபயர்/பறக்கும் பாளறகளைத் தவிர்க்க சபாருத்தமான 

இளடசவைி மற்றும் பாரம் பராமரிக்கப்படும் 

சமலாைர் 

சுரங்கங்கை் 

நில அதிர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்த சவடிப்புத் துளைகைின் 

எண்ணிக்ளக கட்டுப்படுத்தப்படும் 

சமலாைர் 

சுரங்கங்கை் 

மதிய சநரத்தில் மட்டுசம சவடி ளவத்தல் நடத்தப்படும் சுரங்க துளண 

ெத்தம் அல்லது அதிர்வு கண்காணிப்ளப சமற்சகாை்ளுவது சுரங்க சமலாைர் 

சவடித்தல் துளைகை் துளையின் ஆழத்திற்கு சபாதுமான அைவு 

தண்டுகை் மற்றும் சபாருத்தமான சகாணப் சபாருட்களுடன் 

தண்டு இருப்பளத உறுதி செய்யவும் 

சுரங்க 
சமற்பார்ளவயாைர் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.8 உயிைியல் சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரம  

 திட்டமிடல் மற்றும் செயல்படுத்தும் கட்டத்தில் தகுந்த சமலாண்ளம 

நடவடிக்ளககளை சமற்சகாை்வதன் மூலம் அப்பகுதியின் சூழலியல் பாதிப்ளபத் 
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தவிர்க்கத் சதளவயான அளனத்து நடவடிக்ளககளையும் திட்ட ஆதரவாைர் எடுப்பார். 

சுரங்கத்தின் சபாது, திட்டெ் சுற்றைவு, பாதுகாப்புத் தளட மண்டலம், குவாரி செய்யப்பட்ட  

பகுதியின் சமல் சபஞ்சுகை் சபான்றவற்றில் அடர்த்தியான சதாட்டங்கை்  

சமற்சகாை்ைப்படும். 

அதன் நிர்வாகத்திற்காக பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை்  

முன்சமாழியப்பட்டு சுரங்க சமலாைரின் சபாறுப்பாக இருக்கும்.   

• திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புெ் சுவர் முழுவதும் பசுளம அரண் சமம்பாடு 

• தற்சபாளதய திட்ட காலத்தில் மரங்களை நடவும் உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ைது . 

ஒவ்சவாரு பருவத்திற்கும் பிந்ளதய சதாட்ட நிளல சதாடர்ந்து ெரிபார்க்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகைின் உயிர்வாழ்ளவத் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகை்  

தப்பிசயாடிய தூசி ஆகும், இந்த தப்பிக்கும் தூசிளய இழுத்துெ் செல்லும் 

ொளலகைில் தண்ணீர் சதைிப்பதன் மூலமும், புதிதாக நடப்பட்ட பகுதிக்கு  

அருகில் ஒரு சதைிப்பான் அலகு நிறுவுவதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். 

• ஆண்டு வாரியாக பசுளம அரண் சமம்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படும், 

o சதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பளடயில். 

o சதாட்டக் காலம் 

o சதாட்ட வளக 

o செடிகளுக்கு இளடசய இளடசவைி 
o உரம் மற்றும் உரங்கைின் வளக மற்றும் அதன் காலங்கை் 

o லாப்பிங் காலம், நீர்ப்பாென இளடசவைி 
o உயிர் பிளழப்பு விகிதம் 

o சதாட்ட அடர்த்தி 

• இறுதி மறுசீரளமப்புத் திட்டம், பசுளம மண்டலம் மற்றும் நீர் சதக்கத்தின் மூலம் 

தாவரங்கை் மற்றும் சிறு விலங்கினங்கைின் குடிசயற்றத்தின் வைர்ெ்சிக்கான 

இணக்கமான சூழளல விட்டுெ் செல்கிறது. சுரங்க வாழ்க்ளகயின் முடிவில்  

திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுளம மண்டலம் மற்றும் நீர்த்சதக்கம் ஆகியளவ 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்ளதய காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறளவகை் மற்றும் 

விலங்குகளை ஈர்க்கும். 

10.8.1பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம்: 

சுமார் 3350 எண்கை். சுரங்கத் திட்ட காலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட சுரங்கக் 
குத்தளகப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தளடயில் 80% உயிர்வாழும் விகிதத்துடன் 

மரக்கன்றுகை் நடப்பட உத்சதசிக்கப்பட்டுை்ைது. இப்பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்ளகயால் 

ஏற்படும் நில பயன்பாட்டு மாற்றங்களைக் கருத்தில் சகாண்டு பசுளம மண்டல 

சமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

 

 



 

198 

 

அட்டவரண 10.7 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம 

அைண் நடவடிக்ரககள் 

ஆண்
டு 

நடவு செய்ய 

உத்சதசிக்கப்ப
ட்ட மரங்கைின் 

எண்ணிக்ளக 

பகுதி 
இனத்தி
ன் 

சபயர் 

உயிரவ்ாழும் 

விகிதம் % இல் 

எதிர்பாரக்்கப்படுகி
றது 

வைரக்்கப்படும் 

என 

எதிர்பாரக்்கப்ப
டும் மரங்கைின் 

எண்ணிக்ளக 

I 3350 

பாதுகாப்பு 

மண்டலம், 

அணுகுமு
ளற மற்றும் 

கிராம 

ொளலகை் 

Neem, 

Pongami

a pinnata,  

etc., , 

80 2680 

 

பசுளம அரண் சமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் சநாக்கங்கை்: 

• குவாரிப் பகுதியின் சுற்றைவுக்கு ஒரு பசுளம அரளண வழங்கவும், அருகிலுை்ை 

பகுதிகைில் தூசி பரவுவளத எதிர்த்துப ் சபாராடவும், 

• மண்ணின் அரிப்ளபப் பாதுகாத்தல், நிலத்தடி நீர் ரீொரஜ்் செய்வளத அதிகரிக்க  

ஈரப்பதத்ளதப் பாதுகாத்தல், 

• பிரசதெத்தின் சூழலியளல மீட்சடடுக்கவும், உை்ளூர் ெமூகத்தின் அழகியல் அழளக  

மீட்சடடுக்கவும் மற்றும் உை்ளூர் ெமூகத்தின் தீவனம், எரிசபாருை் மற்றும் மரத்தின் 

சதளவளய பூர்த்தி செய்யவும். 

பல வரிளெகளுடன் (மூன்று அடுக்குகை்) சிறப்பாகத் திட்டமிடப்பட்ட பசுளம 

அரணானது, நீைமான விதான இளலகளைக் சகாண்டு, எல்ளலளயெ் சுற்றி அடர்ந்த 

சதாட்டங்கை் மற்றும் காற்ளறத் தடுக்கும் வளகயில் ொளலகை், சதளவயற்ற  

இடங்களுக்கு தூசி இளரெெ்ல் பரவுவளதத் தடுக்கும் வளகயில் உயிர் பிளழப்பு விகிதம் 

உருவாக்கப்பட சவண்டும்.   

மதாட்டத்திற்கு பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

  சதாட்டத்திற்கான இனங்களைப் பரிந்துளரக்கும்சபாது பின்வரும் புை்ைிகை் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுை்ைன: 

• உயிர் பன்முகத்தன்ளமளய உருவாக்குதல். 

• சவகமாக வைரும், அடர்த்தியான விதான உளற, வற்றாத மற்றும் பசுளமயான 

சபரிய இளல பகுதி, 

• இயற்ளக வைர்ெ்சியில் சபரிய பாதிப்புகை் இல்லாமல் மாசுக்களை 

உறிஞ்சுவதில் திறளமயானது 
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அட்டவரண 10.8: பசுரம அைணில் நடவு பசய்ய பைிந்துரைக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எண் தாவைவியல் பபயை் உள்ளூை் பபயை் முக்கியத்துவம் 

10.  அொடிராக்டா 

இண்டிகா 

சவம்பு, 

சவம்பு 

சவப்ப எண்சணய் மற்றும் 

சவப்பம் தயாரிப்புகை் 

11.  Millettia pinnata புங்கன் காற்சறாட்டமாக அல்லது 

நிழலுக்காக இயற்ளகளய 

ரசித்தல் சநாக்கங்கை் 

12.  தாமரிந்துசிண்டிகா புைி உண்ணக்கூடிய & மருத்துவ 

மற்றும் பிற பயன்பாடுகை் 

13.  அெ்ராஸ் 

ெப்சபாட்டா 

ெப்சபாட்டா உண்ணக்கூடிய பழங்கை் 

14.  ஃபிகஸ் 

சபங்காசலன்சிஸ் 

அளல பறளவகளுக்கு நிழல் மற்றும் 

உணவு ஆதாரம் 

15.  Ficus religiosa அரெ-மரம் பறளவகளுக்கு நிழல் மற்றும் 

உணவு ஆதாரம் 

16.  மங்கிஃசபரா 

இண்டிகா 

மா/ மா உண்ணக்கூடிய பழம் 

17.  சடர்மினாலியா 

சகட்டப்பா 

நட்டுவடுளம உண்ணக்கூடிய சகாட்ளடகை் 

18.  பாலியால்தியா 

லாங்கிஃசபாலியா 

சநட்டிலிங்கம் உயரமான மற்றும் 

பசுளமயான மரம் 

ஆதாரம்: FAE & EIA ஒருங்கிளணப்பாைரால் முன்சமாழியப்பட்டது 

10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாை மமலாண்ரம  

 சதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆசராக்கியம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நல்ல  

முதலாைி-பணியாைர் உறவு ஆகியவற்றுடன் மிக சநருக்கமாக சதாடர்புளடயது . 

குவாரிகைில் சதாழில்ொர் சுகாதார பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகை் தப்பிசயாடிய தூசி 

மற்றும் ெத்தம். சுரங்கெ் ெட்டம் 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகை் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 
செயல்பாட்டின் சபாது பணியாைர்கைின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்கைின் 

பராமரிப்பு ஆகியளவ கவனிக்கப்படும். தூசி, ெத்தம் மற்றும் அதிர்வு காரணமாக  

சதாழிலாைர்கைின் ஆசராக்கியத்தில் எந்தவிதமான பாதகமான விளைவுகளையும் 

தவிர்க்க சபாதுமான நடவடிக்ளககை் வழங்கப்பட்டுை்ைன.  

10.9.1 மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் பைிமசாதரனகள் - 

▪ தூசி மற்றும் இளரெெ்லின் சவைிப்பாட்டின் மூலம் சமாெமளடயக்கூடிய 

நிளலளமகளைக் சகாண்ட சதாழிலாைர்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆசராக்கியத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களைத் தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்பளட 

நடவடிக்ளககளை நிறுவுதல். 

▪ ெத்தத்தின் விளைளவ சதாழிலாைர்கைிடம் மதிப்பீடு செய்தல் 
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▪ சதளவப்படும் சபாது எடுக்கப்பட்ட திருத்த நடவடிக்ளககளை செயல்படுத்துதல் 

▪ சுகாதார கல்விளய வழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் சதாழிலாைர்கைின் சுகாதார நிளல, சதாழில்ொர் 

கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் சதாடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ், 

அளனத்து ஊழியர்களும் பணியின் சபாது விரிவான மருத்துவ பரிசொதளனக்கு  

உட்படுத்தப்படுகிறார்கை். மருத்துவப் பரிசொதளனயானது சுரங்கெ் ெட்டம் 1952ன் கீழ் 

பின்வரும் சொதளனகளை உை்ைடக்கியது.  

 சபாது உடல் பரிசொதளன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

 எக்ஸ்சர மார்பு மற்றும் ஈசிஜி 

 ெைி பரிசொதளன 

 விரிவான வழக்கமான இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர் பரிசொதளன 

அளனத்து ஊழியர்கைின் மருத்துவ வரலாறுகை் ஆண்டுசதாறும் நிளலயான 

வடிவத்தில் பராமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியாைர்கை் ஆண்டுசதாறும் மருத்துவ 

பரிசொதளனக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கை் . பின்வரும் சொதளனகை் ஊழியர்கைின் 

மருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தைத்ளத சமம்படுத்திக்சகாண்சட இருக்கும். 

முன்சமாழியப்பட்ட சதாழில்ொர் ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககை் – 

• ஆண்டுசதாறும் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆசராக்கியத்திற்கு உகந்த சுத்தமான 

பணிெ்சூழளல வழங்குதல் 

• சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களை செயல்படுத்துவதில்  

பணியாைர் ஈடுபாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு 

• பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார சமலாண்ளம அளமப்ளப நளடமுளறப்படுத்துதல்  

மற்றும் அவ்வப்சபாது தணிக்ளக மூலம் செயல்திறளன மதிப்பிடுதல் 

• விரிவான மூசலாபாயத் திட்டங்கைின் அடிப்பளடயில் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதார சநாக்கங்களை அளமத்தல் மற்றும் இந்தத் திட்டங்களுக்கு எதிராக  

செயல்திறளன அைவிடுதல் 

• சதளவயான நிளலயான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை (PPE) 

வழங்குதல் 

• அளனத்து நிளலகைிலும் உை்ை அளனத்து ஊழியர்களும் தகுந்த பயிற்சிளயப் 

சபறுவளதயும், அவர்கைின் கடளமகை் மற்றும் சபாறுப்புகளை நிளறசவற்றுவதற்குத் 

தகுதியுை்ைவர்கைாக இருப்பளதயும் உறுதி செய்தல். 

• சுரங்கத் சதாழிலாைர்களுக்கு குடிநீர், மின்விசிறிகை், கழிவளற சிறுநீர் 

கழிப்பளறகை், சகன்டீன் சபான்ற வெதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு தங்குமிடங்களை 

வழங்குதல். 

• ெத்தமில்லாத பகுதிகளுக்கு சவைிப்படும் சதாழிலாைர்கைின் சுழற்சி. 

• காற்றில் பறக்கும் தூசி உமிழ்ளவத் தடுக்க, இழுத்துெ் செல்லும் ொளலகைில் 

தினெரி தூசிளய அடக்குதல். 
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• சுரங்க அலுவலகத்தில் முதலுதவி வெதி. 

10.8.1 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்களை திறம்படவும் திறளமயாகவும் இயக்கவும் பராமரிக்கவும் 

ஆபசரட்டர்கை் மற்றும் துளண  ஆபசரட்டர்கை் நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 

உற்பத்தியாைர்களுடன் இளணந்து நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்ளத வழங்கும்.  

சமற்பார்ளவயாைர்கை் மற்றும் அலுவலக ஊழியர்களுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

மாநிலத்தில் உை்ை குழு சதாழிற்பயிற்சி நிளலயங்கைில் ஏற்பாடு செய்யப்படும். சுரங்க  

நடவடிக்ளககளை சுற்றுெ்சூழலுக்கு உகந்த முளறயில் சமற்சகாை்ை அளனத்து 

ஊழியர்களுக்கும் காலமுளற பயிற்சி அைிக்க சுற்றுெ்சூழல் ஆசலாெகர்களை 

ஈடுபடுத்துங்கை். 

அட்டவரண 10.9: பணியாளை்களுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட காலமுரற 

பயிற்சிகளின் பட்டியல்  

பாடபநறி பணியாளை்கள் அதிை்பவ
ண் 

கால 

அளவு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிதாக 

சவளலக்கு 

அமரத்்தும் 

பயிற்சி 

அளனத்து புதிய 

பணியமரத்்தப்பட்டவரக்
ளும் சுரங்க 

அபாயங்களுக்கு 

ஆைாகிறாரக்ை் 

ஒருமுளற ஒரு 

வாரம் 

பணியாைர் 

உரிளமகை், 

சமற்பாரள்வயாைர் 

சபாறுப்புகை், சுய 

மீட்பு 

சுவாெ ொதனங்கை், 

சபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகை், 

சதாடர்பு 

அளமப்புகை், 

தப்பித்தல் மற்றும் 

அவெரகால 

சவைிசயற்றம், 

தளர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கை், 

சதாழில்ொர் 

சுகாதார 

அபாயங்கை், 

மின் அபாயங்கை், 

முதலுதவி, 

சவடிசபாருட்கை் 

பணி பயிற்சி 

துளையிடுதல்
, சவடித்தல், 

ஸ்சடம்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

ெரிவு 

நிளலத்தன்
ளம, நீர் 

நீக்கம், 

ொளலப் 

பராமரிப்பு, 

பணியாைரக்ளுக்கு புதிய 

பணி நியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகை் 

நிளலயற்
ற 

பணி ொர்ந்த 

உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

நளடமுளறகை் 

மற்றும் பல்சவறு 

சுரங்க 

நடவடிக்ளககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகைில் 

சமற்பாரள்வயிடப்ப
ட்ட நளடமுளற. 
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புத்துணரெ்்சி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி சபற்ற 

அளனத்து ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுசதாறு
ம் 

ஒரு 

வாரம் 

சதளவயான 

சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தரநிளலகை் 

சபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகை் 

சதாடர்பு 

அளமப்புகை் 

தப்பிக்கும் வழிகை், 

அவெரகால 

சவைிசயற்றங்கை் 

தீ எெெ்ரிக்ளக 

தளர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கை் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கை் 

விபத்து தடுப்பு 

சவடிசபாருட்கை் 

சுவாெ ொதனங்கை் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அளனத்து சுரங்க 

பணியாைரக்ை் 

சவைிப்பட்டது 

ஆபத்துகை் 

ஒருமுளற நிளலயற்
ற  

அபாயத்ளத 

அங்கீகரித்தல் 

மற்றும் தவிர்ப்பது 

அவெர சவைிசயற்ற 

நளடமுளறகை் 

சுகாதார 

தரநிளலகை் 

பாதுகாப்பு விதிகை் 

சுவாெ ொதனங்கை் 

 

 

 

சுற்றுச்சூழல் மமலாண்ரமக்கான பட்பெட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுெ்சூழல் சமலாண்ளமத் திட்டத்ளதெ் செயல்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தால் 

சபாதுமான பட்சஜட் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுை்ைது. அட்டவளண 10.11 சுற்றுெ்சூழல் 

பாதுகாப்புகை் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககளை சவற்றிகரமாக கண்காணித்தல்  

மற்றும் செயல்படுத்துவதற்கான சதாடர்ெ்சியான செலவினங்களுக்கான ஒட்டுசமாத்த 

முதலீட்ளட வழங்குகிறது. 
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அட்டவரண 10.10: EMP இன் மூலதனம் மற்றும் பதாடை் பசலவு  

பசயல்பாடு தணிப்பு நடவடிக்ரக 
பசயல்படுத்துவதற்கான 

ஏற்பாடு 

EMP இன் விரல INR 

மூலத
னச ்

பசலவு 

INR 

மூலதனச் 
பசலவு 

INR 

சபாக்குவரத்து ொளலயில் 

தூசி அடக்குதல் 

இருபுறமும் சுருக்கம், தரம் 

மற்றும் வடிகால் 

300 மீ @ 300/மீட்டர் நீைமுை்ை 

சுரங்கப்பாளதயில் வாடளக  

சடாெர் & வடிகால் 

கட்டுமானம் 

2,40,000/- 60,000/- 

நிளலயான தண்ணீர் 

சதைிக்கும் ஏற்பாடுகை் + 

சொந்த தண்ணீர் சடங்கர் 

மூலம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு 

முளற தண்ணீர் சதைித்தல் 

ஒரு சடங்கருக்கு தண்ணீர் @ 

ரூ 150/- 
8,00,000/- 1,80,000/- 

ML பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புற  

பகுதிக்குை் 

விதிமுளறகைின்படி காற்றின் 

தரம் சதாடர்ந்து  

கண்காணிக்கப்படும் 

CPCB விதிமுளறகைின்படி  

வருடாந்திர இணக்கம் 
0 76,000/- 

சுரங்க குழி 

செயல்பாடுகை் 

சவடிப்பின் சபாது பறக்கும் 

பாளறகளைக் கட்டுப்படுத்த 

மஃபிை் பிைாஸ்டிங் 

சவடிக்கும் முகம் மணல் 

ளபகை் / ஸ்டீல் சமஷ் / 

பளழய டயர்கை் 

பயன்படுத்திய கன்சவயர் 

சபல்ட்கைால் 

மூடப்பட்டிருக்கும் 

0 5,000/- 

ஈரமான துளையிடல் 

நளடமுளற/ தனி தூசி  

பிரித்சதடுக்கும் அலகு  

சகாண்ட ெமீபத்திய 

செயல்பாட்டு செலவில் 

ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டுை்ைது 

0 0 
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சுற்றுெ்சூழல் நட்பு துரப்பணம் 

இயந்திரம் 

டிரக்கில் ஏற்றுதல் 

லாரிகை்/டிப்பர்கை்/டிராக்டர்க
ைில் அதிக பாரம் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர் மூலம் 

ளகமுளறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5,000/- 

வைிமண்டல மாசுவிற்கு  

அபராதம் விதிக்கப்படுவளதத் 

தவிர்க்க, கல் ஏற்றிெ் செல்லும் 

லாரிகை் தார்ப்பாய் மூலம் 

மூடப்படும் 

லாரிகை் தார்ப்பாய் மூலம் 

மூடப்படுமா என்பளத 

கண்காணித்தல் 

0 10,000/- 

ML பகுதிக்குை் 20 km/hr சவக  

வரம்புகளை அமல்படுத்துதல் 

பாதுகாப்பு காவலர் மூலம் 

ளகமுளறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5,000/- 

ஆர்டிஓ விதிமுளறகைின்படி  

சவைிசயற்றும் புளககளை 

வழக்கமான கண்காணிப்பு 

சவைிசயற்றும் புளககளை  

கண்காணித்தல் 
0 5,000/- 

சபாக்குவரத்து முடிந்தது 

ொளலகை் 

குவாரி நுளழவாயிலில் இருந்து 

குளறந்தது 200 மீ தூரத்திற்கு  

ொளலகளை முளறயாக  

துளடத்து பராமரித்தல் 

2 சதாழிலாைர்களுக்கான 

ஒதுக்கீடு @ ரூ. 

20,000/சதாழில் (ஒப்பந்தம்) 

0 80,000/- 

குவாரியின் சவைிசயறும் 

வாயில் அருசக ெக்கரம் கழுவும் 

அளமப்ளப நிறுவுதல் 

நிறுவல் + பராமரிப்பு + 

சமற்பார்ளவ 
50,000/- 20,000/- 

ஒலி 

சமலாண்ளம 

சுரங்க 

குழி 

செய
ல்பாடு
கை் 

சபாக்குவரத்து வாகனங்கைின் 

இயக்கத்தின் சபாது ெத்தத்தின் 

ஆதாரம் இருக்கும், இந்த 

முளறயான பராமரிப்புக்கான 

சஹெ்எம்எம் சீரான 

இளடசவைியில் செய்யப்படும். 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது 
0 0 
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சீரான இளடசவைியில்  

சபாக்குவரத்து வாகனங்கை்  

மற்றும் சஹெ்இஎம்எம் 

ஆகியவற்றின் எண்சணய் 

மற்றும் கிரீசிங் செய்யப்படும் 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது 
0 0 

அளனத்து வாகனங்கைின் 

டீெல் இன்ஜின்கைிலும் 

சபாதுமான ளெலன்ெர்கை்  

வழங்கப்படும். 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது 
0 0 

அளனத்து சபாக்குவரத்து  

வாகனங்களும் உடற்தகுதி 

ொன்றிதளழ ளவத்திருப்பது  

உறுதி செய்யப்படும். 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது 
0 0 

குத்தளகப் பகுதியின் 

சுற்றைவில் உை்ை சதாட்டம் 

தணிவு ஆகெ் செயல்படும். 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது 
0 0 

அதிர்வுகை் 

துளை
யிடுத
ல் & 

சவடி
த்தல் 

சதளவயான பாதுகாப்பு 

கருவிகை் மற்றும் கருவிகை் 

ொரஜ்் செய்யும் சபாது 

சவடிக்கும் இடத்திற்கு அருகில் 

சபாதுமான அைவு 

ளவக்கப்படும். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டுை்ைது 
0 0 

சவடிப்பின் சபாது அதிர்ளவக்  
குளறக்க, சபஞ்ெ் பக்கத்தின் 

எதிர் பக்கத்தில் ளலன் 

டிரில்லிங் 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது 
0 0 

சவடிப்புக்கு முன் முளறயான 

எெெ்ரிக்ளக அளமப்பு 

பின்பற்றப்பட்டு,சவடிப்புக்கு 

எெெ்ரிக்ளக அளமப்பின் 

நிறுவல் 
20,000/- 2,000/ 
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முன் அப்பகுதிளய அகற்றுவது  

உறுதி செய்யப்படும். 

சபார்ட்டபிை் பிைாஸ்டர் 

சகாட்டளகக்கான ஏற்பாடு 

சபார்ட்டபிை் பிைாஸ்டிங்  

தங்குமிடம் நிறுவுதல்r 
50,000/- 2,000/- 

பறக்கும் பாளறகை் மற்றும் 

தளர அதிர்வுகளை 

கட்டுப்படுத்த எப்சபாதாவது 

NONEL சவடித்தல் 

இயக்கெ் செலவில் ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டது 
0 7,00,000 

சமற்பரப்பு நீர் 

தண்
ணீர் 

செகரி
க்கப்ப
ட்டது 

பருவ
மளழ 

காலத்
தில் 

காலம் 

மளழக்காலத்தில் குவாரிளயெ்  
சுற்றியுை்ை சமற்பரப்பு நீர் 

சவைிசயற்றம் இயற்ளகயான 

வடிகால் முளறப்படி சதாட்ட 

வடிகால்/புயல் நீர் 

வடிகால்களைப் பின்பற்றும்.  

அரிக்கப்பட்ட வண்டல்கை், ஒரு  

சதாட்ட வடிகால் வழியாக  

இயற்ளக வடிகால் 

அளமப்புக்கு 

சவைிசயற்றப்படுவதற்கு முன் 

சிக்க ளவக்கப்படும்.  

இல்ளலசயனில், சதாட்ட 

வடிகால்கைில் இருந்து 

தண்ணீர் தற்காலிக குழி  

சதக்கங்கைில் செகரிக்கப்பட்டு,  

குடிசயறிய பிறகு, இந்த 

செகரிக்கப்பட்ட நீர் சதாட்டம் 

மற்றும் தூசி அடக்குவதற்கு  

பயன்படுத்தப்படும்.   

சதாட்ட வடிகால் 

வாய்க்கால் வெதி @ ரூ. 

300/ரன்னிங் மீட்டர் (புற 

நீைம் 300மீ) + 

பராமரிப்புக்காக மீண்டும்  

*4,50,000

/- 
80,000/- 
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திட கழிவு 

சுரங்க 

குழி 

செய
ல்பாடு
கை் 

மனித நடவடிக்ளகயால்  

உருவாகும் வீட்டுக் கழிவுகை் 

செகரிக்கப்பட்டு திடக்கழிவு 

ளகயாளும் நிறுவனத்திடம் 

ஒப்பளடக்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஏசஜன்சி மூலம் வீட்டுக்  
கழிவுகளைெ் செகரித்தல் 

மற்றும் அகற்றுவதற்கான 

ஏற்பாடு (மூலதனெ் செலவு 

உறுப்பினர் கப்பல் 

கட்டணம் + 

செகரிப்பு/அகற்றல் 

கட்டணங்களுக்குத் 

திரும்பத் திரும்ப) 

5,000/- 20,000/- 

குப்ளபத் சதாட்டிகை்  

சபான்றவற்ளற வழங்குதல். 

குப்ளப சதாட்டிகளை 

நிறுவுதல் 
10,000/- 1000/- 

கழிப்பளறகை்/ 

சுகாதாரம் 

சுரங்க 

குழி 

செய
ல்பாடு
கை் 

பசயா டாய்சலட்டுகை் சுரங்க  

குத்தளகக்கு சவைிசய 

உரிளமயாைரின் நிலத்திசலசய 

கிளடக்கும் 

இயக்கெ் செலவில் 

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது 
0 0 

EC நிபந்தளன 
காட்சி 

பலளக 

SEAC, நிமிடங்கைில் பின் 

இளணப்பு - II இன் படி விவரம் 

குறிப்பிடும் நீலப் பின்னணி 
மற்றும் சவை்ளை 

எழுத்துக்களுடன் அைவு 6' X 5' 

நிரந்தர கட்டளமப்பாக  

குவாரி நுளழவாயிலில் 

நிளலயான காட்சி பலளக 

30,000/- 1,000/- 

சதாழில்ொர் 

சுகாதாரம் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

சுரங்க 

குழி 

செய
ல்பாடு
கை் 

சதாழிலாைர்களுக்கு 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கை் வழங்கப்படும் 

14 கருவிகை் வழங்குதல் 0 1,47,000/- 

சதாழிலாைர்களுக்கு மருத்துவ 

பரிசொதளன செய்யப்படும் 

IME & PME சுகாதார 

சொதளன 
0 1,26,000/ 
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முதலுதவி வெதி செய்து 

தரப்படும் 
4 கருவிகை் வழங்குதல் 0 40,000/- 

சுரங்க பாதுகாப்பு 

முன்சனெெ்ரிக்ளக பலளககை்,  

பலளககை் இருக்கும். 

பலளககை் மற்றும் 

பலளககளுக்கான ஏற்பாடு 
20,000/- 2,000/- 

குவாரி பகுதிக்கு கம்பி சவலி  

அளமக்கப்படும். 

600மீ.க்கு ஒரு மீட்டருக்கு  

கம்பி சவலி @ 300 

*4,80,000

/- 
80,000/- 

பசுளம அரண்  

வைர்ெ்சி 

 

சுரங்க 

குழி 

செய
ல்பாடு
கை் 

ொளல
கை் 

வழி
யாக 

சபாக்
குவரத்
து 

7.5மீ பாதுகாப்பு 

மண்டலத்திற்குை் புற நீைத்தில் 

சுமார் 500 மரங்கை் 

தை அனுமதி, நிலம் 

தயாரித்தல், குழி/பை்ைம் 

சதாண்டுதல், மண் 

திருத்தம், ஒரு செடிக்கு 200 

மரக்கன்றுகளை நடுதல் 

மற்றும் பராமரிப்பு 

10,05,000

/- 
1,00,000/- 

சுரங்க மூடல் 

செயல்பாடு 

சுரங்க 

குழி 

செய
ல்பாடு
கை் 

சுரங்க மூடல் பசுளம அரண்  

சமம்பாடு, கம்பி சவலி, சதாட்ட 

வடிகால்கை் ஆகியளவ 

அடங்கும் 

சுரங்க மூடல் செலவில் 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது 

*16,00,00

0/- 
0 

சபாக்குவரத்து 

சமலாண்ளம 

சுரங்க 

குழி 

செய
ல்பாடு
கை் 

சபாக்குவரத்து 

வழித்தடங்கைில் பார்க்கிங்  

வெதி இல்ளல.  

வாகனங்கை்/HEMMகளுக்கு ML-

க்குை் தனி ஒதுக்கீடு 

செய்யப்படும். சபாக்குவரத்து  

தங்குமிடம் மற்றும் 

சகாடிகளுடன் வாகன 

நிறுத்துமிடம் 

1,00,000/- 10,000/- 
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ொளல
கை் 

வழி
யாக 

சபாக்
குவரத்
து 

நிர்வாகத்திற்காக சகாடிகை் 

பயன்படுத்தப்படும் 

கண்காணிப்பு 

அளமப்பு 

சுரங்க 

குழி, 

இயக்
கம் & 

வாக
ன 

இயக்
கம் 

சுரங்கங்கை் மற்றும் சுரங்க 

நுளழவாயிலில் சிசிடிவி 

சகமராக்கை் சபாருத்துதல் 

5 சகமரா, DVR, இளணய 

வெதியுடன் கூடிய 

மானிட்டர் 

35,000/- 8,000/- 

ெட்டப்பூர்வ / 

திறளமயான 

பணியாைர்கைி
ன் 

சவளலவாய்ப்பு 

குவா
ரி 
நடவடி
க்ளக
கை் 

சமற்
பார்
ளவ 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி  

செயல்படுத்துதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பான குவாரி சவளல 

செய்வளத உறுதி செய்தல் 

MMR, 1961 இன் 34 / 34 (6) 

விதிமுளறகைின் கீழ் 

சுரங்க சமலாைர் (1st Class / 

2nd Class / Mining Forman) 

மற்றும் MMR, 1961 இன் 116 

இன் விதிமுளறகைின் கீழ் 

சுரங்க சமற்பார்ளவயாைர் 

0 7,80,000/- 

பமாத்த EMP பட்பெட் 23,65,000/- 25,05,000/- 
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ஆண்டு 
பமாத்த 

பசலவு 

1st Rs  48,70,000/- 

2nd Rs  26,30,250/- 

3rd Rs  27,61,763/- 

4th Rs  28,99,851/- 

5th Rs  30,44,843/- 

 

10.10 முடிவு – 

சுரங்க நடவடிக்ளககைின் பல்சவறு அம்ெங்கை் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது சதாடர்பான பாதிப்புகை் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன.  

சுற்றுெ்சூழல் பாதிப்புகளைத் தணிக்க ொத்தியமான அளனத்து வழிகளையும் கருத்தில் சகாண்டு சுற்றுெ்சூழல் 

சமலாண்ளமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுை்ைது. EMP மாறும், சநகிழ்வானது மற்றும் 

அவ்வப்சபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுெ்சூழல் பாதிப்புகை் சதாடர்புளடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமான 

மதிப்பாய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் சபாறுப்பான மூத்த நிர்வாகம், EMP பயனுை்ைதாகவும் சபாருத்தமானதாகவும் 

இருப்பளத உறுதி செய்வதற்காக EMP மற்றும் அதன் செயலாக்கத்ளத மதிப்பாய்வு செய்யும். இவ்வாறு, EMP இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுை்ை அளனத்து இலக்குகளையும் நிளறசவற்ற ெரியான நடவடிக்ளககை் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் இந்த திட்டம் சநர்மளறயான தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தும். அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் மற்றும் முடிவு
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11.1 அறிமுகம் 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி (S.O. 3977 (E)) செட்டிக்குறிெ்சி கரடுமுரடான கல் மற்றும் 

ெரளை குவாரிகை் (பரப்பு: 13.48.5 சஹக்சடர்) "B" பிரிவின் கீழ் வருகிறது. 

இப்சபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு சதசிய 

பசுளமத் தீர்ப்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாளண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018 EIA, 

EMPக்கான சதளவளய சதைிவுபடுத்தியது, எனசவ, அளனத்துப ் பகுதிகளுக்கும் சபாது 

ஆசலாெளன 5 முதல் 25 சஹக்சடர் பகுதி B-1 இல் விழுகிறது மற்றும் SEAC/ SEIAA மற்றும் 

கிைஸ்டர் நிளலளமக்காக மதிப்பிடப்பட்டது. 

சபாது மற்றும் பிற பங்குதாரர்கைின் பரிந்துளரகளுக்காக விரிவான வளரவு EIA 

EMP அறிக்ளக தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் சபாது ஆசலாெளனயின் முடிவுகைின் 

அடிப்பளடயில் இறுதி EIA EMP அறிக்ளக தயாரிக்கப்படும். 

சுற்றுெ்சூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தணிக்ளக சபாறிமுளறயானது திட்டம் 

சதாடங்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் பரிந்துளரக்கப்பட்டது, சதளவப்பட்டால், EIA 

கணிப்புகைின் துல்லியம் மற்றும் பரிந்துளரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ளககைின் 

செயல்திறளன ெரிபார்க்க. 

EIA ஆய்வின் முக்கிய சநாக்கம், கிைஸ்டர் குவாரிகைால் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏற்படும் ஒட்டுசமாத்த தாக்கத்ளத அைவிடுவது மற்றும் ஒவ்சவாரு தனிப்பட்ட 

குத்தளகக்கும் பயனுை்ை தணிப்பு நடவடிக்ளககளை உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு 

ஆதாரங்கை், உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு கருவிகை், பின்னணி காற்றின் தர அைவுகை் ,  

வானிளல அைவீடுகை், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர் சவைிசயற்றம், தூசி உருவாக்கம் 

சபான்ற மாசுபாட்டின் அளனத்து அம்ெங்களையும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த 

அறிக்ளகயில் விவாதிக்கப்பட்டுை்ைது. 2021 மார்ெ் முதல் சம வளரயிலான மாதங்கைில் 

பல்சவறு சுற்றுெ்சூழல் கூறுகளுக்காக அடிப்பளட கண்காணிப்பு ஆய்வு 

சமற்சகாை்ைப்பட்டது, இதனால் கிைஸ்டர் குவாரி திட்டங்கைால் சுற்றுெ்சூழலில்  

எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகளை மதிப்பிடவும், முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ளககை் 

தனித்தனியாக பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் அந்தந்த 

முன்சமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு. 

திட்ட ஆதரவாைர் சதளவயான அனுமதிகளைப் சபறுவளத உறுதிசெய்கிறார் 

மற்றும் விதிகை் மற்றும் விதிமுளறகைின்படி குவாரிகை் சமற்சகாை்ைப்படும். TNPCB 

இலிருந்து EC, CTO ஐப் சபற்று, குத்தளகப் பத்திரத்ளத நிளறசவற்றி, DGMS அனுமதிளயப் 

சபற்ற பிறகு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்ளககை் 

படிப்படியாக சமற்சகாை்ைப்படும் மற்றும் பணிபுரியும் திறளமயான நபர்கைின் 

சமற்பார்ளவயின் கீழ் பணி சமற்சகாை்ைப்படும். 

ஒட்டுசமாத்தமாக, EIA அறிக்ளகயானது, திட்டம் சதாடங்கப்பட்ட பிறகு அளனத்து 

சுற்றுெ்சூழல் தரநிளலகை் மற்றும் ெட்டங்களுடன் இணங்கும் என்று கணித்துை்ைது 

மற்றும் செயல்பாட்டு நிளல குளறப்பு நடவடிக்ளககை் செயல்படுத்தப்பட்டது. 
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நிலப்பரப்பு சமம்பாடு, உப சபாருைாக நீர், சபாருைாதார சமம்பாடு மற்றும் 

சிறந்த சபாது செளவகை், ெந்ளத சதளவக்சகற்ப ரஃப்ஸ்சடாளன வழங்குதல் மற்றும் 

வழங்குதல் சபான்ற சுற்றுெ்சூழல் மற்றும் ெமூகப் சபாருைாதாரத்தில் சுரங்க  

நடவடிக்ளககை் சநர்மளறயான தாக்கத்ளத ஏற்படுத்துகின்றன. 

நிளலயான மற்றும் நவீன சுரங்கமானது, சுரங்கெ் செயல்பாட்டின் சநர்மளறயான 

தாக்கத்ளதக் காண்பதற்கும், கிைஸ்டரில் சநரடியாகவும், 20 சபருக்கு மளறமுகமாகவும் 

கிட்டத்தட்ட 49 சபருக்கு நிளலயான சவளலவாய்ப்ளப வழங்குவதற்கு நம்ளம 

வழிநடத்துகிறது. 

விவாதிக்கப்பட்டபடி, பல்சவறு மாசுகளை அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குை்  

ளவத்திருக்க சபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்ளககை் எடுக்கப்படுவதால் ,  

முன்சமாழியப்பட்ட குவாரிகை் அப்பகுதியின் சூழலியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க  

தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தாது என்று உறுதியாகக் கூறலாம். செட்டிக்குறிெ்சி கரடுமுரடான 

கல் மற்றும் ெரளைக் குவாரிகைில் இருந்து சவைியாகும் மாசுகளுக்கு உயிரியல் 

குறிகாட்டிகைாகெ் செயல்படுவதுடன், அப்பகுதிளயெ் சுற்றியுை்ை பசுளமப் பட்ளட 

சமம்பாடு ஒரு பயனுை்ை மாசுபாட்ளடத் தணிக்கும் நுட்பமாக எடுத்துக் சகாை்ைப்படும் 

(அைவு: 13.48.5 சஹக்சடர்) 

அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகை்கரள பவளிப்படுத்துதல் 
 

திட்ட உரிளமயாைர் திரு.A.ஷாகுல் ஹமீது & ஸ்ரீ செல்வி செம்பர்ஸ், இந்திய தரக் 
கவுன்சிலின் கீழ் அங்கீகாரம் சபற்ற நிறுவனமான M/s ஜிசயா எக்ஸ்ப்சைாசரஷன் 

மற்றும் ளமனிங் சொல்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான சதசிய அங்கீகார 

வாரியம், புது தில்லி, EIA ஆய்ளவ சமற்சகாை்வதற்காக ToR வழங்கியது மற்றும் 

ஸ்டாண்டர்ட் ToR இன் படி ஈடுபட்டுை்ைார். அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது.   

ஆமலாசரன நிறுவனத்தின் பபயை் மற்றும் முகவைி: 

ஜிசயா எக்ஸ்சபாைசரென் அண்டு ளமனிங் சொல்யுென்ஸ்  

பளழய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ளவத ஆசிரமம் ொளல, அழகாபுரம்,  

செலம் – 630 004, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

அங்கீகாரம்  சபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 வளக ‘A’  

ொன்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

சதாளலசபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்ெல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

வளலயதைம்: www.gemssalem.com 

 

கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகாைம் பபற்ற 

நிபுணை்கள் மற்றும் பதாடை்புரடய உறுப்பினை்கள் - 

வ.எண் நிபுணைின் பபயை் நிறுவனம்/ 

எம்மபனல் 

EIA Coordinator FAE 

Sector Category Sector Category 

1 

முரனவை். 
M.இப்திகாை் 

அகமது 

நிறுவனத்தின் 

பணியாளை் 
1 A 

WP 

GEO 

SC 

B 

A 

A 

http://www.gemssalem.com/
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2 
முளனவர். P. 

தங்கராஜூ 

நிறுவனத்தின் 

பணியாைர் 
- - 

HG 

GEO 

A 

A 

3 திரு. A. சஜகநாதன் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாைர் 
- - 

AP 

NV 

SHW 

B 

A 

B 

4 
திரு. N. 

செந்தில்குமார் 
எம்சபனல் 

38 

28 

B 

B 

AQ 

WP 

RH 

B 

B 

A 

5 
திருமதி. ஜிஷா 

பரசமஸ்வரன் 

நிறுவனத்தின் 

பணியாைர் 
- - SW B 

6 திரு. சகாவிந்தொமி 

 

நிறுவனத்தின் 

பணியாைர் - - WP B 

7 திருமதி. K. அனிதா 
நிறுவனத்தின் 

பணியாைர் 
- - SE A 

8 திருமதி. அமிர்தம் 
நிறுவனத்தின் 

பணியாைர் 
- - EB B 

9 
திரு. அழகப்பா 

சமாெஸ் 
எம்சபனல் - - EB A 

10 திரு Aஅல்லிமுத்து 
நிறுவனத்தின் 

பணியாைர் 
- - LU B 

11 திரு . S. பாசவல் எம்சபனல் - - RH B 

12 
திரு. J. R. விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

எம்சபனல் 
- - 

SHW 

RH 

A 

A 

சுருக்கங்கள் 

EC EIA ஒருங்கிளணப்பாைர் EB சூழலியல் மற்றும் உயிர் 

பன்முகத்தன்ளம 

AEC இளண EIA ஒருங்கிளணப்பாைர் NV ெத்தம் மற்றும் அதிர்வு 

FAE செயல்பாட்டு பகுதி நிபுணர் SE ெமூக சபாருைாதாரம் 

FAA செயல்பாட்டு பகுதி அசொசிசயட்ஸ் HG நீரியல், நிலத்தடி நீர் மற்றும் 

நீர் பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர் SC மண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியளமப்பியல் RH இடர் மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து  

சமலாண்ளம 

WP நீர் மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு  

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

SHW திட மற்றும் அபாயகரமான 

கழிவுகை் 

AP காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு, தடுப்பு  

மற்றும் கட்டுப்பாடு 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகை் 

LU நில பயன்பாடு ISW சதாழில்துளற திடக்கழிவுகை் 

AQ வானிளல ஆய்வு, காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் கணிப்பு 

HW அபாயகரமான கழிவுகை் 
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EIA/EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணை்களின் அறிவிப்பு 

 EIA/EMPக்கு பங்கைிக்கும் நிபுணர்கைின் அறிவிப்பு, ொதாரண கல் மற்றும் ெரளை 

குவாரி திட்டம், 13.48.5 சஹக்சடர் பரப்பைவில் தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டம்,  

கயத்தார் தாலுக்காவின் செட்டிகுறிெ்சி  கிராமத்தில் சமற்குறிப்பிட்ட EIA ஆய்வில் 

அைிக்கப்பட்ட தகவல்கை் உண்ளமயானளவ என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய வளரயில் 

ெரியானளவ என்றும் ொன்றைிக்கப்பட்டுை்ைது.  

 EIA/EMP அறிக்ளகளய உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் EIA குழுவின் ஒரு 

பகுதியாக இருந்சதன் என்று இதன் மூலம் ொன்றைிக்கிசறன்.   

சபயர்:   முரனவை். M. இப்திகாை் அகமது 

பதவி:    சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிரணப்பாளை் 

சததி & ளகசயாப்பம்:      

 

ஈடுபாட்டின் காலம்:  ஜூளல 2020 முதல் இன்று வளர 

1. EIA ஒருங்கிரணப்பாளருடன் இரணந்த குழு உறுப்பினை்கள்: 

2. திரு. S. நாகமணி 
3. திரு. P.விஸ்வநாதன் 

4. திரு. M.சந்மதாஷ்குமாை் 
5. திரு. S. இளவைசன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள் 

வ. 

எண். 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணைின் 

பபயை் 
ரகபயா

ப்பம் 

1 AP 

▪ முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்ளக காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்டின் பல்சவறு  

ஆதாரங்களை அளடயாைம் 

காணுதல் 

திரு. A. 

சஜகநாதன் 

2 WP 

▪ காற்று மாசுபாட்ளட  

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு  

நடவடிக்ளககை் / கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககளை 

முன்சமாழிதல் 

▪ நீர் சுத்திகரிப்பு அளமப்புகை் , 

வடிகால் வெதிகளை  

பரிந்துளரத்தல் 

முளனவர். 

M.இப்திகார் 

அகமது 

 

திரு. N. 

செந்தில்குமா
ர் 

 

3 HG 

▪ சபறும் சூழல்/நீர்நிளலகைில்  

கழிவுநீர்/கழிவு நீர் 

சவைிசயற்றத்தின் ொத்தியமான 

தாக்கங்களை மதிப்பீடு செய்தல்  

முளனவர்.. P. 

தங்கராஜூ  
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மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககளை 

பரிந்துளரத்தல். 

4 GEO 

 

▪ நிலத்தடி நீர் அட்டவளணயின் 

விைக்கம் மற்றும் தாக்கத்ளத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு  

நடவடிக்ளககளை 

முன்சமாழிதல். 

முளனவர். 

M.இப்திகார் 

அகமது 

 

முளனவர்.. P. 

தங்கராஜூ  

5 SE 
▪ நீர்நிளல பண்புகைின் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் விைக்கம் 

திருமதி. K. 

அனிதா  

6 EB 

▪ தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கைின் அடிப்பளட  

தரவு செகரிப்பு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரிதான, 

அழிந்து வரும் மற்றும் 

அெச்ுறுத்தலுக்கு உை்ைான 

இனங்கை் என 

அளடயாைப்படுத்துதல். 

திருமதி. 

அமிர்தம் 

திரு. 

அழகப்பா 

சமாெஸ்  

7 RH 

▪ தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கை் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

▪ கிரீன்அரண் வைர்ெ்சிக்கான 

இனங்களை பரிந்துளரத்தல் . 

 

திரு. N. 

செந்தில்குமா
ர் 

 

திரு . S. 

பாசவல் 
 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

8 LU 

▪ அபாயங்கை் மற்றும் 

அபாயகரமான சபாருட்கைின் 

அளடயாைம் 

திரு 

Aஅல்லிமுத்து 

9 NV 
▪ அபாயங்கை் மற்றும் விளைவுகை்  

பகுப்பாய்வு 

திரு. A. 

சஜகநாதன் 

10 AQ 

▪ பாதிப்பு மதிப்பீடு திரு. N. 

செந்தில்குமா
ர் 

 

11 SC 

▪ அவெரகால ஆயத்த திட்டம் 

தயாரித்தல் 

முளனவர். 

M.இப்திகார் 

அகமது 

 

12 SHW 

▪ பாதுகாப்பு சமலாண்ளம திட்டம். திரு. A. 

சஜகநாதன் 

திரு. J. R. 

விக்ரம் 

கிருஷ்ணா 

 

 

 

 

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பினை்களின் பட்டியல் 
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Sl.No. 
பசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு நிபுணைின் பபயை் ரகபயாப்பம் 

1 திரு.S.நாகமணி AP; GEO; 

AQ 

▪ FAE உடன் தை  

வருளக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கை், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககளை 

பரிந்துளரக்கும் 

உை்ைீடுகை் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ புவியியல் 

அம்ெங்கைில் 

உை்ைீடுகளை 

வழங்கவும் 

▪ பகுப்பாய்வு செய்து  

உை்ைீடுகளை 

வழங்குதல் மற்றும் 

வானிளல தரவு, 

உமிழ்வு மதிப்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்கம் 

மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககளை 

பரிந்துளரத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் FAE 

க்கு உதவுதல் 

 

2 
திரு.விஸ்வநாதன் 

 

AP; WP; 

LU 

▪ FAE உடன் தை  

வருளக 

▪ காற்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கை், அதன் 

தாக்கம் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககளை 

பரிந்துளரக்கும் 

உை்ைீடுகை் மற்றும் 

FAE க்கு உதவுதல் 

▪ நீர் மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கை், அதன் 

தாக்கங்கை் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ளககளை 

பரிந்துளரத்தல் 

ஆகியவற்றில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வளரபடங்களை 
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தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

3 திரு.ெந்சதாஷ்குமார் GEO; SC 

▪ FAE உடன் தை  

வருளக 

▪ புவியியல் 

அம்ெங்கைில் 

உை்ைீடுகளை 

வழங்கவும் 

▪ வைங்கை் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 

திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்ளதத் 

தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

▪ உை்ைீடுகளை 

வழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண்  

பாதுகாப்பு முளறகை்  

மற்றும் 

பாதிப்புகளை 

அளடயாைம் காண  

உதவுதல் 

 

4 
திரு 

உமாமசகஸ்வரன் 
GEO 

▪ FAE உடன் தை  

வருளக 

▪ புவியியல் 

அம்ெங்கைில் 

உை்ைீடுகளை 

வழங்கவும் 

▪ வைங்கை் மற்றும் 

இருப்புக் கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 

திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்ளதத் 

தயாரிப்பதில் 

உதவுதல் 

 

5 திரு.அ.அல்லிமுத்து SE 

▪ FAE உடன் தை  

வருளக 

▪ தரவு செகரிப்பில் FAE 

க்கு உதவுங்கை் 

▪ முதன்ளம மற்றும் 

இரண்டாம் நிளல  

தரவுகளை 

பகுப்பாய்வு 

செய்வதன் மூலம் 
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உை்ைீடுகளை 

வழங்கவும் 

6 திரு.எஸ்.இைவரென் LU; SC 

▪ FAE உடன் தை  

வருளக 

▪ நில பயன்பாட்டு 

வளரபடங்களை 

தயாரிப்பதில் FAE 

க்கு உதவுதல் 

▪ உை்ைீடுகளை 

வழங்குதல் மற்றும் 

FAE க்கு மண்  

பாதுகாப்பு முளறகை்  

மற்றும் 

பாதிப்புகளை 

அளடயாைம் காண  

உதவுதல் 

 

7 
 

திரு..வடிசவல் 
HG 

▪ FAE உடன் தை  

வருளக 

▪ FAE உதவி & நீர்நிளல  

பண்புகை், நிலத்தடி  

நீர் 

மட்டம்/அட்டவளண 

ஆகியவற்றில் 

உை்ைீடுகளை 

வழங்குதல் 

▪ நிலத்தடி நீர் ரீொர்ஜ் 

மற்றும் பம்ப்  

சொதளன, ஓட்ட  

விகிதம் நடத்தும் 

முளறகளுக்கு 

உதவுதல் 

 

8 திரு.. திசனஷ் NV 

▪ FAE உடன் தை  

வருளக 

▪ FAE க்கு உதவுதல்  

மற்றும் 

முன்சமாழியப்பட்ட 

சுரங்க 

நடவடிக்ளககைால் 

ஏற்படும் பாதிப்புகை்  

குறித்த உை்ைீடுகளை 

வழங்குதல் மற்றும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்ளககளை 

பரிந்துளரத்தல் 

▪ முன்கணிப்பு 

மாதிரியாக்கத்துடன் 

FAEக்கு உதவுங்கை் 
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9 
திரு. பன்னீர் 

செல்வம் 
EB 

▪ FAE உடன் தை  

வருளக 

▪ அடிப்பளட தரவு 

செகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கை் 

▪ உை்ைீடுகளை 

வழங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கைின் 

சலபிைிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

10 
 

திருமதி நதியா 
EB 

▪ FAE உடன் தை  

வருளக 

▪ அடிப்பளட தரவு 

செகரிப்பில் FAE க்கு 

உதவுங்கை் 

▪ உை்ைீடுகளை 

வழங்குதல் மற்றும் 

தாவரங்கை் மற்றும் 

விலங்கினங்கைின் 

சலபிைிங்கிற்கு 

உதவுதல் 

 

 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவைால் பிைகடனம் 

 டாக்டர். M. இஃப்திகார் அகமது எனும் நான்,  நிர்வாகப் பங்குதாரர், ஜிசயா 

எக்ஸ்ப்சைாசரஷன் மற்றும் ளமனிங் சொல்யூஷன்ஸ், சமற்கூறிய செயல்பாட்டுப் பகுதி 

வல்லுநர்கை் மற்றும் குழு உறுப்பினர்களைக் சகாண்டு தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி  

மாவட்டம் கயத்தாறு தாலுகாவில் உை்ை செட்டிகுறிெ்சி கிராமத்தில் 13.48.5 பரப்பைவு 

சகாண்ட ொதாரண கல் மற்றும் ெரளை குவாரி திட்டத்திற்கான EIA/EMP அறிக்ளக  

தயாரிக்கப்பட்டுை்ைது. EIA ஆய்வில் அைிக்கப்பட்ட தகவல்கை் உண்ளமயானளவ 

என்றும், நமது அறிவுக்கு எட்டிய வளரயில் ெரியானளவ என்றும் 

ொன்றைிக்கப்பட்டுை்ைது.      

 

ளகசயாப்பம் மற்றும் சததி:                              

சபயர்:     முரனவை்.M.இப்திகாை் அகமது 

பதவி:      நிை்வாக பங்குதாைை் 
EIA ஆசலாெகர் அளமப்பின் சபயர்: M/s.ஜிமயா எக்ஸ்புளமைசன் அண்டு ரமனிங்  

      பசால்யுசன்ஸ் 

NABET ொன்றிதழ் எண் & 

 சவைியீட்டு சததி   : NABET/EIA/1922/SA0139 Dated: 11-10-2021 

 


