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 Table 1.2 List of Quarries within 500 Meter Radius 

PROPOSED QUARRY 

CODE Name of the Owner 
Village & 

 S.F. No’s 

Extent 

(Hect) 
Status 

P1 

Thiru.A.Thangaraj, 

S/o. Arumuga 

Gounder, 

Vayalur, Puspathur 

Post,  

PalaniTaluk, 

DindigulDistrict–624 

618 

Kolumankondan, 

218/1, 219/1 

4.58.80 

 

ToR obtained 

vide Lr.No. 

SEIAA-TN/F.No. 

8648/SEAC/ToR-

1074/2021 

Dated:01.03.2022 

TOTAL                                           4.58.80 hect 

EXISTING QUARRIES 

CODE Name of the Owner Village & S.F. No’s 
Extent 

(Hect) 
Status 

E1 

Thiru. S.Karthikeyan 

S/o. P. Senapathi, 79, 

New Dharapuram 

Road,  

PalaniTaluk, Dindigul 

District 

Kolumankondan, 388/1A (P) 1.98.0 
14.06.2018 to 

13.06.2023 

TOTAL 1.98.0 hect 

TOTAL CLUSTER EXTENT 6.568 hect 

ABANDONED AND EXPIRED QUARRIES 

CODE Name of the Owner Village & S.F. No’s 
Extent 

(Hect) 
Status 

EX1 Thiru. Rathinamoorthi Kolumankondan, 373(P) B-III. 1.50.0 
10.05.2011 to 

09.05.2016 

EX2 Tmt.Parimalam  
Kolumankondan, 373(P) B-II 

 
1.50.0 

04.08.2008 to 

03.08.2018 

EX3 Tmt.R.Sagundaladevi Kolumankondan,230(P),231(P) 2.70.0 
04.03.2016 to 

03.03.2021 

TOTAL 5.70 Hect. 

TOTAL CLUSTER EXTENT 9.268 Hect. 

Source: i).AD Letter – Rc.No. 433/2018 - Mines, Date:06.07.2021 

Note: - 

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

01.07.2016 

• EX3 have been taken into the calculation of cluster extent. But have not been 

included in the cumulative studies as they are inactive. 
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TERMS OF REFERENCE (ToR) COMPLIANCE 

 Thiru. A. Thangaraj 

“ToR issued vide Letter No. SEIAA-TN/F.No. 8648/SEAC/ToR-1074/2021, 

Dated:01.03.2022 

SPECIFIC CONDITIONS 

1. The proponent shall carry out the cumulative 

& comprehensive impact study due to 

mining operations carried out in the quarry 

cluster specifically with reference to the 

environment in terms of air pollution, water 

pollution, & health impacts, accordingly the 

Environment Management plan should be 

prepared keeping the concerned quarry and 

the surrounding habitations in the mind. 

Cumulative impact study dealing with 

air pollution, water pollution, & 

health impacts has been discussed in 

section 7.4, pp. 154-162 under chapter 

VII. Based on the cumulative study 

results, environmental management 

plan has been prepared and added in 

pp. 168-180 under chapter X. 

2. A study on controlled blasting shall be 

conducted and the same shall include in the 

EIA report. 

Agreed and noted. 

3. 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? 

As the project is a greenfield project, 

it does not have the history of 

beginning and ending of mining 

activities.  

b) Quantity of minerals mined out. The question is not valid for this 

green field project. 

c) Highest production achieved in any one year The question is not valid for this 

green field project. 

d) Detail of approved depth of mining. The question is not valid for this 

green field project. 

e) Actual depth of the mining achieved earlier The question is not valid for this 

green field project. 

f) Name of the person already mined in that The question is not valid for this 
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leases area. green field project. 

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

the same shall be submitted. 

 The question is not valid for this 

green field project. 

h) Whether the mining was carried out as per the 

approved mine plan (or EC if issued with 

stipulated benches. 

The question is not valid for this 

green field project. 

4. 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). 

Geology of the lease area has been 

discussed in section 2.3.2, p.20 under 

chapter II. 

5. The proponent shall furnish photographs of 

adequate fencing, green belt along the 

periphery including replantation of existing 

trees & safety distance between the adjacent 

quarries & water bodies nearby provided as 

per the approved mining plan. 

Yes. Agreed and noted. 

6. The Project Proponent shall provide the 

details of mineral reserves and mineable 

reserves, planned production capacity, 

proposed working methodology with 

justifications, the anticipated impacts of the 

mining operations on the surrounding 

environment and the remedial measures for 

the same. 

Yes. Agreed and noted. 

7. The Project Proponent shall provide the 

Organization chart indicating the appointment 

of various statutory officials and other 

competent persons to be appointed as per the 
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provisions of Mines Act'1952 and the MMR, 

1961 for carrying out the quarrying 

operations scientifically and systematically in 

order to ensure safety and to protect the 

environment. 

8 The Project Proponent shall conduct the 

hydro-geological study considering the 

contour map of the water table detailing the 

number of ground water pumping & open 

wells, and surface water bodies such as rivers, 

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

along with the collected water level data for 

both monsoon and non-monsoon seasons 

from the PWD / TWAD so as to assess the 

impacts on the wells due to mining activity. 

Based on actual monitored data, it may 

clearly be shown whether working will 

intersect groundwater. Necessary data and 

documentation in this regard may be 

provided. 

Detailed hydrogeological studies 

were conducted for the period of 3 

months (February-April,2022). 

Results have been discussed in 

section 3.3, pp.52-64 under chapter 

III. 

9 The proponent shall furnish the baseline data 

for the environmental and ecological 

parameters with regard to surface 

water/ground water quality, air quality, soil 

quality & flora/fauna including 

traffic/vehicular movement study. 

The details have been provided in 

sections 3.3-3.6, pp.47-96 under 

chapter III. Traffic details have been 

given in section 2.6.2, pp.34-36 

under chapter II. 

10 A tree survey study shall be carried out (nos. 

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

withing the mining leases applied area & 

300m buffer zone and its management during 

mining activity. 

The green belt development proposal 

has been disclosed in the sections 

4.6.2.1-4.6.2.4, pp.128-130 under   

chapter IV. 

11 A detailed mine closure plan for the proposed 

project shall be included in EIA/EMP report 

Mine closure details have been 

provided in section 2.4.2-2.4.5 in 
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which should be site-specific. pp.24-32 and mine closure plan 

plates have been given in Figures 

2.13 pp.29-30 under chapter II and in 

Annexure III. 

12 The Public hearing advertisement shall be 

published in one major National daily and 

one most circulated vernacular daily. 

The same will be updated in the final 

EIA report after public hearing 

meeting. 

13. The recommendation for the issue of “Terms 

of Reference” is subjected to the outcome of 

the Hon’ble NG T, Principal Bench, New 

Delhi in O.A.No.186 of 2016 (M.A.No. 

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

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

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

Agreed & noted. 

14 The purpose of green belt around the project 

is to capture the fugitive emissions and to 

attenuate the noise generated, in addition to 

the improvement in the aesthetics. A wide 

range of indigenous plant species should be 

planted in and around the premise in 

consultation with the DFO, District/State 

Agriculture University. The plant species 

should have thick canopy cover, perennial 

green nature, native origin and large leaf 

areas. Medium size trees and small trees 

alternating with shrubs shall be planted. 

Miyawaki method of planting, i.e., planting 

different types of trees at very close intervals 

The detailed greenbelt development 

plan has been provided in the section 

4.6.2, p.128-133 under chapter IV. 
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may be tried which will give a good green 

cover. Greenbelt needs to be developed in the 

periphery of the mines area so that at the 

closure time the trees would have grown well. 

15. Taller/one year old Saplings raised in 

appropriate size of bags; preferably eco-

friendly bags should   be   planted   in   proper   

spacing   as   per   the   advice   of local   

forest authorities/botanist/Horticulturist with 

regard to site specific choices. The proponent 

shall earmark the greenbelt area with GPS 

coordinates all along the boundary of the 

project site with at least 3 meters wide and in 

between blocks in an organized manner 

Agreed & noted. 

16. A Disaster management Plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP 

Report. 

Details regarding disaster 

management plan have been provided 

in Section 7.3, pp.150-154 under 

chapter VII. 

17. A Risk Assessment and management Plan 

shall be prepared and included in the 

EIA/EMP Report. 

The details have been provided in 

pp.148 -150 under chapter VII. 

18. The Socio-economic studies should be carried 

out within a  5 km buffer zone from the 

mining activity. Measures of socio-economic 

significance and influence to the local 

community proposed to be provided by the 

Project Proponent should be indicated. As far 

as possible, quantitative dimensions may be 

given with time frames for implementation. 

The socio – economic studies were 

carried out and the result have been 

discussed in section 3.7, pp.96-107 

under chapter III 

19. 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 

Agreed and noted. 
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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. 

20. Concealing any factual information or 

submission of false/fabricated data and failure 

to comply with any of the conditions 

mentioned above may result in withdrawal of 

this Terms of Reference besides attracting 

penal provisions in the Environment 

(Protection) Act, 1986. 

Agreed and noted. 

 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1 As per the MoEF&CC office Memorandum 

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

and 20/10/2020 the proponent shall address 

the concerns raised during the public 

consultation and all the activities proposed 

shall be part of the environment Management 

Plan.  

Agreed and noted 

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. 

Agreed and noted 

3 The environmental impact assessment should 

study the biodiversity, the natural ecosystem, 

the soil micro flora, fauna and soil seed bank 

and suggest measures to maintain natural 

ecosystem. 

The ecological details have been 

provided in section 3.6, pp.79-96 

under chapter III. 

4 Action should specifically be suggested for 

sustainable management of the area and 

Agreed and noted. 
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restoration of ecosystem for flow of goods 

and services.  

5. The project proponent shall study impact on 

fish habitats and the food WEB/ food chain in 

the water body and Reservoir. 

Agreed and noted. 

6. The Terms of Reference should specifically 

study impact on soil health, soil erosion, the 

soil physical, chemical components and 

microbial components. 

All data regarding soil were 

collected. The matter regarding soil’s 

physico-chemical conditions, soil 

health, etc., has been discussed in 

section 3.2, pp.47-52 under chapter 

III. 

7. The Environmental Impact Assessment 

should study impact on biodiversity, 

vegetation, endemic, vulnerable and 

endangered indigenous flora and fauna. 

This report has included studies of 

ecology and biodiversity covering 

vegetation, endemic, vulnerable and 

endangered indigenous flora and 

fauna in section 3.6, pp. 79-96. 

According to the ecological report, 

there is no endemic, vulnerable and 

endangered indigenous flora and 

fauna. 

8. The Environmental Impact Assessment 

should study impact on standing trees and the 

trees should be numbered. 

Agreed and noted. 

 

9. The Environmental Impact Assessment 

should study on wetlands, water bodies, 

rivers streams, lakes and farmer sites. 

Agreed and noted. 

 

10. The Environmental Impact Assessment 

should hold detailed study on EMP with 

budget for green belt development and mine 

closure plan including disaster management 

plan. 

The EMP details have been given in 

Table 10.11 and 10.11(a), p.179 

under chapter X. 

 

11. The Environmental Impact Assessment 

should study impact on climate change, 

Agreed and noted. 
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temperature rise, pollution and above soil & 

below soil carbon stock 

12. The Environmental Impact Assessment 

should study impact on protected areas, 

Reserve Forests, National Parks, Corridors 

and Wildlife pathways. 

Not Applicable as there are no 

protected areas such as Reserve 

Forests, National Parks, Corridors 

and Wildlife pathways. 

STANDARD TERMS OF REFERENCE 

1 Year-wise production details since 1994 

should be given, clearly stating the highest 

production achieved in any one year prior 

to 1994. It may also be categorically 

informed whether there had been any 

increase in production after the EIA 

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

the highest production achieved prior to 

1994. 

Not applicable. This is not a violation 

category project. This proposal falls 

under B1 category. 

2 A copy of the document in support of the 

fact that the proponent is the rightful lessee 

of the mine should be given. 

The proposed site for quarrying is a 

patta land. Document is enclosed along 

with the approved mining plan in 

Annexure III. 

3. All documents including approved mine 

plan, EIA and public hearing should be 

compatible with one another in terms of the 

mine lease area, production levels, waste 

generation and its management, mining 

technology etc. and should be in the name 

of the lessee.  

Noted and 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 

All corner coordinates of the project 

area have been provided in Table 2.2 in 

p.12. 
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use and other ecological features of the 

study area (core and buffer zone).  

5.  Information should be provided in Survey 

of India Toposheet in 1:50,000 scale 

indicating geology map of the area, 

geomorphology of land forms of the area, 

existing minerals and mining history of the 

area, important water bodies, streams and 

rivers and soil characteristics. 

Geology map covering 10km radius 

from the project area has been shown in 

Figure 2.7, p.22 and geomorphology 

map in Figure 2.8, p.23 under chapter 

II. 

6.  Details about the land proposed for mining 

activities should be given with information 

as to whether mining conforms to the land 

use policy of the State; land diversion for 

mining should have approval from State 

land use board or the concerned authority. 

The applied area was inspected by the 

officers of Department of Geology 

along with revenue officials and found 

that the land is fit for quarrying under 

the policy of State Government. 

7. It should be clearly stated whether the 

proponent company has a well laid down 

Environment Policy approved by its Board 

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

the EIA Report with description of the 

prescribed operating process/procedures to 

bring into focus any 

infringement/deviation/violation of the 

environmental or forest norms/conditions? 

The hierarchical system or administrative 

order of the Company to deal with the 

environmental issues and for ensuring 

compliance with the EC conditions may 

also be given. The system of reporting of 

non-compliances / violations of 

environmental norms to the Board of 

Directors of the Company and/or 

shareholders or stakeholders at large, may 

The proponent has framed 

Environmental Policy and the same has 

been discussed in section 10.1, p.168 

under chapter X. 
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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 

involving mechanized method. As the 

rock is a hard, compact and 

homogeneous body, the height 5m and 

width of the bench 5m will be 

maintained as with 900 bench angles. 

Quarrying activities will be carried out 

under the supervision of competent 

persons like Mines Manager, Mines 

Foreman and Mining Mate. 

Necessary permissions will be obtained 

from DGMS after obtaining 

environmental clearance. 

9. The study area will comprise of 10 km 

zone around the mine lease from lease 

periphery and the data contained in the EIA 

such as waste generation etc., should be for 

the life of the mine/ lease period.  

The study area considered for this study 

is of 10 km radius and all data 

contained in the EIA report such as 

waste generation etc., is for the life of 

the mine / lease period. 

10. Land use of the study area delineating 

forest area, agricultural land, grazing land, 

wildlife sanctuary, national park, migratory 

routes of fauna, water bodies, human 

settlements and other ecological features 

should be indicated. Land use plan of the 

mine lease area should be prepared to 

encompass preoperational, operational and 

post operational phases and submitted. 

Impact, if any, of change of land use 

should be given. 

Land use 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 has been discussed in p.44 

under chapter III. 

Land use plan of the project area 

showing pre-operational, operational 

and post-operational phases are 

discussed in Table 2.3, p.17 under 

chapter II. 

11. Details of the land for any Over Burden 

Dumps outside the mine lease, such as 

Not Applicable. No dumps have been 

proposed outside the lease area. 
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extent of land area, distance from mine 

lease, its land use, R&R issues, if any, 

should be given. 

12. Certificate from the competent authority in 

the State Forest Department should be 

provided, confirming the involvement of 

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

the event of any contrary claim by the 

Project Proponent regarding the status of 

forests, the site may be inspected by the 

State Forest Department along with the 

Regional Office of the Ministry to ascertain 

the status of forests, based on which, the 

Certificate in this regard as mentioned 

above be issued. In all such cases, it would 

be desirable for representative of the State 

Forest Department to assist the Expert 

Appraisal Committees. 

Not Applicable. 

There is no forest land involved within 

the proposed project area and the 

proposed project area is a patta land. 

Approved mining plan has been 

enclosed in Annexure III. 

13. Status of forestry clearance for the broken-

up area and virgin forestland involved in 

the project including deposition of Net 

Present Value (NPV) and compensatory 

afforestation (CA) should be indicated. A 

copy of the forestry clearance should also 

be furnished. 

Not Applicable. 

The proposed project area does not 

involve any forest land. 

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. 

There are neither forests nor forest 

dwellers / forest dependent 

communities in the mine lease area. 

There shall be no forest impacted 

families (PF) or people (PP). Thus, the 

rights of Traditional Forest Dwellers 

will not be compromised on account of 
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the project, p.85 under chapter III. 

15 The vegetation in the RF / PF areas in the 

study area, with necessary details, should 

be given. 

No Reserve Forest is found within the 

study area. The matter has been 

discussed in p.85 under chapter III. 

16 A study should be done to ascertain the 

impact of the mining project on wildlife of 

the study area and details furnished. Impact 

of the project on the wildlife in the 

surrounding and any other protected area 

and accordingly, detailed mitigative 

measures required, should be worked out 

with cost implications and submitted. 

Not Applicable. 

There is no any wildlife/protected area 

within 10 km radius from the periphery 

of the project area. Information 

regarding the same has been given in 

p.94 under chapter III. 

17 Location of National Parks, Sanctuaries, 

Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, 

Ramsar Site, Tiger/ Elephant Reserves/ 

(existing as well as proposed), if any, 

within 10 km of the mine lease should be 

clearly indicated, supported by a location 

map duly authenticated by Chief Wildlife 

Warden. Necessary clearance, as may be 

applicable to such projects due to 

proximity of the ecologically sensitive 

areas as mentioned above, should be 

obtained from the Standing Committee of 

National Board of Wildlife and copy 

furnished. 

Not Applicable. 

There are no National Parks, Biosphere 

Reserves, Wildlife Corridors, and 

Tiger/ Elephant Reserves within 10 km 

radius from the periphery of the project 

area, p.94 under chapter III. 

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 

A detailed biological study was carried 

out in both core and buffer zones and 

the results have been discussed in p.95 

under chapter III. 

 

There is no schedule I species of 

animals observed within study area as 
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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. 

per Wildlife Protection Act, 1972 and 

no species falls in vulnerable, 

endangered or threatened category as 

per IUCN. There is no endangered red 

list species found in the study area.              

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 with 

respect to CRZ, coastal features such as 

mangroves, if any, should be furnished. 

(Note: The Mining Projects falling under 

CRZ would also need to obtain approval of 

the concerned Coastal Zone Management 

Authority). 

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 

Not Applicable. 

There are no approved habitations 
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furnished. While preparing the R&R Plan, 

the relevant State/National Rehabilitation 

& Resettlement Policy should be kept in 

view. In respect of SCs /STs and other 

weaker sections of the society in the study 

area, a need-based sample survey, family-

wise, should be undertaken to assess their 

requirements, and action programs 

prepared and submitted accordingly, 

integrating the sectoral programs 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. 

within a radius of 300 meters. 

Therefore, R&R plan / compensation 

details for the Project Affected People 

(PAP) is not anticipated. 

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

May (Summer Season); October-December 

(post monsoon season); December – 

February (winter season)] primary baseline 

data on ambient air quality as per CPCB 

Notification of 2009, water quality, noise 

level, soil and flora and fauna shall be 

collected and the 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 

Baseline data were collected for the 

period of February – April 2022 as per 

CPCB notification and MoEF & CC 

Guidelines. Primary baseline data and 

the results have been included in 

sections 3.0-3.6.7, pp.41-96 under 

chapter III. 
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sensitive receptors. There should be at least 

one monitoring station within 500 m of the 

mine lease in the predominant 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 predominant wind 

direction may also be indicated on the map. 

Air quality modelling for prediction of 

incremental GLCs of pollutants was 

carried out using AERMOD view 9.6.1. 

The model results have been given in 

section 4.4.2.3, pp.120-121 under the 

chapter IV. 

 

24 The water requirement for the project, its 

availability and source should be furnished. 

A detailed water balance should also be 

provided. Fresh water requirement for the 

project should be indicated. 

The water requirement for the project, 

its availability and source have been 

provided in Table 2.15, p.38 under 

chapter II and in Table 4.1, p.111 under 

chapter IV. 

25 Necessary clearance from the competent 

authority for drawl of requisite quantity of 

water for the project should be provided. 

Agreed & noted. 

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. 

Part of the working pit will be allowed 

to collect rain water during the spell of 

rain. The water thus collected will be 

used for greenbelt development and 

dust suppression. 

The mine closure plan has been 
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prepared for converting the excavated 

pit into rain water harvesting structure 

and serve as water reservoir for the 

project village during draught season. 

27 Impact of the project on the water quality, 

both surface and groundwater, should be 

assessed and necessary safeguard 

measures, if any required, should be 

provided. 

Impact studies and mitigation measures 

of water environment including surface 

water and ground water have been 

discussed in section 4.3, pp. 110-112 

under the chapter IV. 

28 Based on actual monitored data, it may 

clearly be shown whether working will 

intersect groundwater. Necessary data and 

documentation in this regard may be 

provided. In case the working will intersect 

groundwater table, a detailed 

hydrogeological 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 should be 

furnished. 

Not Applicable.  

The ground water table is found at the 

depth of 55-60 m below ground level. 

The ultimate depth of quarry is 

25m.BGL. Therefore, the mining 

activity will not intersect the ground 

water table. Data regarding the 

occurrence of groundwater table have 

been provided in a separate 

hydrogeological report attached in 

Annexure IV. 

29 Details of any stream, seasonal or 

otherwise, passing through the lease area 

and modification / diversion proposed, if 

any, and the impact of the same on the 

hydrology should be brought out. 

Not Applicable. 

There are no streams, seasonal or other 

water bodies passing within the project 

area. Therefore, no modification or 

diversion of water bodies is anticipated.  

30 Information on site elevation, working 

depth, groundwater table etc. should be 

provided both in AMSL and BGL. A 

The Highest elevation of the project 

area is 324m AMSL. Ultimate depth of 

the mine is 25m below ground level 
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schematic diagram may also be provided 

for the same. 

(BGL). Depth to the water level in the 

area is 55-60m 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 

prior to 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. 

Greenbelt development plan has been 

given in section 4.6.2, pp.128-133 

under chapter IV. 

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 

Traffic density survey was carried out 

to analyse the impact of transportation 

in the study area as per IRC guidelines 

1961 and it is inferred that there is no 

significant impact due to the proposed 

transportation from the project area. 

Details have been provided in section 

2.6.2, pp.34-36 under chapter II. 
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proponent shall conduct impact of 

transportation study as per Indian Road 

Congress Guidelines. 

33 Details of the onsite shelter and facilities to 

be provided to the mine workers should be 

included in the EIA Report. 

Infrastructure & other facilities will be 

provided to the mine workers after the 

grant of quarry lease and the same has 

been discussed in section 2.6.4, p.34 

under chapter II. 

34 Conceptual post mining land use and 

reclamation and restoration of mined out 

areas (with plans and with adequate 

number of sections) should be given in the 

EIA report. 

Mine closure plan is a part of approved 

mining plan enclosed in Annexure III. 

35 Occupational health impacts of the project 

should be anticipated and the proposed 

preventive measures spelt out in detail. 

Details of pre-placement medical 

examination and periodical medical 

examination schedules should be 

incorporated in the EMP. The project 

specific occupational health mitigation 

measures with required facilities proposed 

in the mining area may be detailed. 

Occupational health impacts of the 

project and preventive measures have 

been explained in detail in section 4.8, 

pp.137-138 under chapter IV. 

 

36 Public health implications of the project 

and related activities for the population in 

the impact zone should be systematically 

evaluated and the proposed remedial 

measures should be detailed along with 

budgetary allocations. 

No public health implications are 

anticipated due to this project. Details 

of CSR and CER activities have been 

discussed in sections 8.6 and 8.7 in 

pp.166-167 under chapter VIII. 

37 Measures of socio-economic significance 

and influence to the local community 

proposed to be provided by the project 

proponent should be indicated. As far as 

No negative impact on socio-economic 

environment of the study area is 

anticipated and this project shall benefit 

the Socio-Economic environment by 
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possible, quantitative dimensions may be 

given with time frames for implementation. 

offering employment for 18 people 

directly as discussed in section 8.1, 

p.165 under chapter VIII. 

38 Detailed environmental management plan 

(EMP) to mitigate the environmental 

impacts which, should inter-alia include the 

impacts of change of land use, loss of 

agricultural and grazing land, if any, 

occupational health impacts besides other 

impacts specific to the proposed Project. 

Detailed environment management plan 

for the project to mitigate the 

anticipated impacts has been included 

in pp.168-180 under chapter X. 

 

39 Public hearing points raised and 

commitment of the project proponent on 

the same along with time bound Action 

Plan with budgetary provisions to 

implement the same should be provided 

and also incorporated in the final EIA/EMP 

report of the project. 

The outcome of public hearing will be 

updated in the final EIA/EMP report. 

40 Details of litigation pending against the 

project, if any, with direction /order passed 

by any Court of Law against the Project 

should be given. 

No litigation is pending in any court 

against this project. 

41 The cost of the Project (capital cost and 

recurring cost) as well as the cost towards 

implementation of EMP should be clearly 

spelt out. 

Project cost is Rs. 26,70,000/-  

CER cost is Rs. 53,400/- 

In order to implement the 

environmental protection measures, an 

amount of Rs.14.55 lakhs as capital cost 

and Rs.3.10 lakhs as recurring cost is 

proposed considering present market 

scenario for the proposed project in 

Table 10.11 p.180 under chapter X. 

42 A Disaster management plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP 

report. 

Details regarding disaster management 

plan have been provided in section 7.3, 

pp.150-154 under chapter VII. 
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43 Benefits of the project if the project is 

implemented should be spelt out. The 

benefits of the project shall clearly indicate 

environmental, social, economic, 

employment potential, etc. 

Benefits of the project details have been 

given in p.165 – 167 under chapter 

VIII. 

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

a) Executive summary of the EIA/EMP report Enclosed as a separate booklet. 

b) All documents to be properly referenced 

with index and continuous page 

numbering. 

All the documents have been properly 

referenced with index and continuous 

page numbering. 

c) Where data are presented in the report, 

especially in tables, the period in which the 

data were collected and the sources should 

be indicated. 

List of tables and source of the data 

collected have been mentioned. 

d) Project Proponent shall enclose all the 

analysis/testing reports of water, air, soil, 

noise etc. using the MoEF&CC/NABL 

accredited laboratories. All the original 

analysis/testing reports should be available 

during appraisal of the Project 

Baseline monitoring reports are 

enclosed with this report in chapter III. 

Original Baseline monitoring reports 

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. 

That will be enclosed along with final 

EIA/EMP report. 

g) While preparing the EIA report, the 

instructions for the proponents and 

instructions for the consultants issued by 

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

11013/41/2006-IA. II (I) dated 4th August, 

2009, which are available on the website of 

Noted & agreed. 

Instructions issued by MoEF & CC 

O.M. No. J-11013/41/2006-IA. II (I) 

dated 4th August, 2009 have been 

followed. 
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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. 

Not applicable. 

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 & geological plans have been 

included in Annexures III, p.285. 

Progressive closure plan and sections 

has been included in Annexures III, 

pp.290-291. 
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CHAPTER I 

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 is the major requirement for construction industry. This EIA report is prepared 

by considering the cumulative load of 1 (one) proposed, 1 (One) existing, and 1 expired 

quarry in a cluster in Kolumankondan Village, Palani Taluk, Dindigul District and Tamil 

Nadu State, as shown in Figure 1.1. The total area of the quarries in the cluster is 9.26.80ha. 

The cluster area was 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.8648/SEAC/ToR-1074/2021 dated 01.03.2022 for Thiru. A. Thangaraj. 

The Baseline monitoring study has been carried out during the period of February to 

April 2022 and this EIA and EMP report is prepared for considering cumulative impacts 

arising out of this project. The cumulative environmental impact assessment is undertaken, 

which is followed by preparation of a detailed Environmental Management Plan (EMP) 

individually to minimize those adverse impacts. 

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 (> 10 Ha) and B (≤ 10Ha), 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 “B1” and appraised by SEAC/ SEIAA as well as for cluster situation. 
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The proposed projects are categorized under category “B1” and will be considered at 

SEIAA – TN after conducting public hearing and submission of EIA/EMP report for grant of 

environmental clearance.   

“D raft EIA  report prepared on the basis of ToR issu ed for carrying ou t pu blic hearing 

for the grant of Environmental Clearance from SEIAA - Tamil Nadu ”. 

1.2 IDENTIFICATION OF PROJECT AND PROJECT PROPONENT 

Table 1.1 Salient Features of the Proposed Project Site (P1) 

Name of the Project  Thiru. A. Thangaraj Rough stone quarry 

S.F. No. 218/1 & 219/1 

Extent 4.58.80 ha 

Land Type Patta Land 

Village, Taluk, and 

District  

 Kolumankondan Village, Palani Taluk, Dindigul 

District 

        Source: Approved mining plan. 

Table 1.2 Details of Project Proponent 

Name of the Project Proponent  Thiru. A. Thangaraj 

Address 

S/o. Arumuga Gounder 

Vayalur, Pushpathur Post,  

Palani Taluk,  

Dindigul District 

Mobile  9443549673 

Status Proprietor 

        Source: Approved mining plan. 

1.3 BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT 

The quarrying operations are to be carried out by opencast semi mechanized to manual 

Mining method with bench height of 5m and width of 5m by deploying jack hammer drilling 

& slurry explosive during blasting. Manual loading (considerable rough stone accumulates 

the same will be loaded by Hired front end loader like JCB) tippers are used for 

transportation.  
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Figure 1.1 Satellite imagery showing cluster of quarries within 500m radius 



   

Page | 4  

Table 1.3 Brief Description of the Project (P1) 

Name of the Quarry Thiru. A. Thangaraj Rough stone quarry 

Toposheet No 58- F/06 
Latitude between 10° 33'41.15" N to 10°33'49.33" N 

Longitude between 77°26'22.43" E to 77°26'32.19" E 
Highest Elevation 324m AMSL 
Proposed Depth of 

Mining five years period  
25 m BGL  

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Weathered rock in m3 Top Soil in m3 

2106108 22914 45828 
Minable Reserves 1098247 21255 42510 

Five-year Production 540447 21255 42510 

Existing Pit Dimension 
- 
 

Ultimate Pit Dimension  218m (L) x 195m (W) x 50m (D) 
Water Level in the 
surrounding area 

55-60m BGL 

Method of Mining 
Opencast Semi Mechanized Mining involving drilling and 

blasting 

Topography 

The applied lease area is undulated terrain with altitude of 324m 
maximum and minimum of 315m from the MSL. The area is 
sloping towards Southern side covered with Rough Stone which 
does not sustain any type of vegetation.   

Machinery proposed 

Jack Hammer 6 
Compressor 1 

JCP 1 
Tippers 3 

Blasting Method 

Controlled blasting method by shot hole drilling and small dia. of 
25mm slurry explosives are proposed to be used for shattering 

and heaping effect for removal and winning of Rough Stone. No 
deep hole drilling is proposed. 

Project Cost Rs. 26,70,000/- 
CER Cost @ 2% of 

Project Cost 
53,400/- 

Nearby Water Bodies 
Sengulam  4.2km NE 

Shanmuganadhi  4.6km East 
Amaravathi River 6.8km West 

Greenbelt Development 
Plan 

Proposed to plant 585 trees in the 7.5 m & 10m safety zone and 
quarry approach road side covering an area of 4,340 m2. 

Proposed Water 
Requirement 

5.0 KLD 

Nearest Habitation Kolumakondan   0.53km NW 
   Source: Approved mining plan 
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1.3.1 Location of the Project 

The proposed and existing quarry projects fall in Kolumankondan Village, Palani Taluk and 

Dindigul District. The project area is located about 60km Southeast of Dindigul, 14km 

Southeast of Palani and 0.6km North West of Village.  

1.4 ENVIRONMENTAL CLEARANCE 

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

These stages in sequential order are given below: 

❖ Screening 

❖ Scoping 

❖ Public consultation & 

Appraisal 

 
Figure 1.2 Key Map showing the location of the proposed project site 
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Figure 1.3 Geo-referenced toposheet showing the proposed project site around 10km radius 
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1.4.1 Screening 

The procedures followed by the proponent during the phase of screening have been 

described below: 

❖ Precise area communication letter was issued by the Assistant Director, Department 

of Geology and Mining, Dindigul District, Vide Rc.433/2018(Mines), Date 

10.01.2019 

❖ The Mining Plan was prepared by Recognized Qualified Person and approved by joint 

Director/Assistant Director (i/c), Dept of Geology and Mining, Dindigul District, vide 

Rc. No. 433/2018(Mines), Dated 06.02.2019. 

❖ The Joint Director/Assistant Director (i/c), Department of Geology and Mining, 

Dindigul, issued 500m radius distance of quarry details Rc. No. 433/2018(Mines), 

Dated 06.07.2021 

❖ The proposed project falls under “B1” Category 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. 

❖ Proponent applied for ToR for Environmental Clearance online, proposal No. 

SIA/TN/ MIN/ 65792 /2021, Dated: 19.07.2021. 

1.4.2 Scoping  

❖ 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.8648/SEAC/ToR-1074/2021, Dated:01.03.2022 

1.4.3 Public Consultation  

Application to the Member Secretary of the Tamil Nadu Pollution Control Board 

(TNPCB) to conduct Public Hearing in a systematic, time bound and transparent manner 

ensuring widest possible public participation at the project site or in its close proximity in the 

district is submitted along with this Draft EIA/ EMP Report and the outcome of public 

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

1.4.4 Appraisal 

Appraisal refers to 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: 
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❖ Guidance Manual of Environmental Impact Assessment for Mining of Minerals, 

Ministry of Environment and Forests, 2010 

❖ EIA Notification, 14thSeptember, 2006 

❖ ToR Lr.No. SEIAA-TN/F. No.8648/SEAC/ToR-1074/2021, Dated:01.03.2022  

❖ Approved Mining Plan of Proposed Project. 

1.5 TERMS OF REFERENCE (TOR) 

Compliance to ToR issued vide ToR Lr.No. SEIAA-TN/F.No.8648/SEAC/ToR-

1074/2021 dated 01.03.2022. 

1.6 POST ENVIRONMENT CLEARANCE MONITORING 

The respective proposed project proponents shall 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 each calendar 

year as per MoEF & CC Notification S.O. 5845 (E) dated 26.11.2018. 

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. The generic structure of the EIA document should 

be as under: 

❖ Introduction  

❖ Project Description  

❖ Description of the Environment  

❖ Anticipated Environmental Impact & Mitigation Measures  

❖ Analysis of Alternatives (Technology & Site) 

❖ Environmental Monitoring Program  

❖ Additional Studies  

❖ Project Benefits  

❖ Environmental Cost Benefit Analysis  

❖ Environmental Management Plan (EMP) 

❖ Summary & Conclusion  

❖ Disclosure of Consultants  
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1.8 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 Post monsoon season (February to 

April 2022) for various environmental components so as to assess the anticipated impacts of 

the cluster quarry projects on the environment and suggest suitable mitigation measures for 

likely adverse impacts due to the proposed project. 

Table 1.4 Environment Attributes 

S. 

No. 
Attributes Parameters Source and Frequency 

1 
Ambient Air 

Quality 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

Continuous 24-hourly samples 

twice a week for three months 

at 7 locations 

(1 Core & 6 Buffer) 

2 Meteorology 

Wind speed and direction, 

temperature, relative 

humidity and rainfall 

Near project site continuous for 

three months with hourly 

recording and from secondary 

sources of IMD station 

3 Water quality 
Physical, Chemical and 

Bacteriological parameters 

Grab samples were collected at 

6 locations – 4 ground water 

and 2 surface water samples; 

once during study period. 

4 Ecology 

Existing terrestrial and 

aquatic flora and fauna 

within 10 km radius circle. 

Limited primary survey and 

secondary data was collected 

from the Forest department. 

5 Noise levels Noise levels in dB(A) 

7 locations – data monitored 

once for 24 hours during EIA 

study 

6 
Soil 

Characteristics 

Physical and Chemical 

Parameters 

Once at 5 locations during 

study period 

7 Land use 
Existing land use for 

different categories 

Based on Survey of India 

topographical sheet and 

satellite imagery and primary 

survey. 

8 
Socio-Economic 

Aspects 

Socio-economic and 

demographic characteristics, 

worker characteristics 

Based on primary survey and 

secondary sources data like 

census of India 2011. 
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9 Hydrology 

Drainage pattern of the area, 

nature of streams, aquifer 

characteristics, recharge and 

discharge areas 

Based on data collected from 

secondary sources as well as 

hydro-geology study report 

prepared. 

10 

Risk assessment 

and Disaster 

Management 

Plan 

Identify areas where disaster 

can occur by fires and 

explosions and release of 

toxic substances 

Based on the findings of Risk 

analysis done for the risk 

associated with mining. 

  Source: Field Monitoring Data 

The data has been collected as per the requirements of the ToR issued by SEIAA – 

TN. 

1.8.1 Regulatory Compliance & Applicable Laws/Regulations for the proposed project  

❖ Application was made for quarrying lease as per Tamil Nadu Minor Mineral Concession 

Rules, 1959. 

❖ Precise Area Communication Letter was obtained from the respective authority as per 

Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959 for preparation of mining plan and 

obtaining Environmental Clearance. 

❖ The mining plan was approved under Rule 41 & 42 as amended of Tamil Nadu Minor 

Mineral Concession Rules, 1959. 

❖ ToR Lr. No. SEIAA-TN/F. No. 8648/SEAC/ToR-1074/2021 dated 01.03.2022. 
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  CHAPTER II 

PROJECT DESCRIPTION 

2.0 GENERAL INTRODUCTION 

The proposed rough stone quarry requires Environmental Clearance (EC). 1 (one) 

proposed, 1 (One) existing, and 1 expired quarries form a cluster. The cluster is defined as per 

MoEF & CC notification S.O. 2269(E) dated 1st July 2016 and the total extent of quarries in 

the cluster is 9.26.80ha.  

As the extent of cluster is more than 5ha, the proposed project 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 proposed project is site specific and there is no additional area required for this 

project. There is no effluent generation/discharge from the proposed quarries. Method of 

mining is common for all the proposed and existing quarries in the cluster. Rough Stone 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. 

2.1.1 Location Details of the Project 

The proposed and existing quarry projects fall in Kolumankondan Village, Palani Taluk 

and Dindigul District. The project area is located about 60km Southwest of Dindigul, 14km 

Southwest of Palani and 0.6 km North Western side of Village. The project does not fall within 

10 km radius of any Eco – sensitive zone, National Park, Tiger Reserve, Elephant Corridor and 

Biosphere Reserves. 

Table 2.1 Site Connectivity 

Nearest 
Roadway 

The Nearest National Highway (NH-83) Palani – Pollachi- 5 km South 
The State Highway (SH-192) Thalaiyuthu – Idyakottai – 0.6km- North. 

Nearest Village Kolumankondan – 0.6km-North 
Nearest Town Palani –14 km – Southeast 
Nearest 
Railway 

Pushpattur – 4 km – Southwest 

Nearest Airport  Madurai – 107km – SE 
Seaport Thoothukudi - 216 km – Southeast 

Source: Survey of India Toposheet & Google Earth image 
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Table 2.2 Boundary Co-Ordinates of Proposed Project 

Corner pillar 

 Nos. 
Latitude  Longitude  

1 10°33’47.43” N 77°26’22.43” E 

2 10°33’49.33” N 77°26’27.37” E 

3 10°33’49.15” N 77°26’30.43” E 

4 10°33’47.34” N 77°26’31.30” E 

5 10°33’43.84” N 77°26’32.19” E 

6 10°33’41.15” N 77°26’28.16” E 

7 10°33’41.63” N 77°26’26.84” E 

8 10°33’43.60” N 77°26’25.59” E 

  Source: Approved Mining Plan 

2.2 PROJECT AREA 

❖ The proposed project is site specific  

❖ There is no mineral beneficiation or processing proposed inside the project area 

❖ There is no forest land involved in the proposed area and is devoid of major vegetation 

and trees  

 

Fig.2.1 Field Photographs of the proposed project area 
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Figure 2.2 Google image showing the proposed project  Lease boundary with Geo co-ordinates
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Figure 2.3 Village map superimposed google earth imagery 500m radius 



 

 

Page | 15  
 

 
Figure 2.4 Locaton map showing surface features within 10 km radius from the proposed project site 
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Figure 2.5 Location map showing surface features within 5km radius from the proposed project site 
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Table 2.3 Land Use Pattern of the Proposed Project 

Land Use Pattern  

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

(ha) 

Area under quarry Nil 3.91.56 
Infrastructure Nil 0.01.00 

Roads 0.01.0 0.02.00 
Green Belt Nil 0.43.40 

Un – utilized area 4.57.80 0.20.84 
Grand Total 4.58.80 4.58.80 

      Source: Approved mining plan 

2.2.1 Magnitude of Operation  

Table 2.4 Operational Details for Proposed Project 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone in 

m3 

(5 Year Plan 

period) 

Weathered 

Rock in 

m3  

Topsoil in m3 

 

Geological Resources 2106108 22914 45828 
Mineable Reserves 1098247 21255 42510 

Production for five-year plan 
period  

540447 21255 42510 

Mining Plan Period  5 Years 
Number of Working Days 300 Days 

Production per day 360 14 141 

No of Lorry loads (6m3 per 
load) 

60 
2 24 

Total Depth of Mining 50m BGL 
      Source: Approved mining plan 

2.3 GEOLOGY  

2.3.1 Regional Geology of Dindigul District 

The district is essentially a high-grade gneissic terrain characterized by highly deformed rocks, 

which can be classified under three groups as 1) Khondalite Group, 2) Charnockite Group and 

3) Migmatite Group. The terrain also exposes basic/ultrabasic and younger acid intrusives. 

Khondalite Group comprises quartzite, calc granulite / crystalline limestone, garnet-

sillimanite gneiss, garnet-cordierite gneiss and garnet quartz-feldspar gneiss. Quartzite is 

an important member of the group, which occurs as linear bands of 5 m to 50 m thick and 

occupies the crest of linear ridges. It is white or smoky grey and consists of interlocking 

grains of quartz with minerals like garnet, biotite, diopside, sillimanite and magnetite as 

accessories. Magnetitequartzite bands are of restricted thickness. Calcgneiss is grey or 
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green and banded, which shows typical ribbed weathering. It consists of diopside, calcite, 

scapolite, wollastonite and sphene in various proportions with a small amount of quartz 

and garnet. With decrease in silicate minerals and increase in carbonates, it grades into 

crystalline limestone. Crystalline limestone is white, medium to coarse, with interlocking 

calcite, with a small amount of diopside, biotite and magnetite. Garnet-sillimanite gneiss is 

medium to coarse grained, 5 to 100 m thick and can be traced over a few kilometers along 

strike. It is mainly made of bands of quartz-k-feldspar rich layers alternating with layers 

rich in biotite, sillimanite and garnet. Garnet porphyroblasts up to 3 cm in diameter and 

sillimanite needles upto 5 cm x 2.5 mm size, are seen at a few places. This rock also has 

thin inter bands of garnet-cordierite gneiss and garnet quartz-feldspar gneiss. 

The metasedimentary rocks occur either as individual bands or as swathes of bands 

repeated several times with width varying from 10 m to 100 m and exposed length from 

100 m to a few kilometers, within the Charnockites and Migmatites. These bands are 

repeated several times because of tectonic slicing. 

The Charnockite Group comprises pyroxene granulite and charnockite. The pyroxene 

granulite is dark grey, medium grained granulitic rock with typical salt and pepper texture, 

seen on the weathered surface. It consists of diopside, hypersthene, plagioclase, 

hornblende, biotite and quartz. Charnockite is the predominant rock in the area. It is grey, 

medium to coarse grained, greasy looking with foliation seen prominently on the weathered 

surface. It is essentially made of smoky or grey quartz, pale grey microcline and 

hypersthene as major minerals with plagioclase, hornblende and biotite as accessories. It 

forms high hills / hill ranges and also occupies the plains, covered by 1-2 m thick soil. 

Migmatite is a group of banded felsic rocks of varying mineralogical composition that are 

formed due to the influx of quartzo-feldspathic material into high grade metamorphic 

rocks. Two types of migmatite are seen in the Dindigul district, one is grey and the other 

is pink. Next to charnockite, migmatite gneiss is the second most extensive rock. The 

migmatite gneiss consists of quartz, kfeldspar, plagioclase, hornblende and biotite in 

varying proportions. Intrusive igneous rocks are seen in the area are meta-gabbro and 

anorthosites as for example around Oddanchatram and east of Vedasandur. Meta gabbro is 

coarse grained, dark grey, mainly comprising pyroxene, amphibole and plagioclase. 

Anorthosite is pale pink to light brown, medium to coarse grained rock essentially made 

up of plagioclase with a small amount of pyroxene and amphibole. Quartz and pegmatite 
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veins are of restricted areal extent. Minor bodies of younger granite are exposed in the area 

east of Vedasandur. Foliation/ gneissosity, the prominent planar structure seen in the 

metamorphic rocks is ENE-WSW in the west and near N-S in the central part of the district. 

The eastern part of the district shows complicated folded structures due to interference of 

two phases of folding, forming a series of domes and basins. Faults and shear zones trend 

N-S in the central part, and NW-SE in the southern part. 

Table 2.5 Stratigraphy of the district 

Age Group Lithology 

    

 Recent to Kankar 

QUATERNERY Pleistocene Laterite 
    

PROTEROZOIC 

 Quartz veins 

Acid intrusives 
Pegmatite 
Granite 

 Pink migmatite 

Migmatite 
Granitic gneiss  

Hornblende-biotite gneiss 
Group   

 Anorthosite 

Basic/Ultrabasic Intrusives 
Amphibolite / Norite / Gabbro 

Ultramafics 

ARCHAEAN- 
PROTEROZOIC 

Charnockite Group 

Magnetite quartzite 
 Pyroxene  
granulite  

Charnockite 
   
  

Khondalite Garnet quartz - feldspar gneiss 
Garnet - sillimanite gneiss ± 

cordierite Calc-gneiss / Limestone 
Quartzite 

Group 

 

    
Source: District Survey Report for Minor Minerals Dindigul District –  https:// Dindigul 
.nic.in/document/district-    survey-report-minor-minerals-all/  
 
 
 
 
 

https://madurai.nic.in/document/district-%20%20%20%20survey-report-minor-minerals-all/
https://madurai.nic.in/document/district-%20%20%20%20survey-report-minor-minerals-all/
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2.3.2 Local Geology and geomorphology 

         Peninsular gneiss forms the oldest rock formations, in which the massive 

formation of Granitic Gneiss lies over with rich accumulation of recent quaternary formation. 

On regional scale of the Granitic Gneiss formation trending towards N45oE – S45oW with 

dipping towards SE70o.The general geological sequences of the rocks in this area are given 

below:                                               AGE       FORMATION 

                                        Recent – Quaternary formation (Topsoil + Weathered Rock) 
                                       ------------Unconformity------------ 
                                        Archaean– Charnockite 
                                        Peninsular Gneiss complex 
Geomorphologically, the area is dominantly composed of shallow weathered shallow buried 

pediplain and moderately weathered buried pediplain.  

2.4 RESOURCES AND RESERVES 

The Resources and Reserves of Rough Stone and Gravel were calculated based on Cross-

Section Method by plotting sections to cover the maximum lease area for the proposed project. 

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 

and 10m (Safety Barrier all around the applied area) and safety distance as per precise area 

communication letter and deducting the locked-up reserves during bench formation (also called 

as Bench Loss)  the mineable reserves is calculated for the proposed project. 

Table 2.6 Available Geological Resources of Proposed Project 

Resource Type Rough Stone in m3 
Weathered 

rock  
Top Soil in m3 

Geological Resource in m3 2106108 22914 45828 

Mineable Resource in m3 1098247 21255 42510 

         Source: Approved mining plan  

Table 2.7 Year-wise production plan 

YEAR ROUGH STONE (m3) Weathered rock Top Soil m3 

I 110367 21255 42510 

II 110360 - - 

III 1,64,640 - - 

IV 51350 - - 

V 1,03,730 - - 

TOTAL 540447 21255 42510 
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Figure 2.6 Geology map of Dindigul District 
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Figure 2.7 Geology map of 10km radius from the proposed project site 
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Figure 2.8 Geomorphology map of 10km radius from the proposed project site
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2.4.1 Disposal of Waste 

 The overburden in the form of Topsoil and Weathered Rock, the top soil (42,510m3) and 

Weathered Rock (2,1255m3) will be safely removed during the mining plan period. The quarried-

out topsoil will be preserved within the applied area and utilized for construction of bund and 

backfilled in the part of the quarry pit also spread out the quarried out top bench to facilitate the 

greenbelt development. The Weathered rock will be directly loaded into tippers for the filling and 

levelling of low-lying areas, this will be done only after obtaining permission and paying 

necessary seigniorage fees to the Government There is no disposal of Topsoil. 

2.4.2 Conceptual Mining Plan and sections 

 The ultimate pit size is designed based on certain practical parameters such as economical 

depth of mining, safety zones, permissible area, etc. 

Table 2.8 Ultimate Pit Dimension 

Pit Length (Max) (m)  Width (Max) (m) Depth (Max) 

I 218 195 50m bgl 

  Source: Approved mining plan 

2.4.3 Mine closure 

❖ 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. After mine closure the greenbelt 

developed along the safety barrier and top benches and temporary water reservoir will 

enhance the ecosystem. 

❖ 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.  
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                                                                          Figure 2.9 Mine lease plan  
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Figure 2.10 Year-Wise Development & Production Plan 
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Figure 2.11 Year-Wise Development & Production Sections 
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Figure 2.12 Conceptual Plan 
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Figure 2.12 Conceptual plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.13 Progressive Mine Closure Plan 
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2.4.4 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. 

❖ 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. 

2.4.5 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. 

❖ Monitor water level in pit to confirm closure objectives regarding fish, fish habitat, and 

wildlife safety are being achieved. 
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❖ 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. 
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Table 2.9 Mine Closure Budget 

ACTIVITY 
YEAR 

RATE 
AMOUNT 

(Rs.) I II III IV V 

Plantation under 
safety zone (In Nos.) 

95 95 95 95 95 

@100 Rs 
Per 

sapling 

Rs.47,500/- 
Plantation Cost 9500 9500 9500 9500 9500 

Plantation in quarried 
out bench and 

approach road (in 
Nos.) 

Approach Road 

Rs11,000/- 22 22 22 22 22 

Plantation Cost 2200 2200 2200 2200 2200 

Wire Fencing (in 
Metres) 824m  

2,47,200 - - - - 
@300 Rs 

Per 
Meter 

Rs.2,47,200/- 

TOTAL Rs.3,05,700/- 

Source: Proposed by FAE’s and EC 

2.5 METHOD OF MINING 

The method of mining is Opencast semi mechanized/ manual mining method involving 

formation of 5.0-meter height benches with a bench width of 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 petrogenetic 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. 

 Manual labours are engaged for this type of rough stone quarry operation, the building 

stone and fencing stone are manually chiselled by wedge and feather into required size. 

Machineries like tractor mounted compressor attached with jack hammers is proposed for to 

drilling and blasting. Manual loading (considerable rough stone accumulates the same will be 

loaded by Hired front end loader like JCB), tippers are used for transportation. 

 2.5.1 Drilling & Blasting  

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 ton/kg 

Diameter of hole     –  32 mm 
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2.5.1.1 Type of Explosives  

Following explosives are recommended for efficient blasting with safe practice. 

S. No Description Class / Division Type Size 

1. Slurry Class - 3 Nitro Compound 25 x 200 

2. Nitrate Mixture Class – 2 ANFO 
(Ammonium 

nitrate with 12% 
diesel) 

Prepared at the 
site. 

3. Detonators  Class - 3 Ordinary and 
elec (OD & ED) 

6.5 x 32 

4. Safety fuse Class - 6 Blue sump fuse 
coils of 10mts 

each 

 

Source: Approved Mining Plan 

2.5.1.2 Storage of Explosives 

No proposal for storage of explosives within the project area, the respective project 

proponents have 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. 

2.5.2 Extent of Mechanization 

Table 2.10: Proposed Machinery Deployment Drilling Machine 

Type Nos Dia of 

hole 

Size / Capacity Make Motive 

power 

H.P. 

Jack Hammer 6 25.5 

mm 

Hand held Atlas 

Copco 

2Nos 

Diesel 60 

 

Loading Equipment 

  Manual loading (considerable rough stone accumulates the same will be loaded by Hired front 

end loader like JCB) 
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Transport Equipment 

Transport of raw materials and waste shall be done by Tipper of 10 tonnes capacity.   

Type Nos Size / Capacity 
 

Make Motive 
power 

H.P. 

Tipper 3 10 M. T Ashok Leyland Diesel 110 

Source: Approved Mining Plan 

2.6 GENERAL FEATURES 

2.6.1 Drainage Pattern 

Drainage pattern is the pattern formed by the streams, rivers, and lakes in a particular 

drainage basin over time that reveals characteristics of the kind of rocks and geological 

structures in a landscape. They are governed by the topography of the land, whether a particular 

region is dominated by hard or soft rocks, and the gradient of the land. There are no streams, 

canals or water bodies crossing within the project area. The drainage pattern of the proposed 

area is dendritic – sub dendritic indicating uniform lithology beneath the surface, as shown in 

Figure 2.12. 

2.6.2 Traffic Density 

The traffic survey conducted based on the transportation route of material, the rough 

stone is proposed to be transported mainly through Kolumankondan – Korakatty Village metal 

Road connecting Talayuthu- Nilakottai SH-192 road.  

Traffic density measurements were performed at two locations: 

1. Kolumankondan-Korakatty Village metal Road. 

2. Thalaiyuthu -Nillakottai SH-192 Road connecting NH-83 Madathukulam-Palani 

National Highway.                                                                                                                                                                                       

 Traffic density measurements 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. 

2.6.3 Mineral Beneficiation and Processing 

There is no proposal for the mineral processing or ore beneficiation in any of the proposed 

project.  

2.6.4 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. 
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Figure:2.14 Traffic Density Map of the Proposed Project  

 

Table 2.11 Traffic Survey Locations 

Station 

Code 
Road Name Distance and Direction Type of Road 

TS1 
Kolumankondan-Korakatty Village 
Metal Road  

1Km-NE Village Road  

TS2 Thalayuthu-Nilakkottai SH-192 0.8Km-SW SH-192 Road 
   Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 

Table 2.12 Existing Traffic Volume 

Station code 
HMV LMV 2/3 Wheelers 

Total PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 105 315 20 20 110 55 390 
TS2 125 375 25 25 170 85 485 

     Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 

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

Wheelers = 0.5 
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Table 2.13 Rough Stone Hourly Transportation Requirement 

Transportation of Rough Stone Per Day  

Capacity of 

trucks  

No. of Trips per day  Volume in PCU 

15 tonnes 60 180 

     Source: Approved Mining Plan 

Table 2.14 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 
– 1960guidelines 

Kolumankondan-Korakatty 
Metal Village Road 
Connecting SH-192 
Thalayuthu-Nilakkottai 
Road. 

390 180 570 1500 

Thalayuthu-Nilakkottai SH-
192 Road Connecting 
Madathukulam-Palani NH-
83 

485 180 665 1200 

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

 

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

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

district road can handle 1500 PCU in hour. Hence there will not be any conjunction due 

to this proposed transportation.   
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Figure 2.15 Drainage map of 10km radius from the proposed project site
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2.7 PROJECT REQUIREMENT 

2.7.1 Water Requirement 

Details of water requirements in KLD as given below: 

Table 2.15 Water Requirement for the Project 

S.No Description Fresh water 

(KLD) 

Disposal 

1. Drinking & 

Domestic 

1.25 Water will be sourced from approved 

water vendors for drinking and 

domestic purposes 

2. Green belt 1.75 From existing bore wells from nearby 

area 

3. Dust suppression 2.0 From existing bore wells from nearby 

area 

   Source: Prefeasibility report  

2.7.2 Power and Other Infrastructure Requirement 

No proposed project requires 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 SEB 

by respective project proponent. 

No workshops are proposed inside the project area. Hence there will not be any effluent 

generation from the project area. Domestic effluents from the mine office will be discharged 

to septic tank and soak pit. There are no toxic effluents 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 

Diesel will be used for mining machineries. Diesel will be brought from nearby Fuel 
Stations. 

1.  For Rough Stone:  

Per hour Excavator will consume  = 16 liters / hour 

Per hour Excavator will excavate  = 20Cbmof Rough stone  

For 540447Cbm of rough stone  = 540447/20 

= 27022hours 

Diesel consumption working hours              =  27022hours x 16 liters 



 

 

Page | 39  
 

Total diesel consumption   = 432352Liters of HSD will be 

Utilized for Rough Stone 

2. For Topsoil & Weathered Rock:  

Per hour Excavator will consume  = 10 liters/ hour 

Per hour Excavator will excavate  = 60Cbm of rough stone  

For63765Cbm of rough stone                = 63765/60 

= 12753hours 

Diesel consumption working hours             =  12753hours x 10 liters 

Total diesel consumption   = 127530Liters of HSD will be 

Utilized for Rough Stone 

Total diesel consumption is around      =      127530Liters of HSD for the entire period of life.  

2.7.4 Project Cost 

Table 2.16 Project Cost of Proposed Project 

Operational cost  Rs. 22,25,000/- 
EMP cost  Rs.   4,45,000 /- 

Total Project Cost Rs. 26,70,000/- 

          Source: Approved Mining Plan & Prefeasibility Report 

2.7.5 Employment Requirement 

The following manpower has been proposed in the mining plan to carry out the day-to-

day quarrying activities. The employment is aimed at the proposed production target and also 

to comply with the statutory provisions of the metalliferous mine’s regulations, 1961 for the 

proposed project. 

Table 2.17 Proposed Manpower Deployment 

1. Skilled Operator  2 

  Mechanic 1 

  Blaster/Mat 1 

2. Semi – skilled Driver 2 

3. Unskilled Mazdoor / Labours 5 

  Cleaners 3 

  Office Boy 1 

4. Management & Supervisory staff 3 

 Total =  18 

         Source: Approved Mining Plans  
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2.8 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 2.18 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 Starting 

Period 

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

Source: EIA Notification & CPCB Guidelines 
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                                                                CHAPTER III 

DESCRIPTION OF THE 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 February, March, and April 2022 with CPCB guidelines. 

Environmental data have been collected with reference to cluster quarries by Excellence 

Laboratory, ISO 9001: 2015 and ISO/IEC 17025:2017 certified & MoEF notified laboratory 

for the below attributes: 

❖ Land 

❖ Water 

❖ Air 

❖ Noise 

❖ Biological 

❖ Socio-economic status 

Study Area 

An area of 10 km radius (aerial distance) around 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: core zone and buffer zone. Core zone is 

considered as cluster and buffer zone as 10km radius from the periphery of the cluster. Both 

core and buffer zones are taken as the study area. 

Study Period  

The baseline study was conducted during the post-monsoon season, i.e., February to 

April 2022. 

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 
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superimposed on the satellite imagery to understand the relief of the area, besides Land 

use pattern of the area was studied through the Bhuvan (ISRO). 

❖ Soil samples were collected and analysed for relevant physio-chemical characteristics, 

exchangeable cations, nutrients & micro nutrients etc., in order to assess the impact due 

to mining activities and to recommend saplings for Greenbelt development. 

❖ Ground water samples were collected during the study period from the existing bore 

wells, while surface water was collected from ponds in the buffer zone. The samples 

were analysed for parameters necessary to determine water quality (based on IS: 

10500:2012 criteria) and those which are relevant from the point of view of 

environmental impact of the proposed mines. 

❖ An onsite meteorological station was setup in 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 using 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 sample analysis, etc., are given in Table 3.1. 
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Table 3.1 Monitoring Attributes and Frequency of Monitoring 

Attribute 

 
Parameters 

Frequency of 

Monitoring 

No. of 

Locations 
Protocol 

Land Use/ 
Land Cover 

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

Data from census 
handbook 2011 and 
from the satellite 
imagery 

Study Area 
Satellite Imagery 
Primary Survey 

*Soil  
Physico-Chemical 
characteristics 

Once during the study 
period 

5 
(1 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 
(February to April 
2022.) 

7 
(1 core & 7 

buffer) 

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

*Noise 
Levels 

Ambient noise 
Hourly observation 
for 24 hours per 
location 

7 
(1 core & 6 

buffer 
zone) 

IS 9989 
As per CPCB 
Guidelines 

Ecology  
Existing flora and 
fauna 

Through field visit 
during the study 
period 

Study area 

Primary Survey by 
Quadrate & Transect 
Study 
Secondary Data – 
Forest Working Plan 

Socio 
Economic 
Aspects 

Socio–economic 
characteristics, 
Population 
statistics and 
existing 
infrastructure in the 
study area 

Site visit & Census 
Handbook, 2011 

Study area 

Primary Survey, 
census handbook & 
need based 
assessments. 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 

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

surroundings due to the mining activities 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, 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 LULC Statistics of the Study Area 

S. No. CLASSIFICATION 
AREA 

(hectare) 
AREA (%) 

1 Crop land   23437 77 

2 Land with or without Scrub  167 1 

3 Mining/Industrial waste lands  5 0.02 

4 Fallow land 1202 4 

5 Dense forest 317 1 

6 Water Bodies 536 2 

7 Plantations  4015 13 

8 Barren rocky/ stony waste/ sheet rock area 206 1 

9 Settlement  534 2 

Total Area 30419 100.00 

   Source: LISS III Satellite Imagery 
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Figure 3.1 LULC map of 10km radius from the proposed project site 
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Figure 3.2 Pie Diagram the Proposed Project Site 

From the land use/land cover map (Fig.3.1), the table (3.2), and the pie diagram 

(Fig.3.2), it is inferred that the majority of the land in the study area is Cropland land covering 

77% of the total land area, followed by Plantations (13%), Water Bodies (2%), Fallow land 

(4%), Dense Forest (2%), and Settlement (2%). 

 The total mining area within the study area is 12.26.8ha. The cluster area of 12.26.8ha 

contributes about 0.04% of the total mining area within the study area. This small percentage 

of mining activities shall not have any significant impact on the environment. 

3.1.2 Topography 

 The applied lease area is undulated terrain with altitude of 324m maximum and 

minimum of 315m from the MSL.   

3.1.3 Drainage Pattern of the Area 

As already described in the chapter 2, the project site falls within the area showing 

dendritic pattern.   

3.1.4 Seismic Sensitivity 

The proposed project site falls in the seismic Zone II, low damage risk zone as per 

BMTPC, as shown in 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. 

(Source: https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf) 

 

 

77%
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3.1.5 Environmental Features in the Study Area 

There are no Wildlife Sanctuaries, National Park and Archaeological monuments within 

the project area. No Protected and  Reserved Forest area is located within the project area. 

Therefore, there will be no need of acquisition/diversion of forest land. The details related to 

the environment sensitivity around the proposed mine lease area i.e., 10 km radius and the 

nearby water bodies are given in the Tables 3.3&3.4. 

Table 3.3 Details of Environmentally Sensitive Ecological Features in the Study Area 

SI. 

No 
Sensitive Ecological Features Name 

Areal Distance in km 

from cluster 

1 
National Park / 
Wild life Sanctuaries 

None Nil within 10km radius 

2 Reserve Forest None Nil within 10km radius 

3 
Lakes/Reservoirs/ 
Dams/Streams/Rivers 

Sengulam  4.2km NE 

Shanmuganadhi  4.6km East 

Amaravathi River 6.8km West 

4 
Tiger Reserve/Elephant 
Reserve/ Biosphere Reserve 

None Nil within 10km radius 

5 Critically Polluted Areas None Nil within 10km radius 
6 Mangroves None Nil within 10km radius 

7 Mountains/Hills None Nil within 10km radius 

8 Notified Archaeological Sites None Nil within 10km radius 

9 
Industries/ 
Thermal Power Plants 

None Nil within 10km radius 

10 Defence Installation None Nil within 10km radius 

Source: Survey of India Toposheet 

Table 3.4 Water Bodies nearby the Proposed Project Site 

Proposed Site 

S. No. Name Distance & Direction 

1 Sengulam  4.2km NE 

2 Shanmuganadhi  4.6km East 

3 Amaravathi River 6.8km West 

  Source: Village Cadastral Map and Field Survey 

3.2 SOIL ENVIRONMENT 

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

The composite soil samples were collected from the study area an 

d analysed for different parameters. The locations of the monitoring sites are shown in 

Table 3.5 and Figure 3.3. The objective of the soil sampling is: 

❖ to determine the baseline soil characteristics of the study area 

❖ to study the impact of proposed activity on soil characteristics and  

❖ to study the impact on agriculture production 
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Table 3.5 Soil Sampling Locations 

S. No 
Location 

Code 

Monitoring  

Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 S-1 
Core zone 

Project Area 
10°33'44.38"N  

77°26'45.00"E 

2 S-2 
Muthunaickenpatti 

5.94 km NW 
10°36'14.98"N 

77°24'15.71"E 

3 S-3 
Melkaraipatty 

5.4km NE 
10°35'58.98"N  

77°28'28.37"E 

4 S-4 
Pothuppatti 

2.21 km SW 
10°32'45.60"N  

77°25'38.60"E 

5 S-5 
Thalaiyuthu 

5.08km 

South 

10°30'55.03"N  

77°26'20.57"E 

  Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 

3.2.1 Methodology 

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

conditions in and around the project site representing various land use conditions. The 

samples were collected by auger boring into the soil up to 90-cm depth. Six (5) 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 are given in Table 

3.6. 

Table 3.6 Details of Soil Sampling  

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 depth 

levels 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 Excellence Laboratory in association with GTMS 
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Figure 3.3 Google earth image showing soil sampling locations within 10km radius around the proposed project site 
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Figure 3.4 Spatial variation in soil chemistry around 10km radius from the proposed project site 
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Table 3.7 Soil Quality of the Study Area 

    
S.No 

Parameters Units 
S1 S-2 S-3 S-4 

S-5 

1 pHat27°C - 8.33 7.83 8.22 8.16 8.75 

2 Electrical Conductivity@25̊C µs/cm 436 328 416 372 335 

3 Texture - Sandy Clay Sandy Loam Clay Sandy Clay Clay 

4 Sand % 52.6 66.9 43.2 51.6 36.4 

5 Slit % 4.7 14.6 3.3 2.1 10 

6 Clay % 42.7 18.5 53.5 46.3 53.6 

7 Water Holding Capacity % 42.6 36.4 45.3 38.4 40.8 

8 Bulk Density g/cc 1.56 1.24 1.52 1.46 1.48 

9 Porosity % 23.1 21.9 25.4 22.7 27.3 

10 Exchangeable Calcium (as Ca) mg/Kg 133 128 157 135 152 

11 Exchangeable Magnesium (as Mg) mg/Kg 22.1 19.4 35.4 25.7 36.4 

12 Exchangeable Manganese (as Mn) mg/Kg 41.3 35.2 45.5 36.3 45.7 

13 Exchangeable Zinc as Zn mg/Kg 0.65 0.43 0.73 0.59 0.75 

14 Available Boron (as B) mg/Kg 0.76 0.45 0.82 0.72 0.86 

15 Soluble Chloride (as Cl) mg/Kg 143 137 164 148 172 

16  Soluble Sulphate (as S04) mg/Kg 132 128 167 143 176 

17 Available Potassium (as K) mg/Kg 34.7 26.3 46.8 36.8 41.6 

18 Available Phosphorous (as P) Kg/hec 35.2 28.6 44.7 36.5 46.2 

19 Available Nitrogen (as N) Kg/hec 146 134 165 140 156 

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

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

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

23 Lead (as Pb) mg/Kg 0.42 0.34 0.55 0.48 0.58 

24 Total Iron mg/Kg 1.82 1.67 2.38 1.76 2.19 

25 Organic Matter % 1.06 0.65 1.65 1.22 1.44 

26 Organic Carbon % 0.62 0.38 0.96 0.71 0.84 

27 CEC meq/l00g 36.9 29.4 47.3 35.7 44.5 

 Source: Sampling Results by Excellence Laboratory 
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3.2.2 Soil Testing Results  

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 are presented below 

in Figure 3.4 and the physico-chemical characteristics of the soil & test results in Table 3.7. 

3.2.3 Results and Discussion 

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 sandy clay to 

clay. The bulk density of soils in the study area varies between 1.24 and 1.56 g/cc. The water 

holding capacity varies from 36.4 to 45.3 and porosity from 21.9 to 27.3%. 

Chemical Characteristics  

❖ The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH ranging from 7.83 to 

8.75 

❖ The available nitrogen ranges between 134 and 165 kg/ha 

❖ The available phosphorus ranges between 28.6 and 46.2 kg/ha 

❖ The available potassium ranges between 26.3 and 46.8 mg/kg 

3.3 WATER ENVIRONMENT 

The water resources, both surface and groundwater play a significant role in the 

development of the area. The purpose of this study is to assess the critical water quality 

parameters and evaluate the impacts on agricultural productivity, domestic community usage, 

recreational resources and aesthetics in the vicinity. The water samples were collected and 

transported as per the norms in pre-treated sampling cans to laboratory for analysis. 

3.3.1 Surface Water Resources 

Shanmuganadhi and Amaravathi River is the major surface water body in the study area 

and the rainfall over the area is moderate, the rainwater storage in open wells is in practice over 

the area and the stored water acts as the source of drinking water for few months after rainy 

season.  

3.3.2 Ground Water Resources 

Groundwater occurs in all the crystalline formations of Achaean and Recent alluvium. 

The occurrence and behaviour of groundwater are controlled by rainfall, topography, 

geomorphology, geology, structures etc. Ground water occurs in phreatic conditions in 

weathered and fractured rocks. The movement of the groundwater is controlled by the intensity 
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of weathering and fracturing. Dug wells and bore wells are the most common ground water 

abstraction structures in the area. The diameter of the dug well is in the range of 7 to 10 m and 

depths of dug wells range from 7 to 20m BGL. The dug wells yield up to 1 LPS in summer 

months and few wells remains dry. The yield is adequate for irrigating one or two crops in the 

monsoon period. 

3.3.3 Methodology 

Reconnaissance survey was undertaken and monitoring locations were finalized based 

on: 

❖ Drainage pattern 

❖ Location of residential areas /likely impact areas  

❖ Likely areas which can represent baseline conditions 

Two (2) surface water and two (2) open well. Two (2) bore well water samples were 

collected from the study area and were analysed for physico-chemical conditions, heavy metals 

and bacteriological contents 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 3.8 Water Sampling Locations 

S.NO CODE LOCATIONS 
DISTANCE & 

DIRECTION 
COORDINATES 

SURFACE WATER 
1 SW-1 Pothuppatti 2.27km SW 10°32'47.53"N  77°25'33.90"E 
2 SW-2 Thalaiyuthu 4.95km South 10°31'1.30"N  77°26'16.18"E 

GROUND WATER 
3 DW-1 Core Zone Near Project Area` 10°33'43.38"N  77°26'43.44"E 
4 DW-2 Pushpathur 3.83km SW 10°32'44.63"N  77°24'34.41"E 
5 BW-1 Muthunaickenpatti 5.94 km NW 10°36'14.26"N  77°24'15.25"E 
6 BW-2 Melkaraipatty 5.24km NE 10°35'56.31"N  77°28'24.85"E 

  Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS
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Figure 3.5 Google earth image showing water sampling locations within 10k m radius around the proposed project site 
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Table 3.9 Ground Water Sampling Quality Results 

S.No

. 
Parameters Units 

RESULTS Standards as Per IS 10500: 2012 

BW1 BW2 DW1 DW2 
Acceptable 

Limit 

Permissible 

Limit 

1 Color Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 5 15 

2 Odour - 
Agreeable 

 
Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25°C - 7.3 7.3 8.1 7.35 6.5-8.5 No relaxation 

4 
Electrical 

Conductivity @ 
25°C 

µs/cm 1786 1940 1860 463 Not specified Not specified 

5 Turbidity NTU < 1 < 1 17 <1 1 5 
6 TDS mg /l 1143 2521 1190 936.3 500 2000 
7 Total Hardness mg/l 190.42 540 126.6 92.71 200 600 
8 Calcium as Ca mg/l 40 91 26 19 75 200 

9 
Magnesium as 

Mg 
mg/l 22 76 15 11 30 100 

10 Total Alkalinity 71mg/l 0 0 0 0 200 600 
11 Chloride as Cl- mg/l 122 125 108 94 250 100 

12 
Sulphate as 

SO4- 
mg/l 71 384 26.7 384 200 200 

13 Iron as Fe mg/l 0.14 0 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL (DL:0.1) 0.3 No relaxation 

14 
Free Residual 

Cl 
mg/l 

BDL(DL: 
2.0) 

BDL(D
L: 2.0) 

BDL(DL: 
2.0) 

BDL(DL: 2.0) 0.2 1 

15 Fluoride as F mg/l 1.66 1.28 0.43 0.13 1.0 1.5 
16 Copper as Cu mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 

17 
Manganese as 

Mn 
mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

18 Sodium mg/l 16 13 18 16 50 200 
19 Potassium mg/l 12 14 12.9 19.6 10 12 

20 
Aluminium as 

Al 
mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) 

21 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
22 Zinc as Zn mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 

23 
Total 

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

24 Boron as B mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 0.5 
25 Mineral Oil mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 

26 
Phenolic 

Compounds 
mg/l Absent Absent Absent 

27 
Anionic 

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

28 Cyanide as CN mg/l Absent Absent Absent 

29 Total Coliform MPN/ 
10°ml 

< 2 < 2 

< 2 

220 

79 30 E-Coli < 2 

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

32 Ammonia mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 2 

33 
Sulphide as 

H2S 
mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

34 Molybdenum mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 
35 Total Arsenic mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

36 
Total 

Suspended 
Solids 

Mg/l 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: DW Dug well 

Water, BW – Borewell Water 
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Table 3.10 Surface Water Sampling Quality Results 

Sl. 

No. 
Parameter Unit 

RESULT CPCB Designated 

Best Use SW1 SW2 

1 Color Hazen 6 5 300 

2 Odour - Agreeable Agreeable Not specified 

3 pH@ 25oC - 7.9 6.9 6.5 – 8.5 

4 Electrical Conductivity @ 25°C µs/cm 781 966  

5 Turbidity NTU 11 2 Not specified 

6 Total Dissolved Solids mg /l 499.84 618.24 1500 

7 Total Hardness as CaCO3 mg/l 48 41.74 Not specified 

8 Calcium as Ca mg/l 8.5 6.5 Not specified 

9 Magnesium as Mg mg/l 6.5 6.2 Not specified 

10 Total Alkalinity as CaCO3 mg/l 0 0 Not specified 

11 Chloride as Cl- mg/l 44 36 600 

12 Sulphate as SO4
- mg/l 12.1 10.8 400 

13 Iron as Fe mg/l 0 0.22 50 

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

15 Fluoride as F mg/l 0.34 0.25 1.5 

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

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

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

0.0005) 

(BDL (DL: 

0.0005) 
Not specified 

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

20 Selenium as Se mg/l 
BDL (DL: 

0.05) 
BDL (DL: 0.05) Not specified 

21 Aluminium as Al mg/l 
BDL (DL: 

0.03) 
BDL (DL: 0.03) Not specified 

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

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

24 Total Chromium mg/l 
BDL (DL: 

0.05) 
BDL (DL: 0.05) 0.05 

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

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

27 Phenolic Compounds as C6H5OH mg/l Absent Absent 0.005 

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

29 Cyanide as CN mg/l Absent Absent 0.05 

30 
Biological Oxygen Demand, 3 

days @ 27°C 
 1.79 1.6 3 

31 Chemical Oxygen Demand  6.1 5.7 Not specified 

32 Dissolved Oxygen  8.9 7.6 4 

33 Total Coliform MPN/ 

10°ml 

3300 3120 5000 

34 E-Coli 0 0 Not specified 

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

36 Ammonia (as Total Ammonia-N) mg/l 2.1 2.8 Not specified 

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

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

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

40 Total Suspended Solids mg/l 6.3 5.2 - 

3.3.4 Results and Discussion 

Results of important water quality parameters were compared with the standards of IS 

10500:2012 and have been discussed in the following sections. 
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3.3.4.1 Surface Water 

The pH varies from 6.9 to 7.9., while turbidity is found within the acceptable limits. 

TDS including carbonates, bicarbonates, chlorides, phosphates, nitrates, calcium, 

magnesium, and sodium in the surface water varies from 499.84 to 618.24 mg/l. Total 

Hardness varies from 41.74 to 48 mg/l, Chloride varies from 36 to 44 mg/l; whereas sulphate 

from 10.8 to 12.1 mg/l. 

3.3.4.2 Ground Water 

The pH of the water samples falls within the acceptable limit of 6.5 to 8.5, ranging from 

7.3 to 8.1 Sulphates and chlorides of water samples from all the sources are within the 

acceptable limits as per the water quality standard. Turbidity in the water samples meets the 

requirement. The water sample from Melkaraipatty Village has the highest TDS. The TDS 

are found in the range of 936.3- 2521 mg/l in all samples. The total hardness varies between 

92.71 and 540 mg/l for all samples. When speaking about microbiological parameters, the 

water samples from all the locations meet the requirement.  

3.3.5 Hydrogeological Studies 

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

groundwater potential study was conducted to ascertain the water yielding capacity of the 

study area. For this study, groundwater prospecting map was prepared, as shown in Figure 

3.6. The map shows that wells located in the major portion of the study area can be capable 

of yielding 30-50 liter of water per minute.  

3.3.5.1 Groundwater Level and Flow Direction 

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

points of lowest static groundwater elevation under the influence of gravity, data regarding 

depth to groundwater levels are essential to infer the direction of groundwater movement within 

the study area. Knowledge of groundwater flow direction is must in choosing location for 

background groundwater quality monitoring well and in locating recharge and discharge areas. 

Therefore, data regarding groundwater elevations were collected from 8 open wells and 7 bore 

wells at various locations within 1km radius around the proposed project site for the period 

from February through April, 2022. The data thus collected from 8 open wells and 7 bore wells 

have been provided in Tables 3.11 and 3.12. According to the data, average depths to the static 

water table in open wells range from 9 to 17m; average depths to static potentiometric surface 

in bore wells from 53.7 to 60m. Static water table and potentiometric contour maps are shown 

in Figures 3.7-3.8.The depths to static water table and potentiometric surface data were used to 
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calculate static groundwater table and potentiometric surface elevations for open wells and bore 

wells, respectively to draw contour lines connecting groundwater elevation (also known as 

equipotential hydraulic head) to determine the groundwater flow direction perpendicular to the 

contour lines.  

From the maps of groundwater flow direction, it is understood that most of the open well 

groundwater underneath the proposed project site flows towards the open well number 4 and 5 

located in NE of the proposed project site and that most of the bore well groundwater 

underneath the proposed project site flows towards the bore well number 4,5 and 6 located in 

NE and SE of the proposed project site. On the basis of the groundwater flow information, 

open well 4 and 5, and bore well 4 can be chosen for water quality monitoring purpose as these 

wells may get easily affected by the contaminants resulting from the mining activities in future. 

Table 3.11 Post Monsoon Water Level of Open Wells Within 1 Km Radius 

Station ID 
Depth to Static Water Table BGL(m) 

Latitude Longitude 
February 2022 March 2022 April 2022 Average 

OW1 13.5 14.7 17 15  10°33'22.95"N  77°26'23.42"E 
OW2 15 16.5 19.5 17  10°33'45.54"N  77°25'57.18"E 
OW3 10.5 11.7 14 12  10°34'3.83"N  77°26'26.58"E 
OW5 8 9 11.5 9.5  10°34'2.68"N   77°26'41.14"E 
OW4 7.5 8.5 11 9  10°33'43.49"N  77°26'49.45"E 
OW6 8.5 10 12.7 10.4 10°33'59.97"N  77°26'34.27"E 
OW7 11 13.5 16 13.5  10°33'52.57"N  77°26'32.34"E 
OW8 12.5 14 17 14.5  10°34'1.18"N  77°26'18.84"E 

Source: Onsite monitoring data 

Table 3.12 Post Monsoon Water Level of Bore wells Within 1 Km Radius 

Station ID 

Depth to Static Potentiometric Surface BGL(m) 

Latitude Longitude February 

2022 

March 

2022 
April 2022 Average 

BW1 57 59.6 63.4 60 10°33'30.44"N  77°26'18.46"E 
BW2 55.5 57.5 61 58 10°33'58.24"N  77°26'6.57"E 
BW3 54 56.8 61.5 57.4 10°34'6.81"N  77°26'25.04"E 
BW4 51.8 53.5 58.2 54.5 10°34'8.96"N  77°26'49.75"E 
BW5 52 54 59 55 10°33'37.72"N  77°26'47.24"E 
BW6 50.8 53.4 57 53.7 10°33'24.08"N  77°26'49.71"E 
BW7 53 56 60.5 56.5 10°33'21.99"N  77°26'32.33"E 

Source: Onsite monitoring data 
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Figure 3.6 Groundwater prospecting map of 10km radius from the proposed project site 



Page | 60  

 

     
Figure 3.7 Open well static groundwater elevation map showing the direction of groundwater flow within the unconfined aquifer 
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Figure 3.8 Borewell static groundwater elevation map showing the direction of groundwater flow within the confined aquifer 
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3.3.5.2 Electrical Resistivity Investigation   

For understanding subsurface hydrogeological conditions geophysical investigation is 

carried out. The geophysical investigation is especially useful in the areas where there are no 

adequate exploratory well data about the aquifer conditions. Electric resistivity method is one 

of the well-known geophysical methods for delineating lateral as well vertical discontinuities 

in the resistivities of the earth’s subsurface layers. It is mainly applied to locate aquifers in the 

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

delineate earth’s subsurface layers. The electrical resistivity investigation used four electrodes 

collinear set up where current is sent through outer electrodes into the ground and the inner 

electrodes measure the potential difference, as shown in Figure 3.9.          

3.3.5.3 Methodology and Data Acquisition 

The present study uses Schlumberger array for making vertical electrical sounding 

measurements since it is least influenced by lateral inhomogeneities and is capable of providing 

higher depth of investigation. The main goal of the present study is to search the vertical 

inhomogeneities that is consistent with the measured data.  

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

ρa  =  GΔV 

           I 

ΔV = potential difference  
G    = Geometric Factor. 

The field equipment deployed for the study is a deep resistivity meter with a model of 

SSR – MP – ATS. This Signal Stacking Resistivity meter is a high-quality data acquisition 

system incorporating several innovation features for earth resistivity measurements. For more 

information about the instrument,  

refer to the manufacturer’s manual.          

 

Figure 3.9 Principle of Electrical Resistivity Investigation 
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3.3.5.4 Data Presentation 

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

The field data obtained from a detailed geophysical investigation were plotted with the help of 

software provided by the manufacturer (I.G.I.S) for interpretation. The plot for the purpose of 

interpretation has been shown in Figure 3.10. 

Table 3.13 Vertical Electrical Sounding Data 

Location Coordinates - 10°33'46.54"N 77°26'22.43"E       

S. No. 
AB/2 

(m) 

MN/2 

(m) 

Geometrical 

Factor (G) 

Resistance in  

Ω 

Apparent 

Resistivity in Ωm  
1 2 0.5 11.79 13.426 158 

2 4 0.5 49.50 6.325 313 

3 6 0.5 112.36 4.123 463 

4 8 0.5 200.37 2.985 598 

5 10 0.5 313.51 2.346 736 

6 15 2 173.65 6.099 1059 

7 20 2 311.16 4.389 1366 

8 25 5 188.58 8.859 1671 

9 30 2 704.03 2.768 1949 

10 35 2 959.40 2.301 2208 

11 40 5 495.02 4.894 2423 

12 45 5 628.60 4.214 2649 

13 50 5 777.89 3.638 2830 

14 60 10 550.03 5.756 3166 

15 70 10 754.32 5.756 4342 

16 80 10 990.05 4.621 4575 

17 90 10 1257.20 3.912 4918 

18 100 10 1555.79 3.236 5035 

19 120 20 1100.05 5.768 6345 

20 140 20 1508.64 4.125 6223 

21 160 20 1980.09 3.056 6051 

22 180 20 2514.40 2.359 5931 

23 200 20 3111.57 1.934 6018 
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Figure 3.10 Inverse Slope used for the identification of fracture zones below the ground surface  

3.3.5.5 Geophysical Data Interpretation 

The rock formation of low resistivity values indicates occurrence of water at the depth of 

about 55-60m below ground level. The maximum depth proposed for the proposed project is 

25m below ground level. Therefore, the mining operation will not affect the aquifer throughout 

the entire mine life period.  

3.4 AIR ENVIRONMENT 

The existing ambient air quality of the area is important for evaluating the impact of 

mining activities on the ambient air quality. 

The baseline studies on air environment include identification of specific air pollution 

parameters and their existing levels in ambient air. The ambient air quality with respect to the 

study zone of 10 km radius around the cluster forms the baseline information. The sources of 

air pollution in the region are mostly due to vehicular traffic, dust arising from unpaved village 

road and domestic & agricultural activities. The prime objective of the baseline air quality 

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

useful for assessing the conformity to standards of the ambient air quality during the operation 

of proposed project in cluster. 

This section describes the identification of sampling locations, methodology adopted 

during the monitoring period and sampling frequency. 

3.4.1 Meteorology  

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

quarries. The station was installed at a height of 3 m above the ground level as there are no 

obstructions facilitating flow of wind, wind speed, wind direction, humidity and temperature. 

Meteorological data obtained from the onsite monitoring station are provided in Table 3.14. 

     According to the onsite data, the temperature in February, 2022 varied from 19 to 340C with 

the average of 26.70C; in March, 2022 from 21 to 36.0C with the average of 28.40C; and in 

April, 2022 from 22 to 370C with the average of 290C. During the period of the three months, 

relative humidity ranged from 55 to 66 % in average. The highest average humidity was 

measured in April, 2022, whereas the lowest in March, 2022. When speaking about wind 

velocity, the wind velocity in February, 2022 varied from 1.25.to 5.83m/s with the average of 

3.48m/s; in March, 2022 from 1.67 to 6.67m/s with the average of 3.76m/s; and in April, 2022 

from 1.39 to 6.11m/s with the average of 3.52m/s. During the three months, the values of cloud 

cover ranged from 0 to 8 oktas.  

  Table 3.14 Onsite Meteorological Data  

S. No. Parameters 
February 

2022 
March 2022 April 2022 

1 Temperature (0C) 
Max 34 36 37 
Min 19 21 22 
Avg. 26.8 28.4 29 

2 Relative Humidity (%) Avg. 57 55 66 

3 Wind Speed (m/s) 
Max 5.83 6.67 6.11 
Min 1.25 1.67 1.39 
Avg. 3.48 3.76 3.52 

4 Cloud Cover (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 
   Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 

3.4.1.1 Climate  

 The Dindigul has a tropical climate. The summers are much rainier than the winters in 

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

classification. In Dindigul, the average annual temperature is 27.2 °C | 80.9 °F. The rainfall 

here is around 1480 mm | 58.3 inch per year. The warmest month of the year is April, with 

an average temperature of 30.4 °C | 86.7 °F. The lowest average temperatures in the year 

occur in December, when it is around 23.8 °C | 74.8 °F. The difference in precipitation 

between the driest month and the wettest month is 234 mm | 9 inch. The variation in 

temperatures throughout the year is 6.6 °C | 11.9 °F.        

Source:https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/dindigul-24012/ 
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3.4.1.2 Rainfall  

Table 3.15 Rainfall Data 

Actual Rainfall in mm 

Normal Rainfall in mm 
2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

531.3 994.3 1118.6 502.3 925.5 930.54 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/Dindigul,  

         From the data for the period of 2013-17, the average annual rainfall has been 

calculated to be 814.4. mm. Of the 5 years, the lowest rainfall (531.3mm) occurred in the 

year 2016, while the highest rainfall (1118.6mm) in the year 2015. 

3.4.1.3 Wind Pattern  

Local wind pattern will largely influence the dispersion pattern of air pollutants and noise 

from the proposed project site. Analysis of wind pattern requires hourly site-specific data of 

wind speed and direction over a period of 3 months. The wind rose thus produced, as shown in 

Figure 3.11 reveals that: 

❖ The measured average wind velocity during the study period is 3.58m/s. 

❖ Predominant wind was dominant in the directions ranging from southeast to northwest. 

  

Figure 3.11 Onsite Wind Rose Diagram 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/Madurai


Page | 67  

 

 

3.4.1.4 Correlation between Primary and Secondary Data 

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

collected from Dindigul. The correlation analysis reveals the following details: 

❖ The average maximum and minimum temperatures of IMD, Dindigul were high in 

respect of on-site data, i.e., in Kolumakondan village. 

❖ The relative humidity levels were lesser at site as compared to IMD, Dindigul. 

❖ The wind speed and direction at site shows similar trend to that of IMD, Dindigul. 

3.4.2 Methodology and Objectives 

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

of the 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  

3.4.3 Sampling and Analytical Techniques 

Table 3.16 Methodology and Instrument Used for AAQ 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 & Hoch heiser modified 
method) 

Respirable Dust Sampler with 
gaseous attachment 

Free Silica NIOSH – 7601 Visible Spectrophotometry 
    Source: Sampling Methodology based on Excellence Laboratory & CPCB Notification 
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Table 3.17 National Ambient Air Quality Standards 

S. 

No. 

Pollutant Time 

Weighted 

Average 

Concentration in ambient air 

Industrial, 

Residential, Rural 

& other areas 

Ecologically Sensitive 

area (Notified by 

Central Govt.) 

1 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 
10°.0 

60.0 
10°.0 

4 Particulate matter 
(size less than 2.5 
µm PM2.5 (μg/m3) 

Annual Avg. 
24 hours 

40.0 
60.0 

40.0 
60.0 

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

*Annual Arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year taken twice a Week 24 

hourly at uniform Interval. 

** 24 hourly / 8 hourly or 1 hourly monitored value as applicable shall be complied with 98 % 

of the time in a year. However, 2% of the time, they may exceed the limits but not on two 

consecutive days of monitoring. 

3.4.4 Frequency and Parameters for Sampling 

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

week at Seven (7) locations, adopting a continuous 24 hourly (3 shift of 8-hour) schedule for 

the period February – April 2022. The baseline data of ambient air has been generated for PM10, 

PM2.5, sulphur dioxide (SO2) and 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.  

3.4.5 Ambient Air Quality Monitoring Stations 

Seven monitoring stations were set up in the study area as depicted in Figure 3.12 for the 

assessment of the existing ambient air quality. The sampling locations and concentrations of 

air pollutants measured from the proposed project site have been given in Tables 3.18. 
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Table 3.18 Ambient Air Quality (AAQ) Monitoring Locations 

S. 

No 

Location 

Code 

Monitoring 

Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 AAQ-1  Core zone Project Area 10°33'50.62"N  77°26'15.09"E 

2 AAQ-2  Thalaiyuthu 4.74km South 10°31'7.56"N  77°26'16.39"E 

3 AAQ-3  Melkaraipatty 5.1km NE 10°35'48.36"N  77°28'27.13"E 

4 AAQ-4  Muthunaickenpatti 5.96km NW 10°36'14.89"N  77°24'15.56"E 

5 AAQ-5  Akkaraipatti 5.2km SE 10°32'48.45"N  77°29'13.93"E 

6 AAQ-6 Midapadi 4.34km West 10°33'36.10"N  77°23'59.84"E 

7 AAQ-7 Santhanchetti Valasu 1.8km North 10°34'47.50"N  77°26'31.15"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 
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Figure 3.12 Google earth image showing ambient air quality monitoring station locations around 10km radius from the proposed project site 
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                                                Table 3.19 Summary of AAQ Result 
Particulate matter PM2.5 

Station ID Max Min Mean 
98th Percentile 

Value 
STDEV 

AAQ-1 26.9 21.3 25.10 26.85 1.42 

AAQ-2 25.9 21.6 23.51 25.76 1.07 
AAQ-3 24.5 21.5 23.19 24.45 1.00 
AAQ-4 25.8 21.8 23.93 25.57 1.01 
AAQ-5 24.9 21.5 23.18 24.85 1.13 
AAQ-6 25.4 21.9 23.80 25.40 0.84 
AAQ-7 25.5 20.5 22.90 25.13 1.35 

Particulate Matter PM10 

Station ID Max Min Mean 98 th Percentile  STDEV 

AAQ-1 47.5 43.4 45.54 47.22 1.15 
AAQ-2 44.6 41.2 42.83 44.28 0.88 
AAQ-3 44.2 41.3 42.64 44.06 0.88 
AAQ-4 44.7 41.6 42.95 44.33 0.86 
AAQ-5 44.5 40.5 42.85 44.50 1.04 
AAQ-6 44.8 41.6 43.06 44.75 0.91 
AAQ-7 44.9 40.3 42.92 44.85 1.04 

Sulphur Di-oxide as SO2  

Station ID Max Min Mean 98 th Percentile  

 
STDEV 

AAQ-1 19.6 14.2 16.63 19.95 1.78 
AAQ-2 15.3 8.3 12.15 14.98 1.64 
AAQ-3 13.6 8.5 12.05 13.60 1.78 
AAQ-4 12.6 7.3 10.50 12.60 1.73 
AAQ-5 11.6 7.2 9.24 11.50 1.47 
AAQ-6 12.7 7.4 10.04 12.70 1.75 
AAQ-7 12.6 8.4 10.64 12.55 1.35 

Oxide of Nitrogen as NO2 

Station ID Max Min Mean 98 th Percentile  STDEV 

AAQ-1 25.8 22.1 24.13 25.75 0.93 
AAQ-2 23.6 18.3 20.94 23.28 1.51 
AAQ-3 21.6 15.9 17.96 21.05 1.63 
AAQ-4 20.4 14.6 18.15 20.35 1.65 
AAQ-5 19.5 15.4 17.46 19.45 1.31 
AAQ-6 19.6 13.5 17.03 19.55 1.68 
AAQ-7 21.3 14.2 16.43 20.19 1.53 

 

Table 3.20 Maximum, Minimum, Average and 98th Percentile of Average  

Air Pollutant Concentrations over the Study Area 

 

S .No. 

 

Parameter 

Pollutant Concentration, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 Maximum 25.56 45.03 14.0 21.69 

2 Minimum 21.44 41.41 8.76 16.29 

3 Mean 23.66 43.26 11.61 18.87 

4 98th percentile 25.43 44.86 13.98 21.38 

5 NAAQ Norms 60 100 80 80 

      Legend: PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 µm; PM10- Particulate Matter size less than 10 
µm; SO2-Sulphur dioxide; NOx-Oxides of Nitrogen; SD-Standard Deviation  
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Figure 3.13 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of 

PM2.5 measured from the eight air quality monitoring stations within 10km radius 

 

Figure 3.14 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of 

PM10 measured from the eight air quality monitoring stations within 10km radius 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7

Maximum 26.9 25.9 24.5 25.8 24.9 25.4 25.5

Minimum 21.3 21.6 21.5 21.8 21.5 21.9 20.5

Mean 25.10 23.51 23.19 23.93 23.18 23.80 22.90

98th percentile 26.85 25.76 24.45 25.57 24.85 25.40 25.13
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Figure 3.15 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of 

SO2 measured from the eight air quality monitoring stations within 10km radius 

         

Figure 3.16 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of 

NOx measured from the eight air quality monitoring stations within 10km radius 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7

Maximum 19.6 15.3 13.6 12.6 11.6 12.7 12.6

Minimum 14.2 8.3 8.5 7.3 7.2 7.4 8.4

Mean 16.63 12.15 12.05 10.50 9.24 10.04 10.64

98th percentile 19.95 14.98 13.60 12.60 11.51 12.70 12.55

NAAQ Norms 80 80 80 80 80 80 80
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Figure 3.17 Bar chart showing maximum, minimum, and the average concentrations of 

pollutants in the atmosphere within 10km radius 

 

3.4.6 Fugitive Dust Emission   

Fugitive dust was recorded at 8 AAQ monitoring stations for the study period. The 

results are given in Table 3.21. 

Table 3.21 Average Fugitive Dust Sample Values 

AAQ Locations Avg. SPM (µg/m3) 

AAQ 1 63.61 
AAQ 2 63.81 
AAQ 3 62.71 
AAQ 4 63.37 
AAQ 5 63.27 
AAQ 6 63.72 
AAQ7 63.28 

Source: Onsite monitoring/ sampling by Excellence Laboratory 

Table 3.22 Fugitive Dust Sample Values  

  AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 

Average 63.61 63.81 62.71 63.37 63.27 63.72 63.28 

Min 61.6 62.1 60.7 61.6 61.2 61.8 62.2 

Max 66.2 65.5 64.8 65.5 64.4 65.9 65.5 

  Source: Calculations from Lab Analysis Reports 
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Maximum 25.56 45.03 14.00 21.69

Minimum 21.44 41.41 8.76 16.29

Mean 23.66 43.26 11.61 18.87
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Figure 3.18 Bar Chart showing variations in average SPM concentration over the eight 

monitoring stations in the study area 

3.4.7 Results & Discussion 

As per the monitoring data, PM10 ranges from 40.3 µg/m3 to 47.5µg/m3; PM2.5 from 

20.5 µg/m3 to 26.9 µg/m3; SO2 from 7.2µg/m3 to 19.6 µg/m3; NO2 from 13.5 µg/m3 to 

25.8µg/m3. The concentration levels of the pollutants fall within the acceptable limits of 

NAAQS prescribed by CPCB. 

3.5 NOISE ENVIRONMENT 

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

the 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. 

3.5.1 Identification of Sampling Locations 

In order to assess the ambient noise levels within the study area, noise monitoring was 

carried out at eight (7) locations covering commercial, residential, rural areas within the 

radius of 10km. A suitable noise monitoring methodology was chosen to meet the purpose 

and objectives of the study.    
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Table 3.23 Details of Noise Monitoring Locations 

S. 

No 

Location 

Code 

Monitoring 

Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 N1 Core zone Project Area 10°33'46.79"N 77°26'26.23"E 

2 N2 Thalaiyuthu 4.63km South 10°31'11.13"N 77°26'16.51"E 

3 N3 Melkaraipatty 5.07km NE 10°35'47.37"N 77°28'26.72"E 

4 N4 Muthunaickenpatti  6.62km NW 10°36'26.52"N 77°23'55.92"E 

5 N5 Akkaraipatti 5.19km SE 10°32'49.96"N 77°29'13.94"E 

6 N6 Midapadi  4.40km NE 10°33'35.86"N 77°23'58.01"E 

7 N7 Santhanchetti Valasu 1.8km North 10°34'47.45"N 77°26'29.70"E 

   Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 

3.5.2 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 below: 

Leq = 10 Log L / T∑ (10Ln/10) 

Where L = Sound pressure level at function of time dB (A) 

T = Time interval of observation 

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.  
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Figure 3.19 Google earth image showing Noise level monitoring station locations around 10km radius from the proposed project site 
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3.5.3 Analysis of Ambient Noise Level in the Study Area 

The Digital Sound pressure level has 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 3.24. 

Day time: 6:00 hours to 22.00 hours. 

Night time: 22:00 hours to 6.00 hours. 

Table 3.24 Ambient Noise Quality Result 

S. 

No. 
Locations 

Noise level (dB (A) 

Leq) Ambient Noise 

Standards Day 

Time 

Night 

Time 

1 
Core zone 

40.5 38.7 
Industrial 

Day Time- 75 dB (A) 

Night Time-70 dB (A) 

2 Thalaiyuthu 40.2 37.6 

Residential 

Day Time– 55 dB (A) 

Night Time- 45 dB (A) 

3 Melkaraipatty 39.5 38.4 
4 Muthunaickenpatti  39.5 38.5 
5 Akkaraipatti 38.8 38.4 
6 Midapadi  39.1 37.8 
7 Santhanchetti Valasu 40.0 38.1 

         Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 

 

 

Figure 3.20 Bar chart showing day time noise levels measured in core and buffer zones  
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organisms and their environment. An ecological survey of the study area was conducted, 

particularly with reference to listing of species and assessment of the existing baseline 

ecological conditions in the study area. The main objective of biological study is to collect 

the baseline data regarding flora and fauna in the study area. Data has been collected through 

extensive survey of the area with reference to flora and fauna. Information is also collected 

from different sources i.e., government departments such as District Forest Office, 
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Night Time Noise Level in Core and Buffer Zone 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Night Time (Db (A) Leq) 38.7 37.6 38.4 38.5 38.4 37.8 38.1

Standards 70 45 45 45 45 45 45

Noise levels recorded in core zone during day time was 40.5 dB (A) Leq and during night

 time was 38.7 dB (A) Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time varied 

from 38.8 to 40.2dB (A) Leq and during night time from 37.6to 38.5 dB (A) Leq.  Thus, the 

noise level for industrial and residential area meets the requirements of CPCB. 

3.5.4 Results & Discussion 

Ambient noise levels were measured at 7 locations around the proposed project area.

 

3.6 ECOLOGICAL ENVIRONMENT 

Ecology is a branch of science which dealing the relations and interactions between 

 

    Figure 3.21 Bar chart showing night time noise levels measured in core and buffer zones 
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Government of Tamil Nadu. On the basis of onsite observations as well as forest department 

records the checklist of flora and fauna was prepared. 

Tamil Nadu is the southernmost state of the Indian peninsula, spread over 1, 30, 

058Sq.Km. Among the southern states, Tamil Nadu contains the maximum number of 9 of the 

totals of 16 major forest types recognized in India by Champion and Seth. Within the major 

types 48 subtypes in the zone in which they are present. 

3.6.1 Scope of Work 

Scope of work for this study includes identification of ecologically sensitive receptors 

based on literature survey, field investigations, and their mitigation with conservation action 

plan. The study was carried out in the core as well as buffer zone of the Proposed Rough 

stone quarry. The study was carried out systematically and scientifically using primary and 

secondary data in order to bring out factual information on the ecological conditions of the 

mine site and 10 km radius study area. 

The study involved assessment of general habitat type, vegetation pattern, preparation 

of inventory of flora and fauna of terrestrial ecosystem within 10 km radius from the 

boundary of the proposed quarry site. Biological assessment of the site was done to identify 

ecologically sensitive areas and whether there are any rare, endangered, endemic or 

threatened (REET) species of flora & fauna in the core area as well its buffer zone to be 

impacted. The study has also been designed to suggest suitable mitigation measures, if 

necessary, for protection of wildlife habitats and conservation of REET species if any. 

3.6.2. Study area ecology 

The core area extent of 4.58.80 Hater of Rough stone quarry has an impact on diversity 

of flora and fauna of surrounding area but present work was carried out on detailed study of 

the impacts of rough stone quarry on ecology and biodiversity of core lease area with the 

proper mitigation and sustainable management plan. The quarry lease applied area is a plain 

topography whereas in buffer zone some places agricultural land is dominated. The following 

methods were applied during the baseline study of flora, fauna and diversity assessment. 

3.6.3 Objectives of Biological Studies CTER 

The present study was undertaken with the following objectives: 

❖ To study the likely impact of the proposed mining project on the local biodiversity 

and to suggest mitigation measures, if required, for vulnerable biota. 

❖ To assess the nature and distribution of vegetation (Terrestrial and Aquatic) in and 

around the mining activity. 
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❖ To collect details of flora and fauna, Endemic, Rare, Endangered and Threatened 

(RET Species) separately from the core and buffer area and to clearly indicate the 

schedule of fauna present.  

❖ To prepare the necessary plan along with budgetary provisions for their conservation 

in consultation with State Forest and Wildlife Department and details furnished, in 

case of any schedule- I fauna found in the study area. 

❖ To devise effective management & conservation measures for biodiversity. 

3.6.4 Methodology of Sampling 

The present study was carried out in steps as below: 

❖ Field survey was conducted by visual encounter survey for flora present within the 

10 km radius study area of proposed mine site. 

❖ After surveying the core and buffer areas, a detailed floral inventory has been 

compiled. List of all plants of the study area was prepared and their habitats were 

recorded. 

❖ Verification of Rare, Endangered and Threatened Flora species from IUCN Red Data 

Book. 

3.6.4.1 Site selection criteria 

Selection of sampling locations was made with reference to topography, land use, 

vegetation pattern, etc. The observations were taken on natural vegetation, roadside 

plantation and non-forest area (agricultural field, in plain areas, Village wasteland, etc.) for 

quantitative representation of different species. A methodology of Sampling Flora and fauna 

studies were carried out during the Post monsoon season to assess the list of terrestrial plant 

and animal species that occur in the core area and the buffer area up to 10 km radius from the 

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

 In order to provide representative ecological status for the study area, the 10-km 

buffer zone has been divided into four quartiles for biodiversity sampling, i.e., NE (Quartile-

1), NW (Quartile-2) SW (Quartile-3) and SE (Quartile-4). Each of the quartiles have been 

examined for representative flora on randomly sampled quadrats for trees (20x20-m), shrubs 

(10x10-m) and herbs (2x2-m) depending upon prevailing geographical conditions and bio-

diversity aspects of study area. 

3.6.4.2 Quadrats Method  

Quadrats of 25 × 25m were laid down randomly within core and 5km buffer area; each 

quadrat was laid to assess the trees (>5 cm GBH) and one, 10 × 10m sub-quadrat nested 
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Figure 3.22 Ecological Survey Location Map (5km) Radius
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 Figure 3.23 Ecological Survey Location Map (10km) Radius
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within the quadrat for shrubs.  The quadrats were laid randomly to cover the area to 

maximize the sampling efforts and minimize the species homogeneity, such as small stream 

area, trees in agricultural bunds, tank bunds, farm forestry plantations, wildlife areas, natural 

forest area, avenue plantations, house backyards, etc. In each quadrat individuals belonging 

to tree (25 × 25m) and shrub (10 × 10m) were recorded separately and have been identified 

on the field.  

3.6.5 Flora 

Flora study was conducted using the above said methodology to inventory the existing 

terrestrial plants in both core and buffer zones. Details of plants have been described in the 

succeeding sections. 

3.6.5.1 Flora in Core Zone 

Taxonomically a total of 17 species belonging to 8 families have been recorded from 

the core mining lease area. The lease applied area is flat terrain. Based on habitat classification 

of the enumerated plants the majority of species were Herbs (8) followed by trees (4) Shrub (2) 

and Climbers (1) The result of core zone of flora studies shows that Fabaceae and Lamiaceae 

are the main dominating species in the study area it mentioned in Table 3.25. No species found 

as threatened category (Table 3.25). 

3.6.5.2 Flora in Buffer Zone 

Similar type of environment also in buffer area but with more flora diversity compare 

than core zone area because nearby agriculture land but presently there are no cultivation. It 

contains a total of 73species belonging to 33 families have been recorded from the buffer zone. 

The floral (72) varieties among them Trees (31), shrubs (12) and herbs (14) and Climbers nine 

(9) Creepers four (4), Grasses (3) were identified. The result of buffer zone of flora studies 

shows that Fabaceae and Poaceae, Cucurbitaceae are the main dominating species in the study 

area it mentioned in Table 3.26. There is no Rare, Endangered and Threatened Flora species in 

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

mentioned in Table 3.26. 

However, the information required as per the Standard Terms of Reference (ToR): 

Tor No: 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. 
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The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle sloping towards 

southwest side. There are no protected or ecologically sensitive areas such as the Wildlife 

sanctuaries or National parks or Important Bird Areas (IBAs), or Wetlands or migratory routes 

of fauna or water bodies or human settlements within the proposed mine lease area. Even in 

the 10 Km buffer zone around the mine lease area, there are no reserve forests or Biosphere 

reserves or wildlife sanctuaries or National parks or Important Bird Areas (IBAs), or migratory 

routes of fauna. Thus, the area under study (Mine lease area and the 10 Km buffer zone) is not 

ecologically sensitive. 

Tor No: 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. 

Tor No: 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. 

As stated earlier, no forest land is involved in the proposed project in any manner. 

Hence no forest clearance is required. 

Tor No: 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. 

There are neither forests nor forest dwellers nor forest dependent communities in the 

mine lease area. There shall be no forest impacted families (PF) or people (PP). Thus, the rights 

of Traditional Forest Dwellers will not be compromised on account of the project. 

Tor No: 15) The vegetation in the RF / PF areas in the study area, with necessary details, 

should be given. 

There are neither reserved (RF) nor protected (PF) forests either in the mine lease area 

or in the buffer zone. Thus, no forest land is involved in any manner. Hence, no certificate from 

the Forest department is required. 
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There are neither reserved forests (RF) nor Protected Forests (PF) in the study area. 

There is no reserve forest nearby study area. Detailed list of flora found in the mine lease area 

and the buffer zone have been collected during march 2022 (Summer season) based on primary 

survey. In each quadrat individuals belonging to tree (25 × 25-m) and shrub (10 × 10-m) were 

recorded separately and have been identified on the field. But no quadrat analysis was done in 

seasonal croplands. Vegetation and flora of the Mine lease area is given in Table 3.25. 

Table 3.25 Flora in Core Zone 

S. 
No 

English Name Vernacular Name Scientific Name Family Name 

Trees 

1 Acacia Nilotica Karuvelam maram Vachellia nilotica Fabaceae 

2 Neem Vembu Azadirachta indica Meliaceae 

3 Millettia pinnata Pongam oiltree Pongamia pinnata Fabaceae 

4 Mesquite Velikathan maram Prosopis juliflora Fabaceae 

Shrubs 

5 Milk Weed Erukku Calotropis gigantea Apocynaceae 

6 Wild sage Unichedi Lantana camara Verbenaceae 

Herbs 

7 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae 

8 Devil ‘s thorn Nerunji Tribulus terrestris Zygophyllales 

9 Common nut sedge Korai Cyperus rotundus Cyperaceae 

10 Mountain knotgrass Poolai poondu Aerva lanata Amaranthaceae 

11 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae 

12 Basil Karunthulasi Ocimum basilicum Lamiaceae 

13 Black Cumin Kolunje Tephrosia Purporea Fabaceae 

14 Leucas  Thumbai Leucas Aspera Lamiaceae 

 

Table 3.26 Flora in Buffer Zone 

S. 

No. 
English Name Vernacular Name Scientific Name Family Name Resource 

use type 
*(E,M,EM) 

Trees  

1 Coconut Thennai maram Cocos nucifera Arecaceae EM 
2 Neem or Indian 

lilac 
Vembu Azadirachta 

indica 

Meliaceae M 

3 Acacia Nilotica Karuvelam maram  Vachellia nilotica Fabaceae M 
4 Gooseberry Arai nelli Phyllanthus 

acidus 

Phyllanthaceae EM 

5 Noni Nuna maram Morinda citrifolia Rubiaceae M 
6 Tamarind Puliyamaram Tamarindus 

indica 

Fabaceae EM 

Climber 

15 Slender dwarf morning-glory Vishnukrandi Evolvulus alsinoides Convolvulaceae 
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7 Chinese chaste tree Nochi Vitex negundo Lamiaceae E 
8 Bamboo Moonghil Bambusa bambo Poaceae E 
9 Eucalyptus Thailam maram Eucalyptus 

tereticornis 
Myrtaceae  M 

10 Mango Manga Mangifera indica Anacardiaceae E 
11 Indian fig tree Athi Ficus recemosa Moraceae EM 
12 Teak Thekku Tectona grandis Lamiaceae E 
13 Chebulicmyrobalan Kadukkai Terminalia 

chebula 

Combretaceae EM 

14 Black plum Navalmaram Sygygium cumini Myrtaceae EM 
15 Papaya  Pappali maram Carica papaya L Caricaceae EM 
16 Pongamia pinnata pongam Millettia pinnata Fabaceae M 
17 Banyan tree Alamaram Ficus 

benghalensis 

Moraceae E 

18 Guava Koyya Psidium guajava Myrtaceae EM 
19 Lemon Ezhumuchaipalam Citrus lemon Rutaceae EM 
20 Drumstick tree Murunga maram Moringa oleifera Moringaceae EM 
21 Jack fruit Palamaram Artocarpus 

heterophyllus 

Moraceae E 

22 Henna Marudaani Lawsonia inermis Lythraceae EM 
23 Indian gooseberry Kattu Nelli Phyllanthus 

emblica 

Phyllanthaceae EM 

24 Indian fir tree Nettilinkam Polylathia 

longifolia 

Annonaceae E 

25 Siris tree Vaagai Albizia lebbeck Fabaceae M 
26 Asian Palmyra palm Panai maram Borassus 

flabellifer 

Arecaceae E 

27 Manilkara zapota Sapota Manilkara zapota Sapotaceae E 
28 Custard apple seethapazham Annona reticulata Annonaceae  E 
29 Peepal Arasanmaram Ficus religiosa Moraceae M 
30 Curry tree Kaṟivēppilai 

maram 
Murraya koenigii Rutaceae EM 

31 Banana tree Vazhaimaram Musa acuminata Musaceae EM 
                          Shrubs  

32 Avaram Avarai Senna auriculata Fabaceae M 
33 Milk Weed Erukku or Crown 

flower 
Calotropis 

gigantea 

Apocynaceae M 

34 Puriging nut Kattamanakku Jatropha curcas Euphorbiaceae EM 
35 Indian mallow Thuthi Abutilon indicum Meliaceae M 
36 Night shade plan Sundaika Solanum torvum Solanaceae EM 
37 Triangular spruge Chaturakalli Euphorbia 

antiquorum 

Euphorbiaceae NE 

38 Hygrophila spinosa Neermulli Hydrophila 

auriculata 

Acanthaceae M 

39 Touch-me-not Thottalchinungi Mimosa pudica Fabaceae M 
40 Rosary pea Kundumani Abrus precatorius Fabaceae M 
41 Rosy Periwinkle Nithyakalyani  Cathranthus 

roseus  
Apocynaceae  M 

42 Shoe flower Chemparuthi Hibiscu rosa-

sinensis 

Malvaceae EM 

43 Indian Oleander Arali Nerium indicum Apocynaceae M 
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                                                                       Herbs  

44 Carrot grass Parttiniyam Parthenium 

hysterophorus 

Asteraceae NE 

45 Indian Copperleaf Kuppaimeni Acalypha indica Euphorbiaceae M 
46 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae E 
47 Holy basil Thulasi Ocimum 

tenuiflorum 

Lamiaceae M 

48 Common nut sedge Korai Cyperus rotundus Cyperaceae NE 
49 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae M 
50 Poor land flatsedg Kunnakora Cyperus 

compressus 

Cyperaceae NE 

51 Gale of the wind Keelaneeli Phyllanthus niruri Phyllanthaceae EM 
52 Benghal dayflower Kanamvazha Commelina 

benghalensis 

Commelinaceae M 

53 Red Hogweed Mukurattai Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 
54 Tridax daisy Veetukaayapoondu Tridax 

procumbens 

Asteraceae M 

55 Cleome viscosa Nai kadugu Celome viscosa Cleomaceae M 
56 European black 

nightshade 
Manathakkali Solanumnigrum Solanaceae EM 

Climbers 
57 Ivy gourd Kovai Coccinia grandis Cucurbitaceae M 
58 Pointed gourd Kovakkai Trichosanthes 

dioica 

Cucurbitaceae EM 

59 Butterfly pea Karkakartum Clitoria ternatea Fabaceae M 
60 Bottle Guard Sorakkai Lagenaria 

siceraria 

Cucurbitaceae EM 

61 Wild jasmine Malli Jasminum 

augustifolium 

Oleaceae EM 

62 Stemmed vine Perandai Cissus 

quadrangularis 

Vitaceae M 

63 Indian sarsparilla Nannari Hemidesmus 

indicus 

Apocynaceae M 

64 Wild bitter Pavarkai Momordica 

charantia 

Cucurbitaceae EM 

65 wild water lemon Sirupunaikkali Passiflora foetida Passifloraceae M 
Creepers 

66 Nut grass Korai Cyperus rotandus Cyperaceae M 
67 Water spinach Vallikeerai Ipomoea aquatica Convolvulaceae EM 
68 Grona triflora Siru puladi Desmodium 

triflorum 

Fabaceae EM 

69 Ipomoea reniformis 
chois 

Elikkathilai Merremia 

gangetica 

Convolvulaceae NE 

Grasses 

70 Eragrostis Pullu Eragrostis 

ferruginea 

Poaceae E 

71 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae E 
72 Windmill grass Chevvarakupul  Chloris barbata  Poaceae NE 

*E- Economical, M- Medicinal, EM- Both Economical and Medicinal, NE- Not evaluated    
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3.6.5.3 Aquatic Vegetation  

The field survey for assessing the aquatic vegetation was also undertaken during the 

study period. The list of aquatic plants observed in the study area is given in Table 3.27. 

Table 3.27 Aquatic Vegetation 

Sl.No Scientific name Common Name Vernacular 
Name (Tamil) 

IUCN Red List of 

Threatened 
Species 

1 Eichornia crassipe Water hyacinth Agayatamarai NA 
2 Aponogetonnatans Floating lace plant Kottikizhnagu NA 
3 Nymphaea nouchali Blue water lily Nellambal LC 
4 Carex cruciata Cross Grass Koraipullu NA 
5 Cynodon dactylon Scutch grass Arugampul LC 
6 Cyperus exaltatus Tall Flat Sedge Koraikizhangu LC 

*LC- Least Concern, NA-Not yet assessed 

List out endangered and endemic species as per the schedule of the Wildlife Protection 

Act 1972 

1. Rare and Endangered Flora in the Study Area 

The IUCN Red List is the world's most comprehensive inventory of the global 

conservation status of plant and animal species. It uses a set of criteria to evaluate the extinction 

risk of thousands of species and subspecies. These criteria are relevant to all species and all 

regions of the world. With its strong scientific base, the IUCN Red List is recognized as the 

most authoritative guide to the status of biological diversity. Among the enumerated flora in 

the study area, none of them were assigned any threat category. 

2. Endemic Plants of the Study Area 

De Candolle (1855) first used the concept of “Endemic”, which is defined as an area 

of a taxonomic unit, especially a species which has a restricted distribution or habitat, isolated 

from its surrounding region through geographical, ecological or temporal barriers. Among 

recorded plant species none are assigned the status of endemic plant of this region. 

3. Biodiversity Hotspots 

There are no particular Biodiversity Hotspots in the study area. There is no threat to the 

Flora and Fauna species. 

3.6.6 Fauna 

The faunal survey has been carried out as per the methodology cited and listed out 

Mammals, Birds, Reptiles, Amphibians and Butterflies. All the listed species were compared 
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with Red Data Book and Indian Wildlife Protection Act, 1972. There are no rare, endangered, 

threatened (RET) and endemic species present in core area. 

3.6.6.1 Fauna Methodology 

The study of fauna takes substantial amount of time to understand the specific faunal 

characteristics of the area. The assessment of fauna has been done on the bases of primary data 

collected from the lease sites. The presence was also confirmed from the local inhabitants 

depending on the animal sightings and the frequency of their visits in the project area. In 

addition, officials, local peoples were another source of information for studying the fauna of 

the area. Field activities are physical/active search, covering rocks, burrows, hollow inspection 

and location of nesting sites and habitat assessment etc. Taxonomical identification was done 

by the field guide book and wildlife ENVIS data base (wiienvis.nic.in/Database/Schedule 

Species Database) and Zoological Survey of India (ZSI). Detailed faunas are mentioned in the 

Table 3.28 and 3.29. 

3.6.6.1.1 Survey and Monitoring of Mammals 

Intensive survey has been done by line transect methods (Walking and in vehicle) for all 

major habitats for surveying of mammals by direct and indirect evidence. Indirect methods 

such as faecal matter (i.e., scat) and pug mark by establishing 10 × 100 -m linear transects 

depending on the habitat (i.e., existing wildlife game routes/forest trails used). 

 Direct observation technique has been used for surveying large and medium sized 

mammals. But this technique is perfectly suitable for surveying of diurnal mammals; however, 

good photographs were also taken for species identification. 

3.6.6.1.2 Survey and Monitoring of Birds  

Birds are sampled by using point count methods, and opportunistic bird sightings. By the 

bird vocal sounds and photographs, the species were identified in consultation with village 

local people. Point count: in these methods, the observer will stand in a randomly chosen point 

and birds seen or heard in 50m radius are recorded for 5min. This observation is repeated in 

another point at least 30m from the first point. We have enumerated 20-point counts in each 

quartile, which constitute a total of 80-point counts (20 x 4) within 10 km radius area. 

Opportunistic bird sightings: while traveling in study area, many bird species will be 

detected in survey time. Such species are recoded by their appearance or by their call. 

3.6.6.1.3 Survey and monitoring of reptiles  

Several survey techniques such as standard walk transect visual encounter survey 

methods were used to sampling reptiles in each and every habitat of the study area. While doing 
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this survey, photographs were taken for identification of species. Species identification was 

done by using standard field guides in consultation with village people expert. 

The butterfly was enumerated by 2 linear transects of 10 × 100 m were laid within each 

quartile at minimum interval of 1 km. Further, amphibians and fishes documented in existing 

literature and secondary information in consultation with local people and wildlife experts.  

3.6.6.2 Fauna in Core Zone 

          A total of 22 varieties of species observed in the Core zone of Kolumakondan Village, 

Rough stone quarry (Table 3.28) among them numbers of Insects 9 Reptiles 3 Mammals 1 

and Avian 9 A total of 22 species belonging to 15 families have been recorded from the core 

mining lease area. None of these species are threatened or endemic in the study area and 

surroundings. There is no Schedule I species and four species are under schedule IV 

according to Indian wild life Act 1972. A total nine species of bird were sighted in the mining 

lease area.  Dominant species are mostly birds and insects and no amphibians were observed 

during the field visit. There are no critically endangered, endangered, vulnerable and endemic 

species were observed. Details of fauna in core zone with the scientific name were mentioned 

in Table. 3.28 

Table 3.28 Fauna in Core Zone 

SI. 
No 

Common 
name/English 

Name 

Family 

Name 
Scientific Name Schedule list wildlife 

Protection act 1972 
IUCN Red 
List data 

INSECTS 

1 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia NL NL 

2 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum 

fonscolombii 

NL LC 

3 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

4 Blue tiger Nymphalidae Tirumala limniace Schedule IV LC 

5 Stick insect Lonchodidae carausius morosus NL LC 

6 Mottled emigrant Peridae Catopsilia pyranthe NL LC 

7 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

8 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

9 Acraea violae Nymphalidae Acraea violae NL LC 

REPTILES 

10 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

11 Common house 

gecko 

Gekkonidae Hemidactylus 

frenatus 

NL LC 

12 Fan-Throated 

Lizard 

Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

MAMMALS 

13 Indian Field 

Mouse 

Muridae Mus booduga Schedule IV NL 

AVES 
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14 Asian green bee-

eater 

Meropidae Meropsorientalis NL LC 

15 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

16 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

17 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

18 House crow Corvidae Corvus splendens NL LC 

19 Koel Cucalidae Eudynamys 

scolopaceus 

Schedule IV LC 

20 Crow Pheasant Cucalidae Centropus sinensis Schedule IV LC 

21 Indian pond heron Ardeidae Ardeola grayii Schedule IV LC 

22 Grey drongo Dicruridae Dicrurus leucophaeus Schedule IV LC 

*NE- Not evaluated; LC- Least Concern, NT –Near Threatened, T-Threatened 

3.6.6.3 Fauna in Buffer Zone 

Taxonomically a total of 48 species belonging to 34 families have been recorded from 

the buffer mining lease area. Based on habitat classification the majority of species were Birds 

20 followed by Insects 13 Reptiles 9 Mammals 3 and, Amphibians 3 There are four Schedule 

II species and twenty-six are under schedule IV according to Indian wild life Act 1972. A total 

20 species of bird were sighted in the mining lease area. There are no critically endangered, 

endangered, vulnerable and endemic species were observed. 

            Dominant species are mostly birds and insects and three amphibians were observed 

during the extensive field visit (Hoplobatrachus tigerinus), (Rana hexadactyla), (Sphaerotheca 

breviceps). The result of core & Buffer zone of fauna studies shows that Nymphalidae and 

Agamidae, Mantidae are the main dominating species in the study area, it is mentioned in 

Table. 3.29 There is no schedule I Species in study area. There are no critically endangered, 

endangered, vulnerable and endemic species were observed. Details of faunal diversity in 

buffer zone are given in Table.3.29. 

Table 3.29 Fauna in Buffer Zone 

S. 

No. 
Common 

Name/English Name 
Family Name Scientific Name Schedule List 

Wildlife 
Protection 

Act 1972 

IUCN 

Red 
List 

Data 

INSECTS 

1 Tawny coster Nymphalidae Danaus chrysippus Schedule IV LC 

2 Milkweed butterfly Nymphalidae Danainae NL LC 

3 Blue tiger Nymphalidae Tirumala limniace Schedule IV LC 

4 Common Indian crow Nymphalidae Euploea core Schedule IV LC 

5 Green marsh hawk Libellulidae Orthetrum sabina NL LC 

6 Mottled emigrant Peridae Catopsilia pyranthe NL LC 

7 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 
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8 Ant Formicidae Camponotus Vicinus NL NL 

9 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum fonscolombii NL LC 

10 Lesser grass blue Lycaenidae Zizina Otis indica Schedule IV LC 

11 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

12 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

13 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia Schedule IV LC 

REPTILES 

14 Chameleon Chamaeleonidae Chameleon zeylanicus Sch II (Part II) LC 

15 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

16 Green Vine snake Colubridae Ahaetulla nasuta Schedule IV LC 

17 Common house gecko Gekkonidae Hemidactylus frenatus NL LC 

18 Rat snake Colubridae Ptyas mucosa Sch II (Part II) LC 

19 Fan-Throated Lizard Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

20 Indian cobra Elapidae  Naja naja Schedule IV        

LC 

21 Saw scaled viper Elapidae Echis carinatus Sch II (Part II) LC 

22 Russell’s viper Viperidae Vipera russseli Sch II (Part II) LC 

MAMMALS 

23 Indian palm squirrel Sciuridae Funambulus palmarum Schedule IV LC 

24 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV LC 

25 Home mouse Muridae Mus musculus tytleri NL LC 

AVES 

26 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

27 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

28 Black drongo Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

29 Red-vented Bulbul Pycnonotidae Pycnonotuscafer Schedule IV LC 

30 Indian pond heron Ardeidae Ardeola grayii Schedule IV LC 

31 Asian green bee-eater Meropidae Meropsorientalis NL LC 

32 Small Sunbird Nectariniidae Nectarinia asiatica Schedule IV LC 

33 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

34 Blue Rock Pigeon Columbidae Columba livia Schedule IV LC 

35 Common Coot Rallidae Fulica atra Schedule IV LC 

36 Small Sunbird Nectariniidae Nectarinia asiatica Schedule IV LC 

37 Shikra Accipitridae Accipiter badius NL LC 

38 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

39 Small blue Kingfisher Alcedinidae Alcedo atthis Schedule IV LC 

40 Rose-ringed parkeet Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 
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41 Grey Francolin Phasianidae Francolinus pondicerianus Schedule IV LC 

42 Two-tailed Sparrow Dicruridae Dicrurus macrocercus Schedule IV LC 

43 White-breasted 

waterhen 

Rallidae Amaurornis phoenicurus NL LC 

44 Grey drongo Dicruridae Dicrurus leucophaeus Schedule IV LC 

45 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

AMPHIBIANS 

46 Indian Burrowing frog Dicroglossidae Sphaerotheca breviceps Schedule IV LC 

47 Green Pond Frog Ranidae Rana hexadactyla Schedule IV LC 

48 Tiger Frog Chordata Hoplobatrachus tigerinus 

(Rana tigerina) 

Schedule IV LC 

*NL-Not listed, LC-Least concern, NT-Near threatened. 

Tor No: 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. 

Out of the total mine lease area of 4.58.80 Ha, just about 3.91.56. Ha is proposed to be 

used for mining activity during the first five years as per the mining plan. Blasting, noise and 

vibrations and other disturbances including dust generation are likely to have an adverse impact 

on wildlife. But these impacts are unlikely to extend beyond 500 m from the actual my area. 

There are four Schedule II species and twenty-six species are under schedule IV according to 

Indian wild life Act 1972. A total 14 species of bird were sighted in the buffer zone area. There 

are no critically endangered, endangered, vulnerable and endemic species were observed. As 

the rainfall in the area is scanty and as no toxic wastes are produced or discharged on account 

of mining, the proposed mining activity is not going to have any additional and adverse impacts 

on these RET species. There are no ecologically sensitive areas or protected areas within the 

10 Km radius. Hence no specific conservation for conservation of any RET species or Wildlife 

is envisaged.  

Tor No: 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. 
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There are no National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, 

Ramsar sites, Tiger/Elephant Reserves/ (existing as well as proposed) within 10 km of the mine 

lease area. There are no reserved of even protected forests within the project area. Hence 

submission of clearance from the National Board of Wildlife does not arise. 

Tor No: 18) A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zone (10 

km radius of the periphery of the mine lease)] shall be carried out. Details of flora and 

fauna, endangered, endemic and RET Species duly authenticated, separately for core and 

buffer zone should be furnished based on such primary field survey, clearly indicating 

the Schedule of the fauna present. In case of any scheduled-I fauna found in the study 

area, the necessary plan along with budgetary provisions for their conservation should 

be prepared in consultation with State Forest and Wildlife Department and details 

furnished. Necessary allocation of funds for implementing the same should be made as 

part of the project cost. 

A detailed biological study of the study area [core zone and buffer zone of 10 km radius 

of the periphery of the mine lease] has been carried out and the results are presented under ToR 

point No.15 in Tables 3.28 to 3.29. There are four Schedule II species and twenty-six species 

are under schedule IV according to Indian wild life Act 1972. A total 14 species of bird were 

sighted in the study area. The main threat to the bird is the use of pesticides in agriculture. 

There is no endangered, endemic and RET Species. There is no Schedule I species in study 

area [core zone and buffer zone (10 km radius of the periphery of the mine lease)] The proposed 

project is not going to have any direct or indirect adverse impact on the species mentioned 

above. 

Tor No: 31) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in 

a tabular form (indicating the linear and quantitative coverage, plant species, and time 

frame) and submitted, keeping in mind, the same will have to be executed up front on 

commencement of the Project. Phase-wise plan of plantation and compensatory 

afforestation should be charted clearly indicating the area to be covered under plantation  

and the species to be planted. The 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. 

Only about 0.43.40 Ha of the mine lease area is going to be used for Greenbelt 

Development during the first five years. Regional trees like Azadirachta indica, Albizia lebbeck 
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Delonix regia, Techtona grandis, Nerium indicum, etc, will be planted along the Lease 

boundary and avenues as well as over non-active dumps. 

3.6.6.4. Rare and Endangered fauna of the study area 

1. As per Indian Wild Life (Protection) Act, 1972, 

Wild Life (Protection) Act, 1972, as amended on 17th January 2003, is an Act to provide 

for the protection of wild animals, birds and plants and for matters connected therewith or 

ancillary or incidental thereto with a view to ensuring the ecological and environmental security 

of the country. Some of the sighted faunas were given protection by the Indian Wild Life 

(Protection) Act, 1972 by including them in different schedules. Here no endemic, endangered 

migratory fauna found in the area. This area is not also a migratory path of any faunal species. 

2. As per IUCN RED (2013) List, 

The IUCN Red List is the world's most comprehensive inventory of the global conservation 

status of plant and animal species. It uses a set of criteria to evaluate the extinction risk of 

thousands of species and subspecies. These criteria are relevant to all species and all regions 

of the world. With its strong scientific base, the IUCN Red List is recognized as the most 

authoritative guide to the status of biological diversity. Among reported species Schedule II 

and IV in the buffer zone are presented below, 

1. Schedule II species 

Chameleon, Rat snake, Saw scaled viper, Russell’s viper.    

2. Schedule IV species 

Green Pond Frog, Indian Burrowing frog, Black drongo, Red-vented Bulbul, Koel, 

Indian Field Mouse, Indian palm squirrel, Lesser grass, Common Indian crow, striped 

tiger, Common Tiger, Blue tiger, Tawny coster, Indian wall lizard, Indian pond heron, 

Grey Heron etc., 

3.6.7 Results and Discussion  

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife 

Protection Act 1972 and no species 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.  

3.7 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 
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and medical services, occupation, water supply, sanitation, communication, transportation, 

prevailing diseases pattern as well as features 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, thus leading to the 

improvement of their standard of living. 

3.7.1 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 to be taken up in the study area 

3.7.2 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 

3.7.3 District Profile 

Dindigul district of Tamil Nadu has total population of 2,159,775 as per the Census 2011. 

Out of which 1,080,938 are males while 1,078,837 are females. In 2011 there were total 

560,773 families residing in Dindigul district. The Average Sex Ratio of Dindigul district is 

998. As per Census 2011 out of total population, 37.4% people lives in Urban areas while 

62.6% lives in the Rural areas. The average literacy rate in urban areas is 83.9% while that in 

the rural areas is 71.7%. Also the Sex Ratio of Urban areas in Dindigul district is 1,008 while 

that of Rural areas is 992. 

The population of Children of age 0-6 years in Dindigul district is 216576 which is 10% 

of the total population. There are 111955 male children and 104621 female children between 

the age 0-6 years. Thus as per the Census 2011 the Child Sex Ratio of Dindigul is 934 which 

is less than Average Sex Ratio (998) of Dindigul district. 

The total literacy rate of Dindigul district is 76.26%. The male literacy rate is 75.51% 

and the female literacy rate is 61.7% in Dindigul district. 
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3.7.4 Socio-Economic Status of Study area 

Kolumakondan is a medium size village located in Palani Taluka of Dindigul district, 

Tamil Nadu with total 539 families residing. The Kolumakondan village has population of 

1861 of which 937 are males while 924 are females as per Population Census 2011.In 

Kolumakondan village population of children with age 0-6 is 156 which makes up 8.38 % of 

total population of village. Average Sex Ratio of Kolumakondan village is 986 which is lower 

than Tamil Nadu state average of 996. Child Sex Ratio for the Kolumakondan as per census is 

880, lower than Tamil Nadu average of 943.Kolumakondan village has lower literacy rate 

compared to Tamil Nadu. In 2011, literacy rate of Kolumakondan village was 70.32 % 

compared to 80.09 % of Tamil Nadu. In Kolumakondan Male literacy stands at 79.04 % while 

female literacy rate was 61.57 %.As per constitution of India and Panchyati Raaj Act, 

Kolumakondan village is administrated by Sarpanch (Head of Village) who is elected 

representative of village. Our website, don't have information about schools and hospital in 

Kolumakondan village. 

Table 3.30 Kolumakondan village Population Facts 

Number of Households 539 

Population 1,861 
Male Population 937 
Female Population 924 
Children Population 156 
Sex-ratio 986 
Literacy 76.32% 
Male Literacy 79.04% 
Female Literacy 61.57% 
Scheduled Tribes (ST)  0 
Scheduled Caste (SC)  220 

   Source: https://www.census2011.co.in/data/village/635130-kolumakondan-tamil-nadu.html 

Table 3.31 Demographics Population of Kolumakondan village  

Total Population Male Population Female Population 

1,861 937 924 

 Source: https://www.census2011.co.in/data/village/635130-kolumakondan-tamil-nadu.html 
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3.7.4.1 Literacy of Kolumakondan Village 

Kolumakondan village has lower literacy rate compared to Tamil Nadu. In 2011, literacy rate 

of Kolumakondan village was 70.32 % compared to 80.09 % of Tamil Nadu. In Kolumakondan 

Male literacy stands at 79.04 % while female literacy rate was 61.57 %. 

3.7.4.2 Worker’s profile of Kolumakondan village 

 In Kolumakondan village out of total population, 1221 were engaged in work activities. 

96.97 % of workers describe their work as Main Work (Employment or Earning more than 6 

Months) while 3.03 % were involved in Marginal activity providing livelihood for less than 6 

months. Of 1221 workers engaged in Main Work, 427 were cultivators (owner or co-owner) 

while 421 were Agricultural labourer. 

Table 3.32 Kolumakondan Village Working Population  

Type Total Male Female 

Main Workers 1221 629 592 

Main Worker 1,184 - - 

Marginal Workers 37 15 22 

 https://www.census2011.co.in/data/village/635130-kolumakondan-tamil-nadu.html.
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Table 3.33 Population and Literacy Data of Study Area 

S.

No

. 

Village 

name  

No of 

Househol

ds 

Total 

Population 

Person 

Total 

Population 

Male 

Total 

Population 

Female 

Literates 

Population 

Person 

Literates 

Population 

Male 

Literates 

Population 

Female 

Illiterate 

Persons 

Illiterate 

Male 

Illiterate 

Female 

1 
Kasavana

mpatti    
2215 9005 4530 4475 5561 3246 2315 3444 1284 2160 

2 
Jothampatt

i 
613 2544 1298 1246 1495 868 627 1049 430 619 

3 
Ayyampal

ayam 
596 1901 977 924 1206 728 478 695 249 446 

4 
Pethanaick

enpatti 
581 2164 1117 1047 1411 807 604 753 310 443 

5 
Kodaiman

galam   
2242 8554 4278 4276 5777 3186 2591 2777 1092 1685 

6 Kottathurai 1015 3342 1643 1699 2091 1205 886 1251 438 813 

7 Velampatti 457 1436 720 716 841 496 345 595 224 371 

8 
Melkaraipa

tti 
1017 3427 1700 1727 2309 1336 973 1118 364 754 

9 Rajampatti 1056 3524 1800 1724 1887 1099 788 1637 701 936 

10 
Muthunaic

kenpatti 
705 2410 1200 1210 1433 800 633 977 400 577 

11 Midapadi 804 2836 1429 1407 1687 953 734 1149 476 673 

12 Pushpathur 2436 8490 4302 4188 5801 3221 2580 2689 1081 1608 

13 
Kolumako

ndan 
539 1861 937 924 1199 675 524 662 262 400 

14 
Kovilamm

apatti 
324 1088 549 539 690 394 296 398 155 243 

15 
Korikadav

u 
733 2610 1296 1314 1502 871 631 1108 425 683 

16 Pudur 122 470 235 235 281 160 121 189 75 114 

17 
Akkaraipat

ti 
625 2195 1103 1092 1366 751 615 829 352 477 

18 Manoor 1630 5746 2869 2877 3457 1974 1483 2289 895 1394 

19 
Vilvatham

patti 
436 1525 751 774 955 541 414 570 210 360 

Source: www.censusindia.gov.in - TamilNadu Census of India – 2011 
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Table 3.34 Workers Profile of Study Area 

S. 

No 

Village 

name 

Total 

Worker 

Population 

Person 

Total 

Worker 

Population 

Male 

Total 

Worker 

Population 

Female 

Main 

Working 

Population 

Person 

Main 

Working 

Population 

Male 

Main 

Working 

Population 

Female 

Main 

Cultivator 

Population 

Person 

Main Agricultural 

Labourers 

Population Person 

Main Other 

Workers 

Population 

Male 

Non 

Working 

Population 

Person 

1 
Kasavanam

patti 
5494 2838 2656 4647 2440 2207 618 3097 655 3511 

2 Jothampatti 1505 801 704 901 529 372 250 83 325 1039 

3 
Ayyampala

yam 
1216 673 543 1147 657 490 424 446 87 685 

4 
Pethanaicke

npatti 
1249 712 537 1149 677 472 70 480 313 915 

5 
Kodaimang

alam 
4353 2688 1665 3536 2280 1256 187 1278 1416 4201 

6 Kottathurai 1810 1059 751 1693 1035 658 541 533 461 1532 

7 Velampatti 695 486 209 628 449 179 317 151 119 741 

8 
Melkaraipat

ti 
2063 1144 919 1970 1131 839 671 740 326 1364 

9 Rajampatti 2364 1262 1102 1702 937 765 573 710 226 1160 

10 
Muthunaick

enpatti 
1467 802 665 1401 776 625 152 887 241 943 

11 Midapadi 1639 924 715 1586 912 674 301 615 479 1197 

12 Pushpathur 4213 2713 1500 4055 2637 1418 414 1051 1843 4277 

13 
Kolumakon

dan 
1221 629 592 1184 614 570 427 421 93 640 

14 
Kovilamma

patti 
701 366 335 683 355 328 237 374 55 387 

15 Korikadavu 1502 786 716 1390 728 662 33 1125 151 1108 

16 Pudur 164 155 9 164 155 9 11 124 26 306 

17 Akkaraipatti 1531 800 731 1152 647 505 594 266 191 664 

18 Manoor 3148 1835 1313 3062 1790 1272 147 2130 608 2598 

19 
Vilvathamp

atti 
963 503 460 743 412 331 332 109 186 562 

Source: www.censusindia.gov.in - TamilNadu Census of India – 2011  
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Table 3.35 Communication & Transport Facilities in the Study Area 

S.No. Village Name PO SPO 

P

T

O 

TP 
PC

O 
MP 

IC/CS

C 

PC

F 
BS 

PB

S 
RS NH SH 

MD

R 
BTR GR NER FP 

1 Akkaraipatti 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
2 Ayyampalayam 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
3 Jothampatti 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
4 Kodaimangalam 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
5 Kolumakondan 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 
6 Korikadavu 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
7 Kottathurai 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
8 Kovilammapatti 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
9 Manoor 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
10 Melkaraipatti 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
11 Midapadi 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

12 
Muthunaickenpat

ti 
2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

13 Pethanaickenpatti 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 
14 Pudur 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
15 Puliampatti 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
16 Pushpathur 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 
17 Rajampatti 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
18 Velampatti 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
19 Vilvathampatti 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

Abbreviations: PO - Post Office; MP - Mobile Phone Coverage; RS - Railway Station; GR - Gravel Roads; SPO - Sub Post Office; IC / CSC - Internet 

Cafe/Common Service Centre; NH - National Highways; NWR - Navigate waterways River; PTO - Post & Telegraph office; PCF - Private Courier Facility; 

SH - State Highways; P - Foot path; T- Telephone (Landline); BS - Public Bus Service; MDR - Major District Road; PCO - Public call office / Mobile; PBS - 

Private Bus Service; BTR - Black Topped (Pucca Roads). Note: 1 - Available within the village 2 - Not available   
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Table 3.36 Water & Drainage Facilities in the Study Area 

S.No. Village Name TP CW UCW HP TW/BE S RC T/P/L CD OD CT 

1 Akkaraipatti 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 
2 Ayyampalayam 1 2 1 2 1 2 2 0 1 1 1 
3 Jothampatti 1 1 1 2 1 2 2 0 1 1 2 
4 Kodaimangalam 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 2 
5 Kolumakondan 1 2 1 2 1 2 2 0 1 1 2 
6 Korikadavu 1 2 1 2 2 2 2 0 1 1 2 
7 Kottathurai 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 2 
8 Kovilammapatti 1 2 1 2 2 2 2 0 1 1 1 
9 Manoor 1 1 1 2 1 2 2 0 1 1 2 
10 Melkaraipatti 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 
11 Midapadi 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2 
12 Muthunaickenpatti 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 
13 Pethanaickenpatti 1 2 1 2 2 2 2 0 1 1 2 
14 Pudur 2 2 1 2 2 2 2 0 2 1 2 
15 Puliampatti 1 2 1 1 1 2 2 0 1 1 2 
16 Pushpathur 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 2 
17 Rajampatti 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
18 Velampatti 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 
19 Vilvathampatti 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 
             

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

Abbreviations: T - Tap Water; R / C - River / Canal; CW - Covered Well; T/P/L - Tank / Pond / Lake; UCW - Uncovered Well; CD - Covered Drainage; HP - 

Hand Pump; OD - Open Drainage; TW/BH - Tube / Bore Well; CT - Community Toilet Complex for General public; S – Spring Note – 1 - Available within 

the village; 2 - Not available

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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Table 3.37 Other Facilities in the Study Area 

S.No.  ATM CB COB ACS SHG PDS RM AMS NC NC/AC CC SF PL APS BDRO PS 

1 Akkaraipatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 Ayyampalayam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
3 Jothampatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 
4 Kodaimangalam 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
5 Kolumakondan 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
6 Korikadavu 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 Kottathurai 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 Kovilammapatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
9 Manoor 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Melkaraipatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
11 Midapadi 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
12 Muthunaickenpatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 Pethanaickenpatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 
14 Pudur 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
15 Puliampatti 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
16 Pushpathur 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
17 Rajampatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 Velampatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
19 Vilvathampatti 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

 Abbreviations: ATM - Automatic Teller Machine; PDS - Public Distribution System (Shop); CB - Commerical Bank; RM - Regular Market; COB - Co-operative 

Bank; AMS - Agricultural Market Society; ACS - Agricultural Credit Societies; NC - Nutritional Centres; SHG - Self Help Group; NC-AC - Nutritional Centres - 

Anganwadi Centre; DBRO - Birth & Death Registration Office; PS - Power Supply Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available 

 

 

 

 

 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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Table 3.38 Educational Facilities in the Study Area 

S.N

o. 
Village Name PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PC VTS SSD 

  G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

1 Akkaraipatti 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Ayyampalayam 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Jothampatti 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 Kodaimangalam 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

5 Kolumakondan 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Korikadavu 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 Kottathurai 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Kovilammapatti 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 Manoor 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 Melkaraipatti 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 Midapadi 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 
Muthunaickenp

atti 
1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 
Pethanaickenpat

ti 
1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 Pudur 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 Puliampatti 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 Pushpathur 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 Rajampatti 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 Velampatti 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 Vilvathampatti 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html  

Abbreviations: PPS-Pre-Primary School; SSS-Senior Secondary School; DC-Degree School; PT-Polytechnic; PS-Primary School; G-Government; EC-
Engineering College; VTS-Vocational School / ITI; MS-Middle School; P-Private; MC-Medical College; SSD-Special School For Disabled; SS-Secondary 
School; MI-Management College/Institute; Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available  

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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Table 3.39 Medical Facilities in the Study Area 

S.No. Village Name CHC PHC PHSC MCW TB HA HAC D VH MHC FWC NGM 

1 Akkaraipatti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
2 Ayyampalayam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Jothampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Kodaimangalam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5 Kolumakondan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Korikadavu 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Kottathurai 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Kovilammapatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Manoor 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

10 Melkaraipatti 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

11 Midapadi 0 1 5 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
12 Muthunaickenpatti 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Pethanaickenpatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 Pudur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 Puliampatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Pushpathur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
17 Rajampatti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 Velampatti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
19 Vilvathampatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

Abbreviations: CHC-Community Health Centre; TBC-TB Clinic; VH- Veternity Hospital; PHC-Primary Health Centre; HA-Aallopathic Hospital; FWC-Family 

Welfare Centre; PHSC-Primary Health Sub Centre; HAM-Alternative Medicine Hospital; MH-Mobile Health Clinic; MCW-Maternity and Child Welfare 

Centre; D-Dispensary; NGM-I/O-Non-Government Medical Facilities In & Out Patient Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available a-facility 

available at <5kms b-facility available at >10kms Source: www.censusindia.gov.in – Tamil Nadu Census of India – 2011 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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3.7.5 Recommendation and Suggestion  

❖ Awareness program should be conducted to make the population aware of education 

and to get a better livelihood.  

❖ Vocational training programme should 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 should be generated.  

❖ Health care centre and ambulance facility should be provided to the population to get 

easy access to medical facilities. Maternity facility should be made available at the 

place to avoid going to distant 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. 

3.7.6 Summary & Conclusion  

The socio-economic study in the study area 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 a 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. 
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CHAPTER IV 

ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

4.0 GENERAL 

Environmental impacts both direct and indirect on various environmental attributes due to 

proposed mining activity will be created in the surrounding environment, during the operational and 

post–operational phases. The occurrence of mineral deposits, being site specific, their exploitation, 

often, does not allow for any choice except adoption of eco-friendly operation. The methods are 

required to be selected in such a manner, so as to maintain environmental equilibrium ensuring 

sustainable development. 

In order to maintain the environmental commensuration with the mining operation, it is 

essential to undertake studies on the existing environmental scenario and assess the impact on 

different environmental components. This would help in formulating suitable management plans 

sustainable resource extraction. 

Several scientific techniques and methodologies are available to predict impacts of physical 

environment. Mathematical models are the best tools to quantitatively describe the cause-and-effect 

relationships between sources of pollution and different components of environment. In cases where 

it is not possible to identify and validate a model for a particular situation, predictions have been 

arrived at based on logical reasoning / consultation / extrapolation. 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 are identified, quantified and assessed.                     

4.1 LAND ENVIRONMENT 

     4.1.1 Anticipated Impact  

❖ Permanent or temporary change on land use and land cover. 

❖ Change in topography of the mine lease area will change at the end of the life of the mine. 

❖ Problems to agricultural land and human habitations due to dust, and noise caused by 

movement of heavy vehicles  
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❖ Degradation of the aesthetic environment of the core zone due to quarrying 

❖ Soil erosion and sediment deposition in the nearby water bodies due to earthworks during 

the rainy season 

❖ Siltation of water course due to wash off from the exposed working area 

4.1.2 Common Mitigation Measures from Proposed Project 

❖ The mining activity will be gradual confined in blocks and excavation will be undertaken 

progressively along with other mitigative 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 proposed 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., 7.5 m safety barrier and other safety provided) so as to help minimize 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. 

4.2 SOIL ENVIRONMENT 

The proposed project area is covered by thin layer of top soil with the average thickness 

of about 1to 2m. The quarried-out topsoil 42,510m3 will be preserved within the applied area and 

utilized for construction of bund and backfilled in the part of the quarry pit also spread out the 

quarried out top bench to facilitate the greenbelt development. 

4.2.1 Anticipated Impact on Soil Environment  

Following impacts are anticipated due to mining operations: 

❖ Removal of protective vegetation cover 

❖ Exposure of underlying soil horizons that may be less pervious, or more erodible than the 

surface layers 
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❖ Reduced capacity of soils to absorb rainfall 

❖ Increased energy in storm-water runoff due to concentration and velocity 

❖ Exposure of subsurface materials which are unsuitable for vegetation establishment 

4.2.2 Common Mitigation Measures from proposed project 

❖ Run-off diversion – Garland drains will be constructed around the project boundary to 

prevent surface flows from entering the quarry works areas and will be discharged into 

vegetated natural drainage lines, or as distributed flow across an area stabilised against 

erosion.  

❖ Sedimentation ponds - Run-off from working areas will be routed towards sedimentation 

ponds. These trap sediment and reduce suspended sediment loads before runoff is 

discharged from the quarry site. Sedimentation ponds should be designed based on 

runoff, retention times, and soil characteristics. There may be a need to provide a series of 

sedimentation ponds to achieve the desired outcome. 

❖ Retain vegetation – Retain existing or re-plant the vegetation at the site wherever 

possible.  

❖ Monitoring and maintenance – Weekly monitoring and daily maintenance of erosion 

control systems so that they perform as specified specially during rainy season. 

4.2.3 Waste Dump Management  

 The overburden in the form of Topsoil and Weathered Rock, the top soil (42,510m3) and 

Weathered Rock (2,1255m3) will be safely removed during the mining plan period. The quarried-

out topsoil will be preserved within the applied area and utilized for construction of bund and 

backfilled in the part of the quarry pit also spread out the quarried out top bench to facilitate the 

greenbelt development. The Weathered rock will be directly loaded into tippers for the filling and 

levelling of low-lying areas.  

4.3 WATER ENVIRONMENT 

4.3.1 Anticipated Impact  

The major sources of water pollution normally associated with mining and allied operations are:  

❖ Generation of waste water from vehicle washing  

❖ Washouts from surface exposure or working areas  

❖ Domestic sewage 

❖ Disturbance to drainage course in the project area 
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❖ Mine pit water discharge  

❖ Increase in sediment load during monsoon in downstream of lease area 

❖ This being a mining project, there will be no process effluent. Waste from washing of 

machinery may result in discharge of Oil & grease, suspended solids 

❖ The sewage from soak pit may percolate to the ground water table and contaminate it 

❖ Surface drainage may be affected due to Mining 

❖ Abstraction of water may lead to depletion of water table 

4.3.2 Details of water requirements in KLD 

Table 4.1 Water Requirements 

Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 2.0 KLD From existing bore wells from nearby area 
Green Belt development 1.75 KLD From existing bore wells from nearby area 
Drinking & Domestic 
purpose  

1.25 KLD Water will be sourced from approved 
water vendors for drinking and domestic 
purposes 

Total 5.0 KLD 

       Source: Approved Mining Plan Pre-Feasibility Report 

4.3.3 Common Mitigation Measures for the Proposed Project 

❖ Garland drainage system and settling tank will be constructed along the proposed mining 

lease area. The garland drainage will be connected to settling tank and sediments will be 

trapped in the settling tanks and only clear water will be discharged to the natural 

drainage                                           

❖ Rainwater from the mining pits will be collected in sump and will be allowed to store and 

pumped out to surface settling tank of 15 m x 10m x 3m to remove suspended solids if 

any. This collected water will be judiciously used for dust suppression and such sites 

where dust likely to be generated and for developing green belt. The proponent will 

collect and judicially utilize the rainwater as part of rainwater harvesting system 

❖ Benches will be provided with inner slopes and through a system of drains and channels, 

rain water will be allowed to descent into surrounding drains to minimize the effects of 

erosion and water logging arising out of uncontrolled descent of water 

❖ The water collected will be reused during storm for dust suppression and greenbelt 

development within the mines 
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❖ Interceptor traps/oil separators will be installed to remove oils and greases. Water from 

the tipper wash-down facility and machinery maintenance yard will be passed through 

interceptor traps/oil separators prior to its reuse 

❖ Flocculating or coagulating agents will be used to assist in the settling of suspended 

solids during monsoon seasons 

❖ Periodic (once every 6 months) analysis of ground water quality of quarry pit water and 

ground water of nearby villages will be conducted 

❖ Domestic sewage from site office and urinals/latrines provided in ML is discharged in 

septic tank followed by soak pits 

❖ Waste water discharge from mine will be treated in settling tanks before using for dust 

suppression and tree plantation purposes  

❖ De-silting will be carried out before and immediately after the monsoon season 

❖ Regular monitoring (once every 6 months) and analysing the quality of water in open 

well, bore wells and surface water 

4.4 AIR ENVIRONMENT 

  4.4.1 Anticipated Impact from proposed project 

❖ During mining at various stages of activities such as excavation, drilling, blasting, and 

transportation of materials, particular matter (PM), gases such as sulphur dioxide, oxides 

of nitrogen from vehicular exhaust are the main air pollutants 

❖ Emissions of noxious gases due to incomplete detonation of explosive may sometimes 

pollute the air 

❖ The fugitive dust released from the mining operations may cause effect on the mine 

workers who are directly exposed to the fugitive dust 

❖ Simultaneously, the air-borne dust may travel to longer distances and settle in the villages 

located near the mine lease area 

4.4.2 Emission Estimation    

An emission 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 emission estimation is given as below: 

               E = A x EF x (1-ER/100) 

Where, 
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E = emissions 

A = activity rate 

EF = emission factor 

ER =overall emission reduction efficiency, % 

The proposed mining activity includes various activities like ground preparation, 

excavation, handling and transport of rough stone. These activities have been analysed 

systematically based 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. 

4.4.2.1 Frame work of Computation and Model Details 

 By using the above-mentioned inputs, Ground Level Concentrations (GLC) 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. Suspended Particulate Matter (SPM) is the major pollutant occurred during quarrying 

activities. The prediction includes the impacts 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.  

The model was used to predict the impact on the ambient air environment at each 

receptor at various localities within 10km radius around the project site and the maximum 

incremental GLC at the project site. All the prediction models in Figures 4.1- 4.6 shows the 

maximum concentrations of PM2.5, PM10, SO2, NOX, and fugitive dust close to the proposed 

project site due to low to moderate wind speeds.  

Table 4.2 Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.156201476 g/s 
Blasting Point Source 0.557177516 kg/blast 
Mineral Loading Point Source 0.017768946 g/s 
Haul Road Line Source 0.000141284 g/s/m 
Overall Mine Area Source 5.007425203 g/s 
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Table 4.3 Estimated Emission Rate for So2 

Activity Source type Value Unit 

Overall Mine Area Source 0.208520368 g/s 
Table 4.4 Estimated Emission Rate for Nox        

Activity Source type Value Unit 

Overall Mine Area Source 0.016418309 g/s 
 

4.4.2.2 Modelling of Incremental Concentration  

 The air borne particulate matter such as PM10 and PM2.5 generated by quarrying 

operation, transportation, and wind erosion of the exposed areas and emissions of sulphur 

dioxide (SO2) and oxides of nitrogen (NOx) due to excavation and loading equipment’s and 

vehicles plying on haul roads are the significant air pollutants arising from mining operation, 

leading to an adverse impact on the ambient air environment in and around the project area. 

Anticipated incremental concentration and net increase in emissions due to quarrying 

activities within 500m around the project area is predicted by open pit source modelling using 

AERMOD Software and the incremental values of the air pollutants were added to the base line 

data monitored at the proposed site to predict total GLC of the pollutants, as shown in Tables 

4.5-4.9.    
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Figure 4.1 Predicted Incremental Concentration of PM2.5 
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Figure 4.2 Predicted Incremental Concentration of PM10 
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Figure 4.3 Predicted Incremental Concentration of SO2 
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Figure 4.4 Predicted Incremental Concentration of NOX 
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Figure 4.5 Predicted Incremental Concentration of Fugitive Dust 

 



120 
 

4.4.2.3 Model Results 

                The post project resultant concentrations of PM10, PM2.5, SO2, and NOX (GLC) has 

beengiven in Table 4.5. 

Table 4.5 Incremental & Resultant GLC of PM2.5 

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline 

PM2.5 

(μ g/m 3) 

Incremental 

value of 

PM2.5 due 

to mining 

(μ g/m 3) 

Total 

PM2.5 (μ g/m 3) 

AAQ1  10°33'50.62"N77°26'15.09"E 25.10 10 35.1 

AAQ2 10°31'7.56"N  77°26'16.39"E 23.51 0 23.51 

AAQ3 10°35'48.36"N  77°28'27.13"E 23.19 0 23.19 

AAQ4 10°36'14.89"N   77°24'15.56"E 23.93 0 23.93 

AAQ5 10°32'48.45"N  77°29'13.93"E 23.18 0 23.18 

AAQ6 10°33'36.10"N  77°23'59.84"E 23.80 0 23.8 

AAQ7 10°34'47.50"N  77°26'31.15"E 22.90 3 25.9 

Table 4.6 incremental and Resultant GLC OF PM10 

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline 

PM10 

(μ g/m 3) 

Incremental 

value of 

PM10 due 

to mining 

(μ g/m 3) 

Total 

PM10 (μ g/m 3) 

AAQ1 10°33'50.62"N    77°26'15.09"E 45.54 40 85.54 
AAQ2 10°31'7.56"N  77°26'16.39"E 42.83 0 42.83 
AAQ3 10°35'48.36"N  77°28'27.13"E 42.64 0 42.64 
AAQ4 10°36'14.89"N    77°24'15.56"E 42.95 3 45.95 
AAQ5 10°32'48.45"N  77°29'13.93"E 42.85 3 45.85 
AAQ6 10°33'36.10"N  77°23'59.84"E 43.06 6 49.06 
AAQ7 10°34'47.50"N  77°26'31.15"E 42.92 10 52.92 

Table 4.7 Incremental & Resultant GLC of SO2 

Station 

Code 

 

Location 

Average 

Baseline 

SO2 

(μ g/m 3) 

Incremental 

value due 

to mining 

(μ g/m 3) 

Total 

SO2(μ g/m 3) 

AAQ1 10°33'50.62"N77°26'15.09"E 16.63 1 17.63 

AAQ2 10°31'7.56"N  77°26'16.39"E 12.15 0 12.15 
AAQ3 10°35'48.36"N  77°28'27.13"E 12.05 0 12.05 
AAQ4 10°36'14.89"N   77°24'15.56"E 10.50 0 10.5 
AAQ5 10°32'48.45"N  77°29'13.93"E 9.24 0.2 9.44 
AAQ6 10°33'36.10"N  77°23'59.84"E 10.04 0 10.04 
AAQ7 10°34'47.50"N  77°26'31.15"E 10.64 0.5 11.14 
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Table 4.8 Incremental & Resultant GLC of NOX 

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline 

NOx(μ g/m 3) 

Incremental 

value due to 

mining 

(μ g/m 3) 

Total 

NOx (μ g/m 3) 

AAQ1 10°33'50.62"N 77°26'15.09"E 24.13 0.1 24.23 

AAQ2 10°31'07.56"N  77°26'16.39"E 20.94 0 20.94 

AAQ3 10°35'48.36"N  77°28'27.13"E 17.96 0 17.96 

AAQ4   10°36'14.89"N 77°24'15.56"E 18.15 0 18.15 

AAQ5 10°32'48.45"N  77°29'13.93"E 17.46 0.01 17.47 

AAQ6 10°33'36.10"N  77°23'59.84"E 17.03 0 17.03 

AAQ7 10°34'47.50"N  77°26'31.15"E 16.43 0.05 16.48 

 

Table 4.9 Incremental & Resultant GLC of Fugitive Dust 

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline 

Fugitive 

(μ g/m 3) 

Incremental 

value due to 

mining 

(μ g/m 3) 

Total 

Fugitive 

Dust 

(μ g/m 3) 

AAQ1 10°33'50.62"N77°26'15.09"E 63.61 10 73.61 

AAQ2 10°31'7.56"N  77°26'16.39"E 63.81 0 63.81 

AAQ3 10°35'48.36"N  77°28'27.13"E 62.71 0 62.71 

AAQ4 10°36'14.89"N   77°24'15.56"E 63.37 0 63.37 

AAQ5 10°32'48.45"N  77°29'13.93"E 63.27 1 64.27 

AAQ6 10°33'36.10"N  77°23'59.84"E 63.72 0 63.72 

AAQ7 10°34'47.50"N  77°26'31.15"E 63.28 5 68.28 

The values of cumulative concentration i.e., background + incremental concentration of 

pollutant in all the receptor locations are still within the prescribed NAAQ limits without 

effective mitigation measures. By adopting suitable mitigation measures, the pollutant levels in 

the atmosphere can be controlled further. 

4.4.2.4 Common Mitigation Measures  

4.4.2.4.1 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 becomes very 

effective and the work environment will be improved from the point of view of 

occupational comfort and health 
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❖ 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 

4.4.2.4.2 Blasting  

❖ Suitable time of blasting will be chosen according to the local conditions and water will 

be sprinkled on blasting face 

❖ Blasting will be avoided when temperature inversion is likely to occur and strong wind 

blows towards residential areas 

❖ Controlled blasting will be carried out using suitable explosive charge and short delay 

detonators, adequate stemming of holes at collar zone 

❖ Blasting will be restricted to a particular time of the day i.e., at the time of lunch hours 

❖ Before loading of material water will be sprayed on blasted material 

❖ Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored 

4.4.2.4.3 Haul Road and Transportation  

❖ Water will be sprinkled on haul roads twice a day to avoid dust generation during 

transportation 

❖ Transportation of material will be carried out during day time and material will be 

covered with tarpaulin 

❖ The speed of tippers plying on the haul road will be limited to < 20 km/hr to avoid 

generation of dust 

❖ Water sprinkling on haul roads and loading points will be carried out twice a day 

❖ Main source of gaseous pollution will be from vehicle used for transportation of mineral; 

therefore, weekly maintenance of machines improves combustion process and reduces 

pollution 

❖ The un-metaled haul roads will be compacted weekly before being put into use 

❖ Overloading of tippers will be avoided to prevent spillage 

❖ It will be ensured that all transportation vehicles carry a valid PUC certificate 

❖ Haul roads and service roads will be graded to clear accumulation of loose materials 
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4.4.2.4.4 Green Belt  

❖ Planting of trees all along main mine haul roads and regular grading of haul roads will be 

practiced to prevent the generation of dust due to movement of tractors/tippers 

❖ Green belt of adequate width will be developed around the project site 

4.4.2.4.5 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 and tipper drivers 

❖ Ambient air quality monitoring will be conducted every six months to assess 

effectiveness of mitigation measures proposed 

4.5 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 1,10° 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 a mathematical 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 and r2 from the source 
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Ae1,2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all 

sources can be determined at various locations by logarithmic addition. 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.5.1 Anticipated Impact  

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the 

model are: 

❖ Source data 

❖ Receptor data 

❖ Attenuation factor 

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 4.10. 

Table 4.10 Activity and Noise Level Produced by Machinery 

S. 

No. 

Machinery / 

Activity 

Impact on 

Environment? 

Noise Produced in dB(A) at 50 ft 

from source* 

1 Blasting Yes 94 
2 Jack Hammer Yes 88 
3 Compressor No 81 
4 Excavator No 85 
5 Tipper No 84 

Total 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 noise prediction 

modelling. 

Table 4.11 Predicted Noise Incremental Values 

Location ID N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

Distance(m) from core 100 4630 5007 6620 5190 4400 1800 

Maximum Monitored Value (Day) 
dB(A) 

40.5 40.2 39.5 39.5 38.8 39.1 40.0 

Incremental Value dB(A) 57.15 23.84 23.16 20.74 22.85 24.29 32.05 
Total Predicted Noise level dB(A) 57.25 40.29 39.59 39.55 38.90 39.24 40.64 
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 The incremental noise level is found to be 57.15 dB (A) in core zone and ranges between 

20.74 and 32.05 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 noise level resulting from monitored values and calculated values at the 

receptors is 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.). 

4.5.2 Common Mitigation Measures  

The following noise mitigation measures are proposed for control of noise:   

❖ Usage of sharp drill bits while drilling which will help in reducing noise 

❖ Secondary blasting will be totally avoided and hydraulic rock breaker will be used for 

breaking boulders 

❖ Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum charge/delay 

will be maintained 

❖ The blasting will be carried out during favourable atmospheric condition and less human 

activity timings by using nonelectrical initiation system 

❖ Proper maintenance, oiling and greasing of machines will be done every week to reduce 

generation of noise 

❖ Provision of sound insulated chambers for the workers working on machines (HEMM) 

producing higher levels of noise 

❖ Silencers / mufflers will be installed in all machineries 

❖ Green Belt/Plantation will be developed around the project area and along the haul roads. 

The plantation minimizes propagation of noise 

❖ Personal Protective Equipment (PPE) like ear muffs/ear plugs will be provided to the 

operators of HEMM and persons working near HEMM and their use will be ensured 

though training and awareness 
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❖ Regular medical check–up and proper training to personnel to create awareness about 

adverse noise level effects 

4.5.3 Ground Vibrations 

Ground vibrations due to the proposed mining activities 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 quarry 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 proposed project areas are listed in below table. The 

ground vibrations due to the blasting in the quarry are calculated using the empirical equation. 

The empirical equation for assessment of peak particle velocity (PPV) is given below: 

V = K [R/Q0.5] –B 

Where, 

V = peak particle velocity (mm/s) 

K = site and rock factor constant (500) 

Q = maximum instantaneous charge (kg) 

B = constant related to the rock and site (usually 1.6) 

R = distance from charge (m) 

Table 4.12 Predicted PPV Values due to Blasting 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in mm/s 

P1 120 530m NW 2.2983 

                    The peak particle velocity produced by the charge of 120 kg is well below that of 8 

mm/s as per Directorate General of Mines Safety for safe level criteria through Circular No. 7 

dated 29/8/1997. But the project proponent ensures that the charge per blast shall be less than 

100 kg and that the proponent shall carry out blasting twice or thrice a day based on the onsite 

conditions under the supervision of competent person employed. However, as per statutory 
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requirement control measures will be adopted to avoid the impacts due to ground vibrations and 

fly rocks due to blasting. 

4.5.3.1 Common Mitigation Measures  

❖ The blasting operations in the cluster quarries are carried out without deep hole drilling 

and blasting using delay detonators which reduce the ground vibrations 

❖ Proper quantity of explosives, suitable stemming materials and appropriate delay system 

will be adopted to avoid overcharging and for safe blasting 

❖ Adequate safe distance from blasting will be maintained as per DGMS guidelines 

❖ Blasting shelter will be provided as per DGMS guidelines 

❖ Blasting operations will be carried out only during day time 

❖ The charge per delay will be minimized and preferably a greater number of delays will be 

used per blasts 

❖ During blasting, other activities in the immediate vicinity will 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 

❖ 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 in such a way that the predicted peak 

particle velocity shall not exceed 0.251mm/s 

❖ Vibration monitoring will be carried out every 6 months to check the efficacy of blasting 

practices. 
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4.6 ECOLOGY AND BIODIVERSITY 

4.6.1. Anticipated Impact on Flora 

The impact of the mining activity on the biological environment is as follows: 

A. The mining lease area does not include any forest land. There will be no cutting of trees 

during the mining activity so no deforestation activity will be under taken. 

B. The existing vegetation within the ML area includes few trees and scrub vegetation 

which are sparsely scattered. They will not be disturbed due to the mining activity. So, 

the impact on the vegetation is very less. 

C. The transportation of Rough Stone quarry waste may create dust pollution which may 

create loss of biodiversity of the area. 

D. Dust in atmosphere, contributed by mining and associated activities, when deposited on 

the leaves of the plants in the surrounding areas may retard their growth. 

E. The growth of vegetation and agriculture in and around the complexes. Noise and 

vibrations due to blasting and operation of the machines drive away the wild animals and 

birds from the nearby areas. 

F. The lease area and its buffer zone are devoid of any Eco sensitive area. The impact on the 

biodiversity and wild life is minimal. 

4.6.2 Mitigation Measures 

4.6.2.1. Green Belt Development 

The project site should have a land to develop greenbelt in and around the limits of the 

mine, along roads and other vacant area. The main objective of the green belt is to provide a 

barrier between the source of pollution and the surrounding areas. Although, the project will not 

lead to any tree cutting, it is proposed to improve the greenery of the locality by plantation 

services. To avoid dust emissions, the mined materials will be covered with tarpaulin during 

transportation. 

❖ Plants that grow fast will be preferred. 

❖ Preference for high canopy covers plants with local varieties. 

❖ Perennial and evergreen plants will be preferred. 

❖ It improves the ambient air quality by controlling Suspended Particulate Matter (SPM) in 

air. 

❖ It helps in noise abatement for the surrounding area. 

❖ It helps in settlement of new birds and insects within itself. 

❖ It maintains the ecological balance. 
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❖ It increases the aesthetic value of site. 

4.6.2.2. Green Belt Plan 

Greenbelt is an important sink of air pollutants and noise. Green cover in mining area not 

only helps in reducing pollution level, but also improves the ecological conditions and prevents 

soil erosion to great extent. It further improves the aesthetics and beneficially influences the 

microclimate of the surrounding. However, green belts of the lease area will include the local 

species which are suitable for the area. Plant species, selected for greenbelt have rapid growth, 

ever green, large crown volume and small/pendulous leave with smooth surface. A combination 

of different plant species is sought while selecting trees for vegetation cover. Greenbelt should 

be developed in following areas:  

❖ Along mine boundary 

❖ Along the side of major roads 

❖ On backfill areas 

The species of plantation should be selected considering the soil quality, place of 

plantation, chances of survival, commercial value etc. Only indigenous species will be planted. 

Mixed plantation should be done keeping optimum spacing between the saplings. 

4.6.2.3. Afforestation 

More number of trees has been observed along the approach road in the lease area, which 

is developed by the lease owner. 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 Azadirachta indica, Nerium indicum, and 

Albizia lebbeck will be planted along the lease boundary and avenue plantation will be carried out in 

respective proposed project. Recommended species for Greenbelt Development Plan is given in 

Table 4.13. The rate of survival expected to be 80% in this area. Afforestation Plan is given in Table 

4.14 and budget of green belt development plan are given in Table 4.15. 

After complete extraction of mineral, the pit will be allowed to collect rain and seepage 

water to serve as a reservoir to charge the nearby wells. Fish culture will also be attempted. A 

bund will be constructed around the pits. In order to minimize the impact of mining on the 

vegetation outside the mine lease area, it is recommended that adequate protection measures 

must be implemented. As mining involves movement of vehicles and increased anthropogenic 
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activities, some of the areas can be fenced by involving local people and educating them about 

increased benefits of such activities.  

4.6.2.4. 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 

4.6.2.5. Physiological Features of Plant Leaf for Efficient Dust Capture  

The following Leaf functions are directly or indirectly help in efficient dust capture by 

❖ plants Photosynthesis (production of carbohydrates from CO2 and HO2 using light 

energy) 

❖ Transpiration (water absorbed by the roots and transported throughout the plant 

evaporates into the atmosphere) 

❖ Water movement   and Cooling 

❖ Abscission (seasonal shedding of leaves in deciduous plants) 

❖ Nutrient recycling and waste elimination 

❖ There are two physiological Features, which are controlled by Leaf morphology & 

anatomical feature, help in dust capturing   efficiency of leaf as well as plants. These 

are – 

❖ Photosynthesis Process 

❖ Transpiration Process. 
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Table 4.13 Recommended Species for Greenbelt Development Plan 

S. No 

Botanical 

Name of the 

Plant 

Family 

Name 

Common 

Name 

Categor

y 

Height 

(m) 

Re 

generations 

Spacing 

(m) 

Evergreen/ 

Deciduous 

Efficiency 

of Dust 

Removal 

(%) 

Dust Capturing 

Efficiency 

Features 

1 
Azadirachta 

indica 
Meliaceae 

Neem, 

Vembu 
Tree 15–20 Seedlings 8x8 Evergreen 25.54 

Well distinct thick at 

both 

the layer 

Well distinct in 

Palisade & Spongy 

parenchyma. Spongy 

parenchyma is 

present at lower 

epidermis 

Many vascular 

bundles arranged 

almost parallel series 

2 
Techtona 

grandis 
Lamiaceae 

Teak 

 
Tree 40 Seedlings 2x2 Deciduous 14.94 

3 
Polyalthia 

longifolia 

Annonacea

e 
Nettilingam Tree 10 Seedlings 3x3 Evergreen 29.84 

 
Albizia 

lebbeck 
Fabaceae Vagai Tree 18–30 Seedling 3x3/5x5 Evergreen 23.03 

 Delonix regia Fabaceae 
Cemmayir-

konrai 
Tree 12 Cuttings 3x3/5x5 Deciduous 18.05 

4 
Nerium 

indicum 

Apocynace

ae 
Arali Shrub 2–6 Cuttings 2x2 Evergreen 12.3 

Both upper & lower 

epidermis cells are 

present, Mesophyll 

is present between 

upper  

& Lower epidermis, 

Vascular tissues are 

present thought  

the leaf in parallel. 

5 
Bougainvillie

a glavra 

Nycaginace

ae 
Kakithapoo Shrub 4 Cuttings 3x3 Evergreen 21.35 

8 

 

Hibiscus rosa 

sinensis 
Malvaceae 

seamparuth

i 
shrub 3 Cuttings 3x3 Evergreen 21.09 

Source: Central Pollution Control Board (Ministry of Environment & Forests) Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar Delhi-110 032   
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Figure 4.6 Greenbelt Development Plan 
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Table 4.14 Greenbelt Development Plan 

Year No. of trees 

proposed to be 

planted  

Survival 

% 

Area to 

be 

covered 

in m2 

Name of the 

species  

No. of trees 

expected to 

be grown 

Plantation under safety zone  

(In Nos.) 
I 95 80% 860  

 

Azadirachta 

indica 

Albizia lebbeck 

Delonix regia 

Techtona grandis 

Nerium indicum, 
etc., 

76 
II 95 80% 860 76 
III 95 80% 860 76 
IV 95 80% 860 76 
V 95 80% 860 76 

Year Plantation in quarry approach road Side 

(In Nos) 

 

I 22 80% 
80% 
80% 
80% 
80% 

200 26 
II 22 200 26 
III 22 200 26 
IV 22 200 26 
V 22 200 26 

Table 4.15 Budget for greenbelt development plan 

S. 

No. 
Details of work 

Year wise details of plantation for each area 

1st 

year 
2nd 

year 
3rd 

year 
4th 

years 
5th 

years 

Total 
No. 

plants 
(5Years) 

Total 
Cost (Rs.) 

1 Sapling of plant 
(approximately cost @ 
INR 100 per sapling/ 
plant). 

95 95 95 95 95 475 47,500.00 

2 Plantation in quarry 
approach road side   
(in Nos.) 

22 22 22 22 22 110 11000.00 

3 Maintenance (Rs.)  
(Manuring, Fertilizer, 
Insecticide application, 
watchman etc.) 

Cost (Rs. 10000/-) per year for five-year period 50,000.00 

Total 108,500.00 

4.6.3. 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 
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measures especially for air and noise, to avoid any adverse impact on the surrounding 

wildlife 

❖ Fencing around the mine lease area to restrict the entry of stray animals  

❖ Green belt development will be carried out which will help in minimizing adverse 

impact on the flora found in the area 

4.6.3.1. Measures for protection and conservation of wildlife species 

❖ Topsoil has a large number of seeds of native plant species in the mining area 

Topsoil will be used for restoration and suitable surface for planted seedlings 

❖ Checks and controls on the movement of vehicles in and out of the mine 

❖ 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 

❖ 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 

4.6.3.2. Mitigation Measures 

❖ Suitable plan for conservation of Schedule-I Species have prepared and necessary 

fund for implement for the same will be made 

❖ 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 and no work shall be carried out after 6.00 pm 

4.6.4. 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. There are few seasonal water bodies on the North and 

eastern side. It is away from the applied lease area. There are no impacts to aquatic 

biodiversity. Aquatic biodiversity is observed in the water body. 

4.6.5. Impact Assessment on Biological Environment 

This chapter highlights the various impacts on ecology and biodiversity due to mining 

activity. It addresses the baseline data and its Effect on flora and wild life fauna especially 
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threatened species (Critically Endangered, Endangered, and Vulnerable) in core mining lease 

area. A detail of impact and assessments was mentioned in Table 4.3. 

Table 4.16 Ecological impact assessments  

S. 

No 

Attributes Assessment 

1 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. 

2 Located near an area populated by 

rare or endangered species 

No endangered, critically endangered, 

vulnerable species sighted in core mining 

lease area. 

3 Proximity to national park/wildlife 

sanctuary/reserve forest /mangroves/ 

coastline/estuary/sea 

No national park or eco-sensitive zone 

around 10km radius. 

There is no forest within 10 km radius NOC 

given by Madurai Forest department. Kindly 

refer the annexure. 

4 Proposed project restricts access to 

waterholes for wildlife 

No. 

5 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. 

6 Proposed mining project increase 

siltation that would affect nearby 

biodiversity area. 

Surface runoff management such as drains is 

constructed properly. So there will be no 

siltation affect in nearby mining area. 

7 Risk of fall/slip or cause death to 

wild animals due to project activities 

No. 

8 The project release effluents into a 

water body that also supplies water to 

a wildlife 

No water body near to core zone so chances 

of water become polluted is low. 

9 Mining project effect the forest Based 

livelihood/ any specific forest 

product on which local livelihood 

depended 

No. 

10 Project likely to affect migration 

routes 

No migration route observed during 

monitoring period. 

11 Project likely to affect flora of an 

area, which have medicinal value 

No. 

12 Forestland is to be diverted, has 

carbon high sequestration 

No. There was no forest land diverted. 
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13 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 is present in core mining area. 

*(Format Source: EIA Guidance Manual-Mining and Minerals, 2010) 

4.6.6. Impact evaluation 

Table 4.17 Impact Evaluation for Biological Resources 

Impact 
Evaluation 
Element 

Change in the biological resources of the area due to mine development 
& operation and generation of emissions. 

Potential Effect/ 
Concern 

Loss of habitat, Impact on health of biological receptors due to area 
and line sources of air emissions including fugitive dust emissions 
during rough stone quarry development & operation activities. 

Characteristics of Impacts 

Nature Positive Negative Neutral 
○  ●  ○  

Type Direct Indirect Cumulative 
●  ○  ○  

Extent Project Area Local Zonal Regional 
●  ○  ○  ○  

Duration Short – term Long- term 

○  ●  

Intensity Low Medium High 
●  ○  ○  

Frequency Remote (R) Occasional (O) Periodic (P) Continuous 

(C) 

○  ○  ○  ●  

Significance of Impact 

Significance Insignificant Minor Moderate Major 
●  ○  ○  ○  

*N ote: M ark ‘● ’ indicates the Y es and ‘○ ’ indicates the N o. 

4.7 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 

4.7.1 Anticipated Impact from Proposed and Existing Projects 

❖ Dust generation from mining activity can have negative impact on the health of the 

workers and people in the nearby area. 

❖ Approach roads can be damaged by the movement of tippers.  

❖ Increase in Employment opportunities both direct and indirect thereby increasing 

economic status of people of the region. 

4.7.2 Common Mitigation Measures for Proposed Project 

❖ Good maintenance practices will be adopted for all machinery and equipment, which 

will help to avert potential noise problems.   
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❖ Green belt will be developed in and around the project site as per Central Pollution 

Control Board (CPCB) guidelines.  

❖ Air pollution control measure will be taken to minimize the environmental impact within 

the core zone.  

❖ For the safety of workers, personal protective appliances like hand gloves, helmets, 

safety shoes, goggles, aprons, nose masks and ear protecting devices will be provided as 

per mines act and rules. 

❖ Benefit to the State and the Central governments through financial revenues by way of 

royalty, tax, duties, etc.., from this project directly and indirectly. 

❖ From above details, the quarry operations will have highly beneficial positive impact in 

the area. 

4.8 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

 Occupational health and safety hazards occur during the operational phase of mining and 

primarily include the following: 

❖ Respiratory hazards 

❖ Noise 

❖ Physical hazards 

❖ Explosive storage and handling 

4.8.1 Respiratory Hazards 

 Long-term exposure to silica dust may cause silicosis the following measures are 

proposed: 

❖ Cabins of excavators and tippers will be enclosed with AC and sound proof 

❖ Use of personal dust masks will be made compulsory 

4.8.2 Noise 

 Workers are likely to get exposed to excessive noise levels during mining activities. The 

following measures are proposed for implementation 

❖ 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) 
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❖ Periodic medical hearing checks will be performed on workers exposed to high noise 

levels 

4.8.3 Physical Hazards 

 The following measures are proposed for control of physical hazards 

❖ Specific personnel training on work-site safety management will be taken up; 

❖ Work site assessment will be done by rock scaling of each surface exposed to workers to 

prevent accidental rock falling and / or landslide, especially after blasting activities; 

❖ Natural barriers, temporary railing, or specific danger signals will be provided along 

rock benches or other pit areas where work is performed at heights more than 2m from 

ground level; 

❖ Maintenance of yards, roads and footpaths, providing sufficient water drainage and 

preventing slippery surfaces with an all-weather surface, such as coarse gravel will be 

taken up. 

4.8.4 Occupational Health Survey 

 All the persons will undergo pre-employment and periodic medical examination. 

Employees will be monitored for occupational diseases by conducting the following tests 

❖ General physical tests 

❖ Audiometric tests 

❖ Full chest, X-ray, Lung function tests, Spiro metric tests 

❖ Periodic medical examination – yearly 

❖ Lung function 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. 

4.9 MINE WASTE MANAGEMENT 

 The overburden in the form of Topsoil and Weathered Rock, the top soil (42,510m3) 

and Weathered Rock (2,1255m3) will be safely removed during the mining plan period. The 

quarried-out topsoil will be preserved within the applied area and utilized for construction of 

bund and backfilled in the part of the quarry pit also spread out the quarried out top bench to 
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facilitate the greenbelt development. The Weathered rock will be directly loaded into tippers 

for the filling and levelling of low-lying areas.   

4.10 MINE CLOSURE 

 Mine closure plan is the most important environmental requirement in mining project. 

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 along 

with mining plan. 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.  

4.10.1 Mine Closure Criteria 

 The criteria involved in mine closure are discussed below: 

4.10.1.1 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.,  

4.10.1.2 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 
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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. 

4.10.1.3 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, and leaching, etc. 

 A vegetation cover over the disturbed site is usually one of the main objectives of the 

rehabilitation programme, as vegetation cover is the best long-term method of stabilizing the 

site. When the major earthwork components of the rehabilitation programme have been 

completed, the process of establishing a stable vegetation community begins. For re-vegetation, 

management of soil nutrient levels is an important consideration. Additions of nutrients are 

useful under three situations. 

❖ Where the nutrient level of spread topsoil is lower than material in-situ e.g., for 

development of social forestry 

❖ Where it is intended to grow plants with a higher nutrient requirement than those 

occurring naturally e.g., planning for agriculture 

❖ Where it is desirable to get a quick growth response from the native flora during those 

times when moisture is not a limiting factor e.g., development of green barriers 

 The mine closure plan should be as per the approved mining plan. The mine closure is a 

part of approved mine plan and activities of closure shall be carried out as per the process 

described in mine closure plan.  
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CHAPTER V 

ANALYSES OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

5.0 INTRODUCTION 

Consideration of alternatives to a project proposal is a requirement of EIA process. 

During the scoping process, alternatives to a proposal can be considered or refined, either 

directly or by reference to the key issues identified. A comparison of alternatives helps to 

determine the best method of achieving the project objectives with minimum environmental 

impacts or indicates the most environmentally friendly and cost-effective options. 

5.1 FACTORS BEHIND THE SELECTION OF PROJECT SITE 

Thiru.A. Thangaraj rough stone quarry project at Kolumankondan Village is a mining 

project for excavation of rough stone, which is site specific. The project 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 is no river, stream, nallah and water bodies in the applied mine lease areas. 

❖ 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 – II, there is no major history of landslides, earthquake, 

subsidence etc., recorded in the past history. 

5.2 ANALYSIS OF ALTERNATIVE SITE 

No alternatives are suggested as the mine site is mineral specific. 

5.3 FACTORS BEHIND SELECTION OF PROPOSED TECHNOLOGY 

Semi Mechanized open cast mining operation with drilling and blasting method will be 

used to extract rough stone in the area. The proposed mining lease areas have following 

advantages: 

❖ As the mineral deposition is homogeneous and batholith formation, therefore opencast 

method of working is preferred over underground method. 

❖ The material will be loaded with the help of excavators into tractors / trippers and 

transported to the need by customers. 
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❖ 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.  

5.4 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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CHAPTER VI                   

ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

6.0 GENERAL 

The monitoring and evaluation of environmental parameters indicates potential changes 

occurring in the environment, which paves way for implementation of rectifying measures 

wherever required to maintain the status of the natural environment. Evaluation is also a very 

effective tool to judge the effectiveness or deficiency of the measures adopted and provides 

insight for future corrections. 

The main objective of environmental monitoring is to ensure that the obtained results in 

respect of environmental attributes and prevailing conditions during operation stage are in 

conformity with the prediction during the planning stage. In case of substantial deviation 

from the earlier prediction of results, this forms as base data to identify the cause and suggest 

remedial measures. Environmental monitoring is mandatory to meet compliance of statutory 

provisions under the Environment (Protection) Act, 1986 relevant conditions regarding 

monitoring covered under EC orders issued by the SEIAA-TN 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 project; Environmental protection measures like dust 

suppression, control of noise and blast vibrations, maintenance of machinery and vehicles, 

housekeeping in the mine premises, plantation, implementation of Environmental 

Management Plan and environmental clearance conditions will be monitored by the 

respective 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 to their Mine Management.  

An Environment monitoring cell (EMC) will be constituted to monitor the implementation of 

EMP and other environmental protection measures in the proposed quarry. 

The responsibilities of this cell will be: 

❖ Implementation of pollution control measures 

❖ Monitoring programme implementation 

❖ Post-plantation care 
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❖ To check the efficiency of pollution control measures taken 

❖ Any other activity as may be related to environment 

❖ Seek ing 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 by each proposed project proponent. The half-yearly reports are submitted to 

Ministry of Environment and Forest, Regional Office and SEIAA-TN 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), as shown in Figure 6.1. 

 

Figure 6.1 Proposed environmental monitoring chart 

* Respective Proposed 

Project proponent. 

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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6.2 IMPLEMENTATION SCHEDULE OF MITIGATION MEASURES 

The mitigation measures proposed in chapter IV 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 for Proposed Project 

S. 

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 

 

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. 
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         Table 6.2 Proposed Monitoring Schedule Post EC for the Proposed Quarry 

S. 

No. 

Environment 

Attributes 
Location 

Monitoring 
Parameters 

Duration Frequency 

1 Air Quality 
2 Locations (1 Core & 1 

Buffer) 
24 hours 

Once in 6 

months 

Fugitive Dust, 

PM2.5, PM10, 

SO2 and NOx. 

2 Meteorology 

At mine site before start 

of Air Quality 

Monitoring & IMD 

Secondary Data 

Hourly / 

Daily 

Continuous 

online 

monitoring 

Wind speed, 

Wind direction, 

Temperature, 

Relative 

humidity and 

Rainfall 

3 

Water 

Quality 

Monitoring 

2 Locations (1SW & 1 

GW) 
- 

Once in 6 

months 

Parameters 

specified under 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

Norms 

4 Hydrology 

Water level in open 

wells in buffer zone 

around 1 km at specific 

wells 

- 
Once in 6 

months 
Depth in bgl 

5 Noise 
2 Locations (1 Core & 1 

Buffer) 

Hourly – 

1 Day 

Once in 6 

months 

Leq, Lmax, 

Lmin, Leq Day 

& Leq Night 

6 Vibration 
At the nearest habitation 

(in case of reporting) 
– 

During 

blasting 

Operation 

Peak Particle 

Velocity 

7 Soil 
2 Locations (1 Core & 1 

Buffer) 
– 

Once in six 

months 

Physical and 

Chemical 

Characteristics 

8 Greenbelt Within the Project Area Daily Monthly Maintenance 

 Source: Guidance of manual for mining of minerals, February 2010  

 



 

 

Page | 147  
 

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 is Rs 4,45,000/- 

and the recurring cost is Rs 89,000/- per annum for each Proposed Project. 

                                          Table 6.3 Environment Monitoring Budget 

S. No. Parameter Capital Cost Recurring Cost Per Annum 

1 Air Quality 

Rs. 4,45,000/- Rs. 89,000/- 

2 Meteorology 
3 Water Quality 
4 Hydrology 
5 Soil Quality 
6 Noise Quality 
7 Vibration Study 

Total Rs. 4,45,000/- Rs. 89,000/- 

         Source: Approved Mining Plan 

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 of respective project will submit the periodical reports to: 

❖ Director of mines safety 

❖ Labour enforcement officer 

❖ Controller of explosives as per the norms stipulated by the department  
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CHAPTER VII 

ADDITIONAL STUDIES 

7.0 GENERAL 

The following additional studies were done as per items identified by project proponents 

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 

❖ Plastic Waste Management 

❖ Post-COVID Health Management Plan 

7.1 PUBLIC CONSULTATION FOR PROPOSED PROJECT  

Application to The Member Secretary of the Tamil Nadu Pollution Control Board 

(TNPCB) to conduct Public Hearing in a systematic, time bound and transparent manner 

ensuring widest possible public participation at the project site or in its close proximity in the 

district is submitted along with this Draft EIA / EMP Report and the outcome of public 

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

7.2 RISK ASSESSMENT FOR PROPOSED PROJECT   

The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk 

assessment guidance issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, 

vide Circular No.13 of 2002, dated 31st December, 2002. The DGMS risk assessment process 

is intended to identify existing and probable hazards in the work environment and all 

operations and assess the risk levels of those hazards in order to prioritize those that need 

immediate attention. Further, mechanisms responsible for these hazards are identified and 

their control measures, set to timetable are recorded along with pinpointed responsibilities. 

The whole quarry operation will be carried out under the direction of a Qualified 

Competent Mine Manager holding certificate of competency to manage a metalliferous mine 

granted by the DGMS, Dhanbad for proposed project. 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. 
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Table 7.1 Risk Assessment& Control Measures for Proposed Project 

S. 

No 

Risk factors Causes of risk Control measures 

1 Accidents due 
to explosives 
and heavy 
mining 
machineries   

Improper 
handling and 
unsafe working 
practice 

All safety precautions and provisions of 
Mine Act, 1952, Metalliferous Mines 
Regulation, 1961 and Mines Rules, 1955 
will be strictly followed during all mining 
operations; 
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 persons 
only under the supervision of a Mine 
Manager;  
Maintenance and testing of all mining 
equipment as per manufacturer ‘s 
guidelines. 

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 worn-out accessories in the 
compressor and drill equipment as per 
operator manual. 
All drills unit shall be provided with wet 
drilling shall be maintained in efficient 
working in condition. 
Operator shall regularly use all the personal 
protective equipment.  
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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 daytime 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 truck/tipper for oil(s), 
fuel and water levels, tyre inflation, general 
cleanliness and inspect the brakes, steering 
system, warning devices including 
automatically operated audio-visual 
reversing alarm, rear view mirrors, side 
indicator lights etc., are in good condition. 
Not allow any unauthorized person to ride 
on the vehicle nor allow any unauthorized 
person to operate the vehicle. 
Concave mirrors should be kept at all 
corners  
All vehicles should be fitted with reverse 
horn with one spotter at every tipping point  
Loading according to the vehicle capacity 
Periodical maintenance of vehicles as per 
operator manual 

6 Natural 
Calamities 

Unexpected 
happenings 

Escape Routes will be provided to prevent 
inundation of storm water  
Fire Extinguishers & Sand Buckets 

7 Failure of 
mine benches 
and pit slope 

Slope geometry, 
Geological 
structure  

Ultimate or over all pit slope shall be below 
60° and each bench height shall be 5m 
height. 

   Source: Analysed and Proposed by FAE & EC 

7.3 DISASTER MANAGEMENT PLAN FOR PROPOSED PROJECT 

Natural disasters like Earthquake, Landslides have not been recorded in the past 

history as the terrain is categorized under seismic zone III. 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.  
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EMERGENCY 

COORDINATOR 

MINE MANAGER 

SUPPORT RESCUE FIRE-

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 for proposed project 

The emergency organization shall be headed by emergency coordinator who will be 

qualified competent mines manager. In his absence senior most people available at the mine 

shall be emergency coordinator till arrival of mines 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 for 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 
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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 for respective proposed quarries. A 

mobile communication network and wireless shall connect Mine Emergency Control Room 

(MECR) to control various departments of the mine, fire station and neighbouring industrial 

units/mines. 

7.3.1 Roles and Responsibilities of Emergency Team  

(a) Emergency coordinator (EC) 

The emergency coordinator shall assume absolute control of site and shall be located 

at MECR. 

(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 
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Emergency Security Controller shall be senior most security person located at main 

gate office and directing the outside agencies e.g., fire brigade, police, doctor and media 

men etc., 

7.3.2 Emergency Control Procedure  

The onset of emergency, will in all probability, commence with a major fire or 

explosion or collapse of wall along excavation and shall be detected by various safety devices 

and also by members of operational staff on duty. If located by a staff member on duty, he (as 

per site emergency procedure of which he is adequately briefed) will go to nearest alarm call 

point, break glass and trigger off the alarms. He will also try his best to inform about location 

and nature of accident to the emergency control room. In accordance with work emergency 

procedure the following key activities will immediately take place to interpret and take 

control of emergency. 

❖ On site fire crew led by a fireman will arrive at the site of incident with fire foam 

tenders and necessary equipment. 

❖ Emergency security controller will commence his role from main gate office 

❖ Incident controller shall rush to the site of emergency and with the help of rescue 

team and will start handling the emergency. 

❖ Site main controller will arrive at MECR with members of his advisory and 

communication team and will assume absolute control of the site. 

❖ He will receive information continuously from incident controller and give decisions 

and directions to: 

o Incident controller 

o Mine control rooms 

o Emergency security controller 

7.3.3 Proposed Fire Extinguishers  

The following type of fire extinguishers has been proposed at strategic locations 

within the mine. 

Table 7.3 Proposed Fire Extinguishers at Different Locations in P1 

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 



Page | 154  
 

7.3.4 Alarm System  

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.  

❖ 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.  

❖ Checking and regular maintenance of garland drains and earthen bunds to avoid any 

inflow of surface water in the mine pit.  

❖ Provision of high-capacity standby pumps with generator sets with enough quantity of 

diesel for emergency pumping especially during monsoon.  

❖ A blasting SIREN is used at the time of blasting for audio signal.  

❖ Before blasting and after blasting, red and green flags are displayed as visual signals.  

❖ 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. 

7.4 CUMULATIVE IMPACT STUDY 

For easy representation of Proposed and Existing quarries in the Cluster are given 

unique codes and identifies and studied in this EIA & EMP Report. 
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Table 7.4 List of Quarries within 500 Meter Radius 

PROPOSED QUARRY 

CODE Name of the Owner 
Village & 

 S.F. No’s 

Extent 

(Hect) 
Status 

P1 

Thiru.A.Thangaraj, 

S/o. Arumuga 
Gounder, 
Vayalur, Puspathur 
Post,  
PalaniTaluk, 
DindigulDistrict–624 
618 

Kolumankondan, 
218/1, 219/1 

4.58.80 
 

ToR obtained 
vide Lr.No. 

SEIAA-TN/F.No. 
8648/SEAC/ToR-

1074/2021 
Dated:01.03.2022 

TOTAL                                           4.58.80 hect 
EXISTING QUARRIES 

CODE Name of the Owner Village & S.F. No’s 
Extent 

(Hect) 
Status 

E1 

Thiru. S.Karthikeyan 
S/o. P. Senapathi, 79, 
New Dharapuram 
Road,  
PalaniTaluk,Dindigul 
District 

Kolumankondan, 388/1A (P) 1.98.0 
14.06.2018 to 

13.06.2023 

TOTAL 1.98.0 hect 

TOTAL CLUSTER EXTENT 6.568 hect 

ABANDONED AND EXPIRED QUARRIES 

CODE Name of the Owner Village & S.F. No’s 
Extent 

(Hect) 
Status 

EX1 
Thiru. 
Rathinamoorthi 

Kolumankondan, 373(P) B-III. 1.50.0 
10.05.2011 to 

09.05.2016 

EX2 Tmt.Parimalam  
Kolumankondan, 373(P) B-II 

 
1.50.0 

04.08.2008 to 
03.08.2018 

EX3 Tmt.R.Sagundaladevi Kolumankondan,230(P),231(P) 2.70.0 
04.03.2016 to 

03.03.2021 
TOTAL 5.70 Hect. 

TOTAL CLUSTER EXTENT 9.268 Hect. 

Source: i).AD Letter – Rc.No. 433/2018 - Mines, Date:06.07.2021 
Note: - 

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

01.07.2016 

• EX3 have been taken into the calculation of cluster extent. But have not been 

included in the cumulative studies as they are inactive. 
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Table 7.5 Salient Features of Proposed Project Site 

Name of the Quarry Thiru. A. Thangaraj Rough stone quarry 

Toposheet No 58- F/06 
Latitude between 10° 33'41.15" N to 10°33'49.33" N 

Longitude between 77°26'22.43" E to 77°26'32.19" E 
Highest Elevation 324m AMSL 
Proposed Depth of 

Mining 
25 m BGL  

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Weathered rock in m3 Top Soil in m3 

2106108 22914 45828 
Minable Reserves 1098247 21255 42510 

Five-year Production 540447 21255 42510 

Existing Pit Dimension 
- 
 

Ultimate Pit Dimension  218m (L) x 195m (W) x 50m (D) 
Water Level in the 
surrounding area 

55-60m BGL 

Method of Mining 
Opencast Semi Mechanized Mining involving drilling and 

blasting 

Topography 

The applied lease area is undulated terrain with altitude of 324m 
maximum and minimum of 315m from the MSL. The area is 
sloping towards Southern side covered with Rough Stone which 
does not sustain any type of vegetation.   

Machinery proposed 

Jack Hammer 6 
Compressor 1 

JCP 1 
Tippers 3 

Blasting Method 

Controlled blasting method by shot hole drilling and small dia. of 
25mm slurry explosives are proposed to be used for shattering 
and heaping effect for removal and winning of Rough Stone. No 
deep hole drilling is proposed. 

Project Cost Rs. 26,70,000/- 
CER Cost @ 2% of 

Project Cost 
                                         Rs 53,400/- 

Nearby Water Bodies 
Sengulam  4.2km NE 

Shanmuganadhi  4.6km East 
Amaravathi River 6.8km West 

Greenbelt Development 
Plan 

Proposed to plant 350 trees in the 7.5 m & 10m safety zone 
covering an area of 4,340 m2 

Proposed Water 
Requirement 

5.0 KLD 

Nearest Habitation Kolumakondan   0.53km NW 
Source: Approved Mining Plan  
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Table 7.6 Salient Features of Existing Quarry “E1” 

Salient Features of Existing Quarry – E1 

Name of the Quarry Thiru. S.Karthikeyan Rough Stone Quarry   
Toposheet No 58- F/06 
Latitude between 10° 33'36.33" N to 10°33'30.55" N 
Longitude between 77°26'41.34"  E to 77°26'37.09" E 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Topsoil in m3 
881600 m3 26126 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Topsoil in m3 
2,90,550 m3 25968 

Method of Mining 

Open cast semi mechanized mining will be adopted to 
extract rough stone of requires size. Machineries like 
Tractor mounted compressor attached with jack hammers is 
proposed to drilling and blasting Excavators are proposed 
for quarrying of rough stone Tippers/Lorries are proposed 
for the transportation of rough stone to the destination 

Machinery proposed 

Drilling of shot holes will be carried out using compressor 
and jack hammer 
loading of waste and rough stone shall be carried out by 
Excavator into 10 tonne capacity tippers from the working 
place periodically 
Transport of raw materials and waste shall be done by 
tipper of 10 tonnes capacity. 

Blasting Method 

The massive formation shall be broken into pieces of 
portable size by drilling and blasting using jack hammers 
and shot hole blasting. Powder factor of explosives for 
breaking such hard rock shall be in the order of 6 to 7 
tonnes per Kg. of explosives. 

Proposed Manpower 
Deployment 

18 

Project Cost 34 lakhs 
CER Cost @ 2% of Project 
Cost 

Rs.68,000/- 

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. 
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7.4.1 Air Environment  

Calculating the Cumulative Load of Mining within the cluster is as shown in table 7.7 & 7.8 

Table 7.7 Cumulative Production Load of Rough Stone 

Quarry 
Production for 

five years 

Annual 

Production in 

m3 

Daily 

Production in 

m3 

Number of 

Lorry Load Per 

Day 

P1 5,40,447 1,08,089 360 60 
E1 2,90,550    58,110 194 32 

Total 8,30,997 1,66,199 554 92 

 

Table 7.8 Cumulative Production Load of Top soil 

Quarry 

Annual 

Production in 

m3 

Daily 

Production in 

m3 

Number of Lorry 

Load Per Day 

P1 42510 141 24 
E1 25968   87 14 

Total 68478 228 38 

On a cumulative basis considering the one proposed quarry, it can be seen that the 

overall production of rough stone is 554m3 per day with a capacity of 92 trips of Rough Stone  

per day and  228m3 per day with a capacity of 38 trips top soil  per day from the cluster. 

Note: Per day production of Rough Stone is calculated for 5 Years Lease Period and 

for Topsoil production with 1 years of production period. And the load of existing quarries is 

covered under existing environment of the cluster. 

Based on the above production quantities the emissions due to various activities in all 

the 2 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 7.9. 

Table 7.9 Emission Estimation from Quarries Within 500 Meter Radius 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “P1” 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.156201476 g/s 
Blasting Point Source 0.557177516 kg/blast 

Mineral Loading Point Source 0.017768946 g/s 
Haul Road Line Source 0.000141284 g/s/m 

Overall Mine Area Source 5.007425203 g/s 
Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.208520368 g/s 
Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.016418309 g/s 

EMISSION ESTIMATION FOR QUARRY “E1” 



Page | 159  
 

Estimated Emission Rate for PM10 

Activity Source type Value Unit 

Drilling Point Source 0.129657808 g/s 
Blasting Point Source 0.306850126 kg/blast 

Mineral Loading Point Source 0.016296536 g/s 
Haul Road Line Source 0.000140848 g/s/m 

Overall Mine Area Source 4.231363386 g/s 
Estimated Emission Rate for SO2 Overall Mine Area Source 0.049187387 g/s 
Estimated Emission Rate for NOx Overall Mine Area Source 0.011485435 g/s 

Source: Emission Calculations 

Table 7.10 Incremental & Resultant GLC within Cluster 

PM10 in µg/m3 

Location CORE 

Background 41.3 
Highest Incremental 23.89 

Resultant 65.19 
NAAQ Norms 100 µg/m3 

SO2 in µg/m3 

Location CORE 

Background 12.5 
Highest Incremental 1.6 

Resultant 14.1 
NAAQ Norms 80 µg/m3 

NOx in µg/m3 

Location CORE 

Background 23.6 
Incremental 1.68 
Resultant 25..28 

NAAQ Norms 80 µg/m3 

7.4.2 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. 
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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 7.11 Predicted Noise Incremental Values from Cluster 

Location ID Distance(m) 

Background 

Value (Day) 

dB(A) 

Incremental 

Value 

dB(A) 

Total 

Predicted 

dB(A) 

Residential 

Area 

Standards 

dB(A) 

Habitation Near 
P1 

530 NW 40.2 42.67 44.62 
55 

Habitation Near 
E1 

720 NW 40.2 40.01 43.11 

     Source: Lab Monitoring Data 

 The incremental noise level is found within the range of 40.01 – 42.67 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 several factors including ground 

reflection, atmosphere, wind speed, temperature, trees, and buildings as 35.5 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.). 

7.4.3 Ground Vibrations 

Ground vibrations due to mining activities in the all the 2 Mines within cluster are 

anticipated due to operation of Mining Machines like Excavators, drilling and blasting, 

transportation vehicles, etc. 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 
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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 areas and may cause injury to persons or damage to the 

structures. Nearest Habitations from 2 Mines respectively are as in below Table 7.16.  

                                     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 (1140) 

Q = maximum instantaneous charge (kg) 

B = constant related to the rock and site (usually 1.6) 

R = distance from charge (m) 

Table 7.12 Ground Vibrations At 2 Mines 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in mm/s 

P1 120 530m NW 2.298 
E1 64.5 720m NW 0.856 

   Source: Blasting Calculations 

 From the above table, the charge per blast is considered as maximum 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. 

7.4.4 Socio Economic Environment  

The 2 Mines shall contribute towards CER and the community shall develop. 

Table 7.13 Socio Economic Benefits From 2 Mines 

 Project Cost CER @ 2% 

P1 Rs.26,70,000/- Rs. 53,400/- 

E1 Rs.34,00,000/- Rs.68,000/- 
Total Rs. 60,70,000/- Rs. 1,21,400/- 

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. 

❖ Proposed project shall fund towards CER – Rs 53,400/- 

❖ Existing projects shall fund towards CER – Rs.68,000/- 
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Table 7.14 Employment Benefits From 2 Mines 

Description of quarries Employment 

P1 18 
E1 18 

Total 36 

A total of 18 people will get employment due to proposed mine in cluster and 18 

people are already employed at existing mines. 

Table 7.15 Greenbelt Development Benefits From 2 Mines 

CODE 

No of Trees 

proposed to 

be planted 

Survival 

% 

Area 

Covered 

Sq.m 

Name of the Species 

No. of Trees 

expected to 

be grown 

P1 600 80% 4300 Neem, Casuarina 480 
E1 250 80% 2,000 Neem, Casuarina 200 

Total 850 80% 6,300 Neem, Casuarina 680 

Based on the proposed mining plans it’s anticipated that 600 native tree species like 

Neem, Casuarina, etc will be planted in the project premises over a period of 5 Years with 

Survival Rate of 80%. The expected growth is around 480 Trees over an area of 4300 Sq.m. 

in Proposed Quarries. 

7.5 PLASTIC WASTE MANAGEMENT PLAN FOR PROPOSED PROJECT  

All the Project Proponent shall comply with Tamil Nadu Government Order (Ms) No. 

84 Environment and Forest (EC.2) Department Dated: 25.06.2018 regarding ban on one time 

use and throw away plastics irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under 

Environment (Protection) Act, 1986. 

7.5.1 Objective  

❖ To investigate the actual supply chain network of plastic waste. 

❖ To identify and propose a sustainable plastic waste management by installing bins for 

collection of recyclables with all the plastic waste 

❖ Preparation of a system design layout, and necessary modalities for implementation 

and monitoring. 

Table 7.16 Action Plan to Manage Plastic Waste 

S 

.No. 

Activity Responsibility 

1 Framing of Layout Design by incorporating provision of the Rules, 
user fee to be charged from waste generators for plastic waste 
management, penalties/fines for littering, burning plastic waste or 
committing any other acts of public nuisance 

Mines 
Manager 

2 Enforcing waste generators to practice segregation of bio-
degradable, recyclable and domestic hazardous waste 

Mines 
Manager 



Page | 163  
 

3 Collection of plastic waste  Mines 
Foreman 

4 Setting up of Material Recovery Facilities Mines 
Manager 

5 Segregation of Recyclable and Non-Recyclable plastic waste at 
Material Recovery Facilities 

Mines 
Foreman 

6 Channelization of Recyclable Plastic Waste to registered recyclers Mines 
Foreman 

7 Channelization of Non-Recyclable Plastic Waste for use either in 
Cement kilns, in Road Construction 

Mines 
Foreman 

8 Creating awareness among all the stakeholders about their 
responsibility 

Mines 
Manager 

9 Surprise checking’s of littering, open burning of plastic waste or 
committing any other acts of public nuisance 

Mine Owner 

 Source: Proposed by FAE’s and EC 

7.6 POST COVID HEALTH MANAGEMENT PLAN FOR PROPOSED PROJECT  

COVID – 19 diseases caused by SARS-CoV-2 Coronavirus is relatively a new 

disease, with fresh information being known on a dynamic basis about the natural history of 

the disease, especially in terms of post-recovery events. 

After acute COVID-19 illness, recovered patients may continue to report wide variety 

of signs and symptoms including fatigue, body ache, cough, sore throat, difficulty in 

breathing, etc. As of now there is limited evidence of post-COVID sequalae and further 

research is required and is being actively pursued. A holistic approach is required for follow 

up care and well-being of all post COVID recovering patients. 

7.6.1 Post-COVID Follow Up Protocol  

❖ Continue COVID appropriate behaviour (use of mask, hand & respiratory hygiene, 

physical distancing). 

❖ Drink adequate amount of warm water (if not contra-indicated). 

❖ Make sure your workplaces are clean and hygienic 

❖ Surfaces (e.g., desks and tables) and objects (e.g., telephones, helmet) need to be 

wiped with disinfectant regularly 

❖ Put sanitizing hand rub dispensers in prominent places around the workplace. Make 

sure these dispensers are regularly refilled 

❖ Display posters promoting hand-washing 

❖ Make sure that staff, contractors and customers have access to places where they can 

wash their hands with soap and water 

❖ Display posters promoting respiratory hygiene. 
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❖ Brief your employees, contractors and customers that if COVID-19 starts spreading in 

your community anyone with even a mild cough or low-grade fever (37.3°C or more) 

need to stay at home. They should also stay home (or work from home) if they have 

had to take simple medications, such as paracetamol/acetaminophen, ibuprofen or 

aspirin, which may mask symptoms of infection 

❖ Keep communicating and promoting the message that people need to stay at home 

even if they have just mild symptoms of COVID-19. 

❖ Consider whether a face-to-face meeting or event is needed. Could it be replaced by a 

teleconference or online event? 

❖ Could the meeting or event be scaled down so that fewer people attend? 

❖ Pre-order sufficient supplies and materials, including tissues and hand sanitizer for all 

employees. Have surgical masks available to offer anyone who develops respiratory 

symptoms. 

❖ It is also suggested by the Ministry of AYUSH that the use of Chyawanprash in the 

morning (1 teaspoonful) with Luke warm water/milk is highly recommended (under 

the direction of Registered Ayurveda physician) as in the clinical practice 

Chyawanprash is believed to be effective in post-recovery period. 

❖ If there is persistent dry cough / sore throat, do saline gargles and take steam 

inhalation. The addition of herbs/spices for gargling/steam inhalation. Cough 

medications, should be taken on advice of medical doctor or qualified practitioner of 

Ayush. 

❖ Look for early warning signs like high grade fever, breathlessness, Sp 02 < 95%, 

unexplained chest pain, new onset of confusion, focal weakness. 

❖ Avoid smoking and consumption of alcohol. 

❖ Communicate to your employees and contractors about the plan and make sure they 

are aware of what they need to do – or not do – under the plan. Emphasize key points 

such as the importance of staying away from work even if they have only mild 

symptoms or have had to take simple medications (e.g., paracetamol, ibuprofen) 

which may mask the symptoms. 

    The plan should address how to keep your business running even if a significant number of 

employees, contractors and suppliers cannot come to your place of business - either due to 

local restrictions on travel or due to illness. 
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CHAPTER VIII 

PROJECT BENEFITS 

8.0 GENERAL 

One Proposed Project for Quarrying Rough Stone  at Kolumankondan Village aims to 

produce 1098247m3 Rough Stone &  21215 m3 of weathered rock and 42510 m3 of Topsoil 

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 18 persons for carrying out mining 

operations and give preference to the local people in providing employment in this cluster. 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 Kolumankondan Village, Palani Taluk and 

Dindigul 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. 
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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.,  

8.6 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

Individual Project 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 reorientation. 

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 scheme’s 

proponent will interact with Local Self Government. The schemes will be selected from the 

following broad areas – 

❖ Health Services 

❖ Social Development 

❖ Infrastructure Development 

❖ Education & Sports 

❖ Self-Employment 
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❖ CSR Cost Estimation 

❖ CSR activities will be taken up in the Kolumankondan 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. 

8.7 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 proposed and existing projects shall contribute 2% of Capital 

Investment towards CER as per directions of EAC/SEAC. Cumulative Capital cost is Rs.26, 

70,000 and 2% of the same works out to Rs 53,400. 

Table 8.1 CER – Action Plan 

Activity Beneficiaries Total 

Providing funds for improving Sanitation facilities 
smart class facilities at Kolumankondan village of 

Government School 

Kolumankondan 
villagers 

Rs. 53,400/- 

TOTAL Rs.53,400/- 

Source: Field survey conducted by FAE, consultation with project proponent. 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER IX 

ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

Not Applicable, Since Environmental Cost Benefit Analysis not recommended at the Scoping 

stage. 
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CHAPTER X 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 

10.0 GENERAL 

Environment Management Plan (EMP) aims at the preservation of ecological system 

by considering in-built pollution abatement facilities at the proposed site. Good practices of 

Environmental Management plan will ensure to keep all the environmental parameters of the 

project in respect of Ambient Air quality, Water quality, Socio economic improvement 

standards.  

Mitigation measures at the source level and an overall environment management plan 

at the study area are elicited so as to improve the supportive capacity of the receiving bodies. 

The EMP presented in this chapter discusses the administrative aspects of ensuring that 

mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored after approval of the 

EIA.  

10.1 ENVIRONMENTAL POLICY 

The Project Proponent is committed to conduct all its operations and activities in an 

environmentally responsible manner and to continually improve environmental performance. 

The Proponent, Thiru.A. Thangaraj 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 programs to provide early warning of any deficiency or 

unanticipated performance in environmental safeguards. 

❖ Conduct periodic reviews to verify environmental performance and to continuously 

strive towards improvement. 

10.1.1 Description of the Administration and Technical Setup  

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter VI will ensure effective 

implementation of environment management plan and to ensure compliance of environmental 

statutory guidelines through Mine Management Level of each Proposed Quarry. 
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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. 

10.2 LAND ENVIRONMENT MANAGEMENT  

Landscape of the area will be changed due to the quarrying operation, restoration of 

the land by converting the quarry pit into temporary reservoir and the remaining part of the 

area (unutilized 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 program. 

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 & 100m 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 



Page | 170  
 

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 

The quarried-out topsoil 42,510m3 will be preserved within the applied area and utilized 

for construction of bund and backfilled in the part of the quarry pit also spread out the quarried 

out top bench to facilitate the greenbelt development 

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 

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 up to a depth of 25m BGL. The water table in the 

area is 55-60m 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 Manager Mines 
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specified by CPCB  

   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 

  10.6 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 
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Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators to 

minimize noise from blasting 
Mines Manager 

Annual ambient noise level monitoring is 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 

10.7 GROUND VIBRATION AND FLY ROCK CONTROL 

 The Rough stone 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 FAEs & EIA Coordinator 

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. 
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❖ The main attributes that retard the survival of sapling is fugitive dust, this fugitive 

dust can be controlled by water sprinkling on the haul roads and installing a sprinkler 

unit near the newly planted area. 

❖ Year wise greenbelt development will be recorded and monitored 

o Based on the area of plantation. 

o Period of plantation  

o Type of plantation  

o Spacing between the plants 

o Type of manuring and fertilizers and its periods 

o Lopping period, interval of watering 

o Survival rate 

o 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 475 nos. of saplings is proposed to be planted for the Mining plan period in safety 

barrier of applied mine lease area with survival rate 80%. 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 trees 

proposed to be 

planted  

Survival 

% 

Area to 

be 

covered 

in m2 

Name of the 

species  

No. of trees 

expected to 

be grown 

Plantation under safety zone  

(In Nos.) 
I 95 80% 860  

Azadirachta 

indica 

Albizia lebbeck 

Delonix regia 

Techtona grandis 

Nerium indicum, 
etc., 

76 
II 95 80% 860 76 
III 95 80% 860 76 
IV 95 80% 860 76 
V 95 80% 860 76 

Year Plantation in quarry approach road Side 

(In Nos) 

 

I 22 80% 
80% 
80% 
80% 
80% 

200 26 
II 22 200 26 
III 22 200 26 
IV 22 200 26 
V 22 200 26 

   Source: Conceptual Plan of Approved Mining plan& proposed by FAE’s & EIA 
Coordinator 
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  The objectives of the greenbelt development plan are – 

❖ Provide a green belt around the periphery of the quarry area to combat the dispersal of 

dust in the adjoining areas. 

❖ Protect the erosion of the soil, Conserve moisture for increasing ground water 

recharging. 

❖ Restore the ecology of the area, restore aesthetic beauty of the locality and meet the 

requirement of fodder, fuel and timber of the local community. 

A well-planned Green Belt with multi rows (Three Tiers) preferably with long canopy 

leaves shall be developed with dense plantations around the boundary and haul roads to 

prevent air, dust noise propagation to undesired places and efforts will be taken for the 

enhancement of survival rate.  

10.8.2 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. 

10.8.3 Physiological Features of Plant Leaf for Efficient Dust Capture  

The following Leaf functions are directly or indirectly help in efficient dust capture by 

❖ plants Photosynthesis (production of carbohydrates from CO2 and HO2 using light 

energy) 

❖ Transpiration (water absorbed by the roots and transported throughout the plant 

evaporates into the atmosphere) 

❖ Water movement   and Cooling 

❖ Abscission (seasonal shedding of leaves in deciduous plants) 

❖ Nutrient recycling and waste elimination 

❖ There are two physiological Features, which are controlled by Leaf morphology & 

anatomical feature, help in dust capturing   efficiency of leaf as well as plants. These 

are – 

❖ Photosynthesis Process 

❖ Transpiration Process. 
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Table 10.8 Recommended Species for Greenbelt Development Plan 

S. No 

Botanical 

Name of the 

Plant 

Family 

Name 

Common 

Name 

Categor

y 

Height 

(m) 

Re 

generations 

Spacing 

(m) 

Evergreen/ 

Deciduous 

Efficiency 

of Dust 

Removal 

(%) 

Dust Capturing 

Efficiency 

Features 

1 
Azadirachta 

indica 
Meliaceae 

Neem, 
Vembu 

Tree 15–20 Seedlings 8x8 Evergreen 25.54 

Well distinct thick at 
both 
the layer 
Well distinct in 
Palisade & Spongy 
parenchyma. Spongy 
parenchyma is 
present at lower 
epidermis 
Many vascular 
bundles arranged 
almost parallel series 

2 
Techtona 

grandis 
Lamiaceae 

Teak 
 

Tree 40 Seedlings 2x2 Deciduous 14.94 

3 
Polyalthia 

longifolia 

Annonacea
e 

Nettilingam Tree 10 Seedlings 3x3 Evergreen 29.84 

 
Albizia 

lebbeck 
Fabaceae Vagai Tree 18–30 Seedling 3x3/5x5 Evergreen 23.03 

 Delonix regia Fabaceae 
Cemmayir-

konrai 
Tree 12 Cuttings 3x3/5x5 Deciduous 18.05 

4 
Nerium 

indicum 

Apocynace
ae 

Arali Shrub 2–6 Cuttings 2x2 Evergreen 12.3 
Both upper & lower 
epidermis cells are 
present, Mesophyll 
is present between 
upper  
& Lower epidermis, 
Vascular tissues are 
present thought  
the leaf in parallel. 

5 
Bougainvillie

a glavra 

Nycaginace
ae 

Kakithapoo Shrub 4 Cuttings 3x3 Evergreen 21.35 

8 
 

Hibiscus rosa 

sinensis 
Malvaceae 

seamparuth
i 

shrub 3 Cuttings 3x3 Evergreen 21.09 

      Source: Central Pollution Control Board (Ministry of Environment & Forests) Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar Delhi-110 032   
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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 

detail 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, sperm count 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. 

Table 10.9 Medical Examination Schedule 

S .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      
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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 color 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 centers. 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 Program 

The Proponents 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 Centers in the State and engage 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 
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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 
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 FAEs & 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 10.11 gives overall investment on the 

environmental safeguards and recurring expenditure for successful monitoring and 

implementation of control measures. 
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Table 10.11 EMP Budget for Proposed Project 

S. 

No. 
Description Item 

Capital 

Cost (in 

Lakhs) 

Recurring 

Cost Per 

Annum 

(in Lakhs) 

1 Occupational 
health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets 
Ear Plugs, Gloves, Goggles 
Reflector jacket, Safety Belt, and 
Medical Checkups. 

0.80 0.30 

2 Environmental 
Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, 
Soil Parameters. 

4.50 0.90 

3 Water & Soil 
erosion 

Garland drains & Settling tanks, 
check dam/gully plugs, etc., 

3.00 0.50 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 1.50 0.20 
5 Water Sprinkling Arrangements & Haul Road 

Maintenance 
1.50 0.30 

6 Green belt development & plantation 1.00 0.30 
7 Environmental Awareness Program 0.25 0.10 
8 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 

2.00 0.50 

Total 14.55 3.10 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of 

Rs.14.55lakhs as capital cost and recurring cost as Rs.3.10 lakhs as recurring cost is proposed 

considering present market price considering present market scenario for the proposed 

project. 

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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CHAPTER XI 

SUMMARY AND CONCLUSION 

11.0 INTRODUCTION 

This EIA report is prepared by considering Cumulative load of all proposed & existing 

quarries of Kolumankondan Rough Stone Cluster Quarries consisting of One Proposed and 

One Existing Quarries 1 expired quarry with total extent of Cluster of 9.26.80ha in 

Kolumankondan Village, Palani Taluk, Dindigul 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 – 

• ToR Letter No.SEIAA-TN/F.No.8648/SEAC/ToR-1074/2021 dated 01/03/2022 

And the Baseline Monitoring study has been carried out during the period of February to April 

2022. 

11.1 PROJECT DESCRIPTION 

Table 11.1 Salient Features- Proposed quarry  

Name of the Quarry Thiru. A. Thangaraj Rough stone quarry 

Toposheet No 58- F/06 
Latitude between 10° 33'41.15" N to 10°33'49.33" N 

Longitude between 77°26'22.43" E to 77°26'32.19" E 
Highest Elevation 324m AMSL 
Proposed Depth of 

Mining five years period  
25 m BGL  

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Weathered rock in m3 Top Soil in m3 

2106108 22914 45828 
Minable Reserves 1098247 21255 42510 

Five-year Production 540447 21255 42510 

Existing Pit Dimension 
- 
 

Ultimate Pit Dimension  218m (L) x 195m (W) x 50m (D) 
Water Level in the 
surrounding area 

55-60m BGL 

Method of Mining 
Opencast Semi Mechanized Mining involving drilling and 

blasting 

Topography 

The applied lease area is undulated terrain with altitude of 324m 
maximum and minimum of 315m from the MSL. The area is 
sloping towards Southern side covered with Rough Stone which 
does not sustain any type of vegetation.   

Machinery proposed 

Jack Hammer 6 
Compressor 1 

JCP 1 
Tippers 3 

Blasting Method 
Controlled blasting method by shot hole drilling and small dia. 

of 25mm slurry explosives are proposed to be used for 
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shattering and heaping effect for removal and winning of 
Rough Stone. No deep hole drilling is proposed. 

Project Cost Rs. 26,70,000/- 
CER Cost @ 2% of 

Project Cost 
53,400/- 

Nearby Water Bodies 
Sengulam  4.2km NE 

Shanmuganadhi  4.6km East 
Amaravathi River 6.8km West 

Greenbelt Development 
Plan 

Proposed to plant 585 trees in the 7.5 m & 10m safety zone and 
quarry approach road side covering an area of 4,340 m2. 

Proposed Water 
Requirement 

5.0 KLD 

Nearest Habitation Kolumakondan   0.53km NW 
 Table 11.2 Land Use Pattern of the Proposed Project 

Land Use Pattern  

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

(ha) 

Area under quarry Nil 3.91.56 
Infrastructure Nil 0.01.00 

Roads 0.01.0 0.02.00 
Green Belt Nil 0.43.40 

Un – utilized area 4.57.80 0.20.04 
Grand Total 4.58.80 4.58.80 

      Source: Approved mining plan 

Table 11.3 Resources and Reserves of Proposed Project 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone in 

m3 

(5 Year Plan 

period) 

Weathered 

Rock in 

m3  

Topsoil in m3 

 

Geological Resources 2106108 22914 45828 
Mineable Reserves 1098247 21215 42510 

Production for five-year plan 
period  

540447 21255 42510 

Mining Plan Period  5 Years 
Number of Working Days 300 Days 

Production per day 360 - 141 

No of Lorry loads (6m3 per 
load) 

60 
- 24 

Total Depth of Mining 50m BGL 
       Source: Approved mining plan 

Table 11.4 Ultimate Pit Dimension 

Pit Length (Max) (m)  Width (Max) (m) Depth (Max) 

I 218 195 50 m bgl 
    Source: Approved mining plan 
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Table 11.5 Water Requirement of the Proposed Project 

Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 2.0 KLD From existing bore wells from nearby 
area 

Green Belt development 1.75 KLD From existing bore wells from nearby 
area 

Drinking & Domestic 
purpose  

1.25 KLD Water will be sourced from approved 
water vendors for drinking and 
domestic purposes 

Total 5.0 KLD 

     Source: Prefeasibility report  

11.2 DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

The baseline monitoring study was carried out during December to February 2020-2021 

to assess the existing environmental scenario in the area. For the purpose of EIA studies, project 

area was considered as the core zone and area outside the project area up to 10km radius from 

the periphery of the project site was considered as buffer zone. 

Baseline Environmental data has been collected with reference to proposed mine for:  

a) Land 

b) Water 

c) Air 

d) Noise 

e) Biological 

f) Socio-economic status 

11.2.1 Land Environment 

The existing land use pattern of the study area based on the latest satellite imagery is given 

below: 

Table 11.6 Land Use / Land Cover Statistics for 10 Km Radius 

S. No. CLASSIFICATION 
AREA 

(hectare) 
AREA (%) 

1 Crop land   23437 77 
2 Land with or without Scrub  167 1 
3 Mining/Industrial waste lands  5 0.02 
4 Fallow land 1202 4 
5 Dense forest 317 1 
6 Water Bodies 536 2 
7 Plantations  4015 13 
8 Barren rocky/ stony waste/ sheet rock area 206 1 
9 Settlement  534 2 

Total Area 30419 100.00 

Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery 
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The majority of the land in the study area is Cropland land covering 77% of the total 

land area, followed by Plantations (13%), Water Bodies (2%), Ballow land (4%), Dense Forest 

(2%), and Settlement (2%). 

 The total mining area within the study area is 12.26.8ha. The cluster area of 12.26.8ha 

contributes about 0.04% of the total mining area within the study area. This small percentage 

of mining activities shall not have any significant impact on the environment. 

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

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

rock terrain on the peninsular shield of south India which is highly stable. 

11.3 SOIL CHARACTERISTICS 

11.3.1 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 sandy clay to 

clay. The bulk density of soils in the study area varies between 1.24 and 1.56 g/cc. The water 

holding capacity varies from 36.4 to 45.3 and porosity from 21.9 to 27.3%. 

11.3.2 Chemical Characteristics 

❖ The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH ranging from 7.83 to  

8.75 

❖ The available nitrogen ranges between 134 and 165 kg/ha 

❖ The available phosphorus ranges between 28.6 and 46.2 kg/ha 

❖ The available potassium ranges between 26.3 and 46.8 mg/kg 

11.4 WATER ENVIRONMENT 

11.4.1 Surface Water 

The pH varies from 6.9 to 7.9., while turbidity is found within the acceptable limits. 

TDS including carbonates, bicarbonates, chlorides, phosphates, nitrates, calcium, 

magnesium, and sodium in the surface water varies from 499.84 to 618.24 mg/l. Total 

Hardness varies from 41.74 to 48 mg/l, Chloride varies from 36 to 44 mg/l; whereas sulphate 

from 10.8 to 12.1 mg/l.    

11.4.2 Ground Water 

The pH of the water samples falls within the acceptable limit of 6.5 to 8.5, ranging from 

7.3 to 8.1 Sulphates and chlorides of water samples from all the sources are within the 

acceptable limits as per the water quality standard. Turbidity in the water samples meets the 

requirement. The water sample from Melkaraipatty Village has the highest TDS. The TDS are 
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found in the range of 936.3- 2521 mg/l in all samples. The total hardness varies between 92.71 

and 540 mg/l for all samples. When speaking about microbiological parameters, the water 

samples from all the locations meet the requirement.  

11.5 AIR ENVIRONMENT 

11.5.1 Site Specific Meteorology  

Site specific meteorology during the study period was recorded by an automated 

weather station. 

Table 11.7 Meteorological Data Recorded at Site 

S. No. Parameters 
February 

2022 
March 2022 April 2022 

1 Temperature (0C) 
Max 34 36 37 
Min 19 21 22 
Avg. 26.8 28.4 29 

2 Relative Humidity (%) Avg. 57 55 66 

3 Wind Speed (m/s) 
Max 5.83 6.67 6.11 
Min 1.25 1.67 1.39 
Avg. 3.48 3.76 3.52 

4 Cloud Cover (OKTAS)  0-8 0-8 0-8 
     Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratories in association with GTMS 

11.5.2 Ambient Air Quality Results  

The results of ambient air quality monitoring for the period (February to April- 2022) 

are presented in the report. Data has been complied for three months. 

As per the monitoring data, PM10 ranges from 40.3 µg/m3 to 47.5µg/m3; PM2.5 from 20.5 

µg/m3 to 26.9 µg/m3; SO2 from 7.2µg/m3 to 19.6 µg/m3; NO2 from 13.5 µg/m3 to 25.8µg/m3. 

The concentration levels of the pollutants fall within the acceptable limits of NAAQS 

prescribed by CPCB. 

11.6 NOISE ENVIRONMENT 

Ambient noise levels were measured at 7 locations around the proposed project area. Noise 

levels recorded in core zone during day time was 40.5 dB (A) Leq and during night time was 

38.7 dB (A) Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time varied from 38.8 to 

40.2dB (A) Leq and during night time from 37.6to 38.5 dB (A) Leq.  Thus, the noise level for 

industrial and residential area meets the requirements of CPCB. 

11.7 Biological Environment 

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife 

Protection Act 1972 as well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category 

as per IUCN. There is no endangered red list species found in the study area. Hence this small 
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mining operation over short period of time will not have any significant impact on the 

surrounding flora and fauna. 

11.8 Socio-Economic Environment 

An attempt has been made to assess the impact of the proposed mining project at 

Kolumankondan Village on Socio-economic aspect of the study area. The various attributes 

that have been taken into account are population composition, employment generation, 

occupational shift, household income and consumption pattern. Implementation of the 

Proposed Mine Project will generate both direct and indirect employment. Besides, Mining 

operation will be legally valid and it will bring income to the state exchequer. At present 

seasonal agriculture is the main occupation of the people as more than half of the population 

depends on it. With the implementation of the proposed mining project the occupational pattern 

of the people in the area will change making more people engaged in mining-based activities 

rather in seasonal agriculture. 

11.9 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION 

MEASURES FOR PROPOSED PROJECT  

The summary of anticipated adverse environmental impacts due to the proposed 

project and mitigation measures are given below:  

Table 11.8 Anticipated Impacts & Mitigation Measures 

Impact Mitigation Measure 

Land Environment 

❖ Destruction of natural 

landscapes 

❖ Changes in soil characteristics 

❖ Soil erosion and slope instability 

❖ Mining will be carried out as per approved mine 

plan in scientific and systematic way 

❖ Safety Zone or Buffer area will be maintained 

and will not be mined and instead plantation 

will be carried out in the safety zone 

❖ Barbed wire fencing will be provided all along 

the proposed mine boundary 

❖ At conceptual stage, the land use pattern of the 

quarry will be changed into Greenbelt area and 

temporary reservoir 

❖ Construction of garland 

❖ Construction of garland drains all around the 

quarry pit and construction of settling traps at 

strategic location in lower elevations to prevent 

soil erosion due to surface runoff during rainfall 

and also to collect the storm water for various 

uses within the proposed area 
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Water Environment 

❖ Decrease in aquifer recharge and 

increase in surface runoff; 

❖ Disturbance to land drainage, 

overload and erosion of 

watercourses; 

❖ Changes to the surface over 

which water flows; 

❖ Changes to surface and 

groundwater resources quantity 

and quality due to stream 

blockage and contamination by 

particulate matter or waste; 

❖ Contamination of aquifers due 

to removal of the natural filter 

medium. 

❖ Construction of garland drains all around the 

quarry pit and construction of settling traps at 

strategic location in lower elevations to prevent 

soil erosion due to surface runoff during rainfall 

and also to collect the storm water for various 

uses within the proposed area 

❖ De-silting will be carried out before and 

immediately after the monsoon season and the 

settling tank and drains will be cleaned weekly, 

especially during monsoons 

❖ Domestic sewage from site office & 

urinals/latrines provided in project area will be 

discharged through septic tank followed by 

soak pit system. 

❖ Tippers & HEMM will be washed in a 

designated area and the washed water will be 

routed through drains to a settling tank, which 

has an oil & grease trap, only clear water will be 

reused for greenbelt development. 

Air Environment 

❖ Generation of Fugitive Dust 

❖ Dust will be generated mainly 

during excavation, loading 

&unloading activities. 

❖ Gaseous pollutants will by 

generated mostly by the traffic. 

❖ Reduction in visibility due to 

dust plumes. 

❖ Coating of surfaces leading to 

annoyance and loss of amenity. 

❖ Physical and/or chemical 

contamination and corrosion. 

❖ Increase in the concentration of 

suspended particles in runoff 

water. 

❖ Coating of vegetation leading to 

reduced photosynthesis, 

❖ Inhibited growth, destroying of 

foliage, degradation of crops; 

❖ Increase in health hazards due to 

inhalation of dust. 

❖ Haul roads will be well maintained by 

sprinkling water twice a day 

❖ The access road will be cleaned and brushed to 

ensure that mud and dust deposits do not 

accumulate. 

❖ To ensure that dust and debris is minimized on 

the access road, all the tipper drivers will be 

instructed to use water spray system on all the 

tyres and spray water on the loaded material that 

is provided at the compound area before leaving 

the site 

❖ Speed restrictions will be imposed to avoid 

spillage of loaded materials upon the road and 

to reduce wear and tear of the road. 

❖ Weekly inspections of the condition of the 

access road by competent person employed, and 

immediate action will be taken to address any 

potholes or damage to the road surface. 

❖ Dust wetting agents can be mixed with the water 

applied to haul roads during hot, dry weather 

conditions to increase the duration that the road 

surface remains damp. 
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❖ Personal Protective Equipment’s will be 
provided to all workers 

❖ All drilling rods used will have dust suppression 

systems fitted which injects water into the hole. 

❖ Wet gunny bags will be used as a cover while 

drilling. 

❖ The blast zone will be kept damp by the 

application of water from the rain gun fitted to 

the water tanker prior to each blast to control 

any fugitive dust emissions that could arise 

from the surface during detonation. 

❖ A daily visual inspection shall be conducted by 

the site manager who will keep a daily log of all 

process operations and site activities and note 

any malfunctions which could lead to abnormal 

emissions from the quarry operations. 

❖ A site speed limit of 20 km/h will be set to 

minimize the potential for dust generation 

❖ Weekly maintenance program me to identify 

machinery due for maintenance, based on the 

number of hours it has been in operation. 

❖ Air filters are renewed after every 1000 hours of 

use, unless otherwise indicated by an on-board 

computer system. 

❖ All site machineries & tippers will be serviced 

and maintained 6 months once and drivers will 

report any defects immediately to the site 

manager to enable repairs to be carried out 

promptly. 

Noise & Vibration 

❖ Annoyance and deterioration of 

the quality of life; 

❖ Propelling of rocks fragments by 

blasting. 

❖ Shaking of buildings and people 

due to blasting; 

❖ Usage of sharp drill bits while drilling which 

will help in reducing noise; 

❖ Secondary blasting will be totally avoided and 

hydraulic rock breaker will be used for breaking 

boulders; 

❖ Controlled blasting with proper spacing, 

burden, stemming and optimum charge/delay 

will be maintained; 

❖ The blasting will be carried out during favorable 

atmospheric condition and less human activity 

timings by using nonelectrical initiation system; 
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❖ Proper maintenance, oiling and greasing of 

machines will be done every week to reduce 

generation of noise; 

❖ Provision of sound insulated chambers for the 

workers working on machines (HEMM) 

producing higher levels of noise; 

❖ Silencers / mufflers will be installed in all 

machineries;  

❖ Green Belt/Plantation will be developed around 

the project area and along the haul roads. The 

plantation minimizes propagation of noise; 

❖ Personal Protective Equipment (PPE) like ear 

muffs/ear plugs will be provided to the 

operators of HEMM and persons working near 

HEMM and their use will be ensured though 

training and awareness.  

Biological Environment 

❖ Direct impacts include land 

clearance and excavation 

causing destruction of flora and 

fauna and loss of habitats; 

❖ Indirect impacts include habitat 

degradation due to noise, dust, 

and human activity. 

❖ Only some common herbs, shrubs and grass will 

be cleared. So there will be no impact on the 

biodiversity. 

❖ Green belt development with suitable species 

will enhance the biodiversity of the project area. 

❖ The core zone or buffer zone does not 

encompass any threatened flora or fauna 

species. 

Socio-Economic Environment 

❖ Health and safety of workers and 

the general public; 

❖ Increase in traffic volumes and 

sizes of road vehicles; 

❖ Economic issues, including the 

increase in employment 

opportunities;  

❖ The mining activity puts negligible change in 

the socio-economic profile. 

❖ Around 17 local workers will get employment 

opportunities along with periodical training to 

generate local skills. 

❖ New patterns of indirect employment/ income 

will generate. 

❖ Regular health check-up camp. 

❖ Assistance to schools and scholarship to 

children will be provided. 

Occupational Health & Safety 

❖ Exposure to Dust 

❖ Noise and Vibration Exposure 

❖ Physical Hazards 

❖ Respiratory hazards due to Dust 

exposure 

❖ Provision of rest shelters for mine workers with 

amenities like drinking water etc. 

❖ All safety measures like use of safety 

appliances, such as dust masks, helmets, shoes, 

safety awareness programs, awards, posters, 

slogans related to safety etc. 
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❖ Training of employees for use of safety 

appliances and first aid in vocational training 

center. 

❖ Weekly maintenance and testing of all 

equipment as per manufacturers’ guidelines. 
❖ Pre placement and Yearly Medical Examination 

of all workers by a medical Officer  

❖ First Aid facility will be provided at the mine 

site. 

❖ Close surveillance of the factors in working 

environment and work practices which may 

affect environment and worker’s health by the 
mines manager employed.  

❖ Working of mine as per approved mining plan 

and environmental plans 

11.10 ANALYSIS OF ALTERNATIVES 

There are no alternatives suggested as the proposed mining area has the following advantages  

❖ The mineral deposit occurs in a non-forest area. 

❖ There is no habitation within the applied lease area; hence no R & R issues exist. 

❖ There is no river, stream, nallas and water bodies in the or passing through 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 accessible. 

❖ Mine connectivity through road and rail is good. 

❖ The proposed mining operations do not intersect the ground water level. Hence, no 

impact on ground water environment. 

11.11 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAM 

Environmental Monitoring program will be conducted for various environmental 

components as per conditions stipulated in Environmental Clearance Letter issued by SEIAA 

& Consent to Operate issued by TNPCB. 
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Table 11.9 Post Project Monitoring Program for Proposed Project  

S.NO.   ACTIVITY SCHEDULE 

Air Pollution Monitoring 

1 

Ambient Air Monitoring of parameters specified 

by TNPCB/SEIAA in their CTO/EC Order within 

the Applied Area 

Once in every Six 

Months 

2 

Ambient Air Monitoring of parameters specified 

by TNPCB/SEIAA in their CTO/EC Order outside 

the Applied Area 

Once in every Six 

Months 

Water Quality Monitoring 

3 

Monitoring water quality of rain water collected in 

mine pit area. Rain water will be used for 

plantation purpose. 

Once in every Six 

Months 

4 

Monitoring of samples of tube well and open well 

or Surface Water bodies in nearby location. 

Parameters as per IS: 10500:1991 

Once in every Six 

Months 

5 Monitoring of water spray units 

Log-sheet of water 

spray will be 

maintained on daily 

basis 

Noise Quality Monitoring 

6 
Noise in the ambient atmosphere within and 

outside the applied area 

Once in every Six 

Months 

Greenbelt Maintenance 

7 
Monitor schedule for Greenbelt development as 

per approved mining plan 

Once in every Six 

Months 

Soil Quality Monitoring 

8 Grab Samples within and around the applied area 
Once in every Six 

Months 

11.12 ADDITIONAL STUDIES 

11.12.1Public Consultation for Proposed Project 

Application to The Member Secretary of the Tamil Nadu Pollution Control Board 

(TNPCB) to conduct Public Hearing in a systematic, time bound and transparent manner 

ensuring widest possible public participation at the project site or in its close proximity in the 

district is submitted along with this Draft EIA / EMP Report and the outcome of public hearing 

proceedings will be detailed in the Final EIA/EMP Report. 

11.12.2 Risk Analysis & Disaster Management Plan for Proposed Project  

The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment 

guidance issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular 
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No.13 of 2002, dated 31stDecember, and 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. 

In the unlikely event that a consequence has occurred, disaster management kicks in. 

This includes instituting procedures pertaining to a number of issues such as communication, 

rescue, and rehabilitation. These are addressed in the disaster management plan. Both, the RA 

and DMP, are living documents and need to be updated whenever there are changes in 

operations, equipment, or procedures Assessment is all about preventing accidents and taking 

necessary steps to prevent it from happening. 

The Disaster Management Plan (DMP) is a guide, giving general considerations, 

directions, and procedures for handling emergencies likely to arise from planned operations. 

The DMP has been prepared on the basis of the Risk Assessment and related findings covered 

in the report. 

11.13 PROJECT BENEFITS FOR PROPOSED PROJECT  

Various benefits are envisaged due to the proposed mine and a comprehensive 

description of various advantages and benefits anticipated from the proposed project to the 

locality, neighborhood, region and nation as a whole are:  

❖ Improved road communication 

❖ Rain water harvesting structures to augment the water availability for irrigation and 

plantation and ground water recharge 

❖ Creation of community assets (infrastructure) like school buildings, village roads/ 

linked roads, dispensary & health Centre, community Centre, market place etc., 

❖ Strengthening of existing community facilities through the Community Development 

Program 

❖ Skill development & capacity building like vocational training 

❖ Awareness program and community activities, like health camps, medical aids, sports 

& cultural activities, plantation etc. 

 In order to implement the environmental protection measures, budget is proposed 

considering present market price considering present market scenario in the below table for 

this proposed project.  
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Table 11.10 EMP Budget Proposed Project 

S. 

No. 
Description Item 

Capital 

Cost (in 

Lakhs) 

Recurring 

Cost Per 

Annum 

(in Lakhs) 

1 Occupational 
health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, 
Helmets Ear Plugs, Gloves, 
Goggles Reflector jacket, Safety 
Belt, and Medical Checkups. 

0.80 0.30 

2 Environmental 
Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, 
Soil Parameters. 

4.50 0.90 

3 Water & Soil 
erosion 

Garland drains & Settling tanks, 
check dam/gully plugs, etc., 

3.00 0.50 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 1.50 0.20 
5 Water Sprinkling Arrangements & Haul Road 

Maintenance 
1.50 0.30 

6 Green belt development & plantation 1.00 0.30 
7 Environmental Awareness Program 0.25 0.10 
8 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 

2.00 0.50 

Total 14.55 3.10 

 

11.14 CONCLUSION 

EIA study was performed as per the approved ToR and Standard ToR. Various 

environmental attributes were studied relating with aspects of mining activities. The related 

impacts were identified and evaluated. Considering all the possible ways to mitigate the 

environmental concerns Environmental Management Plan was prepared and accordingly fund 

was allocated. The EMP has been dynamic, flexible and subject to periodic review. CER 

activities were identified and for its time bound implementation, fund has been allocated. 

The project will increase the revenue of the State Govt. as well as it will help in the 

social upliftment of the local community. The green belt development program will help in 

increasing the green cover in the area. Thus, the proposed project is not likely to affect the 

environment or adjacent ecosystem adversely. 

The mine management will be responsible for the project review of EMP and its 

implementation to ensure that the EMP remains effective and appropriate. Thus, the proper 

steps will be taken to accomplish all the goals mentioned in the EMP and the project will bring 

the positive impact in the study area. 
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CHAPTER XII 

DISCLOSURES OF CONSULTANT 

The Project Proponent – Thiru. A. Thangaraj have engaged Geo Technical Mining Solutions, an 

Accredited Organization under Quality Council of India – National Accreditation Board for Education & 

Training, New Delhi, for carrying out the EIA Study as per the ToR Issued. 

Name and address of the consultancy:  

GEO TECHNICAL MINING SOLUTIONS 

No: 1/213B Natesan Complex, 

Oddapatti, Dharmapuri – 636705, 

Tamil Nadu, India. 

Email:info.gtmsdpi@gmail.com 

Web: www.gtmsind.com 

Phone: 04342 232777. 

The Accredited Experts and associated members who were engaged for this EIA study as given below: 

 

S.No. Name of the expert In house/ Empanelled 

FAE 

Sector 
Functional 

Area 

Cate

gory 

 Approved Functional Area Experts 

1. Shri G. Vageesan 
EIA Coordinator (EC) 

In-house 
1(a)(i) Mining 

 

B 

 

2. Dr.S. Karuppannan 
In-house 

FAE 

 

1(a)(i) 
LU, HG, GEO B 

3. Dr.M. VijayPrabhu 
In-house  

FAE 

1(a)(i) 
HG, LU, GEO 

B 

 

4. Dr.J. Rajarajeswari In-house 1(a)(i) EB, SC B 

5. Dr.G. Prabakaran In-house 1(a)(i) SE B 

6. Dr.R. ArunBalaji 
In-house 

FAE 

 

1(a)(i) 
AP, AQ, NV B 

7. Mr.J.N. Manikandan Empanelled 
 

1(a)(i) 
RH, SHW, AP B 

8. Dr.S. Malar 
In-house 

FAE 

1(a)(i) 
WP B 

9. Mr.G. UmaMaheswaran 
In-house 

FAE 

1(a)(i) 
HG, LU, GEO B 

10. Mr. S. GopalaKrishnan 
In-house 

FAE 

1(a)(i) 
HG, GEO B 

Approved Functional Area Associates 

11. Mr.G. Prithiviraj FAA 1(a)(i) LU, HG B 

12. Mr.C. Kumaresan FAA 1(a)(i) NV B 

13. Mr.N. GokulPraveen FAA 1(a)(i) HG B 

14. Mr.S. Dinesh FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

15. Mr.P. Vellaiyan FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

Supportive Team Members 

16. Dr.A. Kalaiyarasi Team Member - HG - 

17. Mr.M. Saravanan Team Member - LU, HG,GEO - 

mailto:info.gtmsdpi@gmail.com
http://www.gtmsind.com/
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18. Mr.P. Venkatesh Team Member - SHW, AP, RH - 

19. Mr. SriKrishna Team Member - LU, HG - 

20. Mr.G.Moorthy Team Member - LU, HG,GEO - 

21. Mr.R.Elavarasan Team Member - EB - 

22. Dr.E.Manikandan Team Member - LU, HG,GEO - 

23. Ms.R.Suganya Team Member - SE - 

Abbreviations 

EC EIA Coordinator NV Noise and Vibration 

FAE Functional Area Expert SE Socio Economics 

FAA Functional Area Associates HG Hydrology, ground water and water conservation 

TM Team Member SC Soil conservation 

GEO Geology RH Risk assessment and hazard management 

WP Water pollution monitoring, 

prevention and control 

SHW Solid and hazardous wastes 

AP Air pollution monitoring, 

prevention and control 

MSW Municipal Solid Wastes 

LU Land Use ISW Industrial Solid Wastes 

AQ Meteorology, air quality modeling, 

and prediction 

HW Hazardous Wastes 

EB Ecology and bio-diversity GIS Geographical Information System 

 

DECLARATION BY EXPERTS CONTRIBUTING TO THE EIA & EMP 

Declaration by experts contributing to the Cluster EIA/EMP for Kolumankondan Village Rough Stone 

Quarry project over a Cluster Extent of 9.26.80 hectares in Kolumankondan Village, Palani Taluk, Dindigul 

District of Tamil Nadu. It is also certified that information furnished in the above EIA study are true and correct 

to the best of our knowledge. 

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

EIA/EMP Report. 

Name   : Shri. G. VAGEESAN 

Designation : EIA Coordinator 

Date & Signature :         

 

Period of Involvement : January 2021 to till date 
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FUNCTIONAL AREA EXPERTS ENGAGED IN THE PROJECT 
Sl. 

No

. 

Functiona

l Area 
Involvement Name of the Expert/s Signature 

1 AP 

o Identification of different sources of air 
pollution due to the proposed mine 
activity 

o Prediction of air pollution and propose 
mitigation measures / control measures 

Mr.J.N. Manikandan 

 

2 WP 

o Suggesting water treatment systems, 
drainage facilities 

o Evaluating probable impacts of 
effluent/waste water discharges into the 
receiving environment/water bodies and 
suggesting control measures. 

 
 
Dr.S. Malar 

 

3 HG 

o Interpretation of ground water table and 
predict impact and propose mitigation 
measures. 

o Analysis and description of aquifer 
Characteristics 

Dr.M. Vijay Prabhu 
 

Mr.G. UmaMaheswaran 
 

Dr.S. Karuppannan 
 

4 GEO 

o Field Survey for assessing the regional 
and local geology of the area. 

o Preparation of mineral and geological 
maps. 

o Geology and Geo morphological 
analysis/description and 
Stratigraphy/Lithology. 

Mr.G. Gopala Krishnan 

 

Mr.G. UmaMaheswaran 
 

Dr.M. Vijay Prabhu 
 

Dr.S. Karuppannan 
 

5 SE 

o Revision in secondary data as per 
Census of India, 2011. 

o Impact Assessment & Preventive 
Management Plan 

o Corporate Environment Responsibility. 

Dr.G. Prabhakaran 

 

6 EB 

o Collection of Baseline data of Flora and 
Fauna. 

o Identification of species labelled as 
Rare, Endangered and threatened as per 
IUCN list. 

o Impact of the project on flora and fauna. 
o Suggesting species for greenbelt 

development. 

Dr.J. Rajarajeshwari 
 

7 RH 

o Identification of hazards and hazardous 
substances 

o Risks and consequences analysis 
o Vulnerability assessment 
o Preparation of Emergency Preparedness 

Plan 
o Management plan for safety. 

Mr.J.N. Manikandan 
 

 

8 LU 

o Construction of Land use Map 
o Impact of project on surrounding land 

use 
o Suggesting post closure sustainable land 

use and mitigative measures. 

Dr.S. Karuppannan 
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9 NV 

o Identify impacts due to noise and 
vibrations 

o Suggesting appropriate mitigation 
measures for EMP. 

Dr.R. Arun Balaji 
 

10 AQ 

o Identifying different source of emissions 
and propose predictions of incremental 
GLC using AERMOD. 

o Recommending mitigations measures for 
EMP 

Dr.R. ArunBalaji 
 

11 SC 
o Assessing the impact on soil 

environment and proposed mitigation 
measures for soil conservation 

Dr.J. Rajarajeshwari 
 

12 SHW 

o Identify source of generation of non-
hazardous solid waste and hazardous 
waste. 

o Suggesting measures for minimization 
of generation of waste and how it can be 
reused or recycled. 

Mr.J.N. Manikandan 

 

 

LIST OF FUNCTIONAL AREAS ASSOCIATE ENGAGED IN THIS PROJECT 

 

S.No. Name 
Functional 

Area 
Involvement Signature 

1 Mr.G. Prithiviraj 
AQ, AP, 
LU, HG 

o Site visit with FAE 
o Provide inputs & Assisting FAE 

with sources of Air Pollution, its 
impact and suggest control 
measures 

o Analyse & provide inputs and 
assist FAE with meteorological 
data, emission estimation, 
AERMOD modelling and 
suggesting control measures 

 

2 
Mr.N. 

GokulPraveen 
HG 

o Site visit with FAE 
o Assisting FAE on sources of 

water pollution, its impacts and 
suggest control measures 

o Assisting FAE in preparation of 
land use maps 

 

3 Mr.C. Kumaresan NV 

o Assist in Resources & Reserve 
Calculation and preparation of 
Production Plan & Conceptual 
Plan 

 

4 Mr. S. Dinesh HG; GEO 

o Site visit with FAE 
o Provide inputs on Geological 

Aspects 
o Assist in Resources & Reserve 

calculation and preparation of 
production Plan & Conceptual 
Plan 

 

5 Mr.P. Vellaiyan HG; GEO 

o Site visit with FAE 
o Assist FAE with collection of 

data  
o Provide inputs by analysing 

primary and secondary data 
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DECLARATION BY THE HEAD OF THE ACCREDITED CONSULTANT 

ORGANIZATION 

I, Dr. S. KARUPPANNAN, Managing Partner, Geo Technical Mining Solutions, hereby, confirm 

that the above-mentioned Functional Area Experts and Team Members prepared the Cluster EIA/EMP for 

Kolumankondan village Rough Stone project over a cluster extent of 9.26.80 hectares in Kolumankondan 

Village, Palani Taluk, Dindigul District of Tamil Nadu. It is also certified that information furnished in the EIA 

report is true and correct to the best of our knowledge. 

Signature& Date                   :      

Name      :   Dr. S. Karuppannan 

Designation      :   Managing Partner 

Name of the EIA Consultant Organization                :   Geo Technical Mining Solutions 

NABET Certificate No & Issue Date  :   NABET/EIA/2023/IA0067 &March 30, 2021 

Validity                   :   Valid till 29.12.2023 

 

Minutes of 254th Accreditation Committee Meeting for Initial Accreditation held on 29.01.2021. 

 



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

MEMBER SECRETARY

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORITY - TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.1, Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No. 044-24359973

Fax No. 044-24359975

To

TERMS OF REFERENCE (ToR)

Lr No.SEIAA-TN/T.No.8648/SEAC/ToR-1 0741202 1 Dated : 0 1.03.2022

Thiru.A.Thangaraj

S1o" Arumuga Gouder

Vayalur, Pushpathur Post

Palani Taluk

Dindigul District-6246 I 8.

Sir I Madamo

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

proposed Rough Stone over an extent of 4.58.80Ha comprising SF.No. 21811 &.

21911 of Kolumankondan Village, Palani Taluk, Dindigul District, Tamil Nadu by

Thiru.A.Thangaraj - under project category - "81" and Schedule S.No. 1(a) - ToR

issued along with Public Hearing- preparation of EIA report - Regarding.

Ref: 1. Online proposal No.SIA/TN/MIN/6579212021, dated: 19.07 .2021

2. Your application submitted for Terms of Reference dated: 20.07.2021

3" Minutes of the 245th meeting of SEAC held on 11.02.2022. minutes received on

24.02.2022

4. Minutes of the 488th meeting of SEIAA held on 28.02.2022.

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

Terms of Reference.

The proponent, Thiru.A.Thangaraj has submiued application for ToR with public Hearing on

20.07.2021, in Form-I, Pre- Feasibility report for the proposed Rough Stone over an extent of
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4.58'80Ha comprising SF.No. 21811 & 2l9l1of Kolumankondan Village, palani Taluk, Dindigul

District, Tamil Nadu.

The proposal was placed in245thSEAC meeting held on 11.2.2022. The project proponent has

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

website (parivesh.nic. in).

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

1. The Project Proponent, Thiru.A.Thangaraj has applied for Terms for Reference for the

proposed Rough stone quarry lease over an extent of 4.58.80 Ha in /'--\ SF.No. 2lgll &
2lglT,Kolumankondan village, palani Taruk, Dindigul District, Tamil ffi
The projectlactivrty is covered under Category "B1" of Item 1(a) "Mining projects,, of the

Schedule to the EIA Notification, 2006.

The Production for the five years states that total quantity should not exceed 540447 m3 of

rough stone & top soil - 42510 m3 & weathered Rock - 21255 depth of mining is 25m below

ground level.

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

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

Production for the five years states that total quantity should not exceed 540447 m3 of rough

stone & top soil - 42510 m3 & weathered Rock - 21255 depth of mining is 25m below ground

Ievel, Subject to the following TORs in addition to the standard terms of reference for EIA study for

non-coal mining projects and details issued by the MOEF & CCto be included in EIA/EMp Report:

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

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

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

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

habitations in the mind.

2' A study on controlled blasting shall be conducted and the same shall included in the EIA

report.

3. 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,

2.

J.

ER SECRETARY
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4.

5.

6"

7.

8.

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'

fl 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.

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 ofthe study area (core and buffer zone).

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.

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

planned production capacity, proposed working methodology with justifications, the

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

remedial measures for the same.

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

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

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

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

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

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

water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within 1 km (radius) along with the

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

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

monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect groundwater.

Necessary data and documentation in this regard may be provided'

AR
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g' 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 &
fl ora/fauna including traffi c/vehicular movement study.

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

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

activity.

11' A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA/EMp report

which should be site-specific.

12'The Public hearing advertisement shall be published in one major National daily and one

most circulated vernacular daily.

13' The recommendation for the issue of "Terms of Reference" is subjected to the outcome of
the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A No.1g6 of 2016 (M.A.No.3 50/2016)

and O.A. No.200/2016 and O.A.No.5S012016 (M.A.No.118212016) and O.A.No.102/2017

and o.A.No.40412016 (M.A.No. 75812016, M.A.No.920t2Tt6, M.A.No.tt22/2016,

M'A'No' 12/2017 & M.A. No. 843/2017) and O.A.No.40 512016 and O.A.N o.520 of 2016

(M.A.No. 981 120 | 6, M.A.No. 98 2t201 6 & M.A.No .3 84 I 20t7 ).

14' The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive emissions, carbon

sequestration and to attenuate the noise generated, in addition to improving the aesthetics.

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

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

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

chosen. Species of small/medium/tall trees alternating with shrubs should be planted in a
mixed manner.

15' 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

16. A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMp Report.

17. A Risk Assessment and management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMp

Report.

18. The Socio-economic studies should be carried out within a 5 zone from the
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mining activity. Measures of socio-economic significance and influence to the local

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

possible, quantitative dimensions may be given with time frames for implementation.

19. 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.

20. Concealing any factual information or submission of falseifabricated data and failure to

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

of Reference besides attracting penal provisions in the Environment (Protection) Act, 1986.

Appendix

List of Native Trees for Planting

1. Aegle marmelos - Vilvam

2. Adenaanthera pavonina - Manjadi

3. Albizia lebbeck - Vaagai

4. Albrziaamara - Usil

5. Bauhinia purpurea - Mantharai

6. Bauhinia racemosa - Aathi

7. Bauhinia tomentosa - Iruvathi

8. Buchanania aillaris - Kattuma

9. Borassus flabellifer - Panai

10. Butea monosperna - Murukka maram

1 1. Bobax ceiba - Ilavu, Sevvilavu

12. Calophyllum inophyllum - Punnai

13. Cassia fistula - Sarakondrai

14. Cassia roxburghii- Sengondrai

15. Chloroxylon sweitenia - Purasamaram

16. Cochlospermum religiosum - Kongu, Manjal Ilavu

17. Cordra dichotoma - Mookuchali maram

18" Creteva adansonii - Mavalingum

19. Dillenia indica - LJva, Uzha

SECRETARY
SEIAA.TN
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20. Dillenia pentagyna - Siru Uva, Sitruzha

21. Diospyros ebenum - Karungali

22. Diospyros chloroxylon - Vaganai

23. Ficus amplissima - Kal Itchi

24. Hibiscus tiliaceous - Aatru poovarasu

25. Hardwickia binata - Aacha

26. Holoptelia integrifolia - Aayili

27. Lannea coromandelica - Odhiam

28. Lagerstroemia speciosa - Poo Marudhu

29. Lepisanthus tetraphylla - Neikottai maram

30. Limonia acidissima - Vila maram

31. Litsea glutinosa -Pisin pattai

32. Madhuca longifolia - Illuppai

33. Manilkara hexandra - Ulakkai Paalai

34. Mimusops elengi -Magizhamaram

35. Mitragyna parvifolia - Kadambu

36. Morinda pubescens - Nuna

37. Morinda citrifolia - Vellai Nuna

38. Phoenix sylvestre - Eachai

39. Pongamia pinnata - Pungam

40. Premna mollissima - Munnai

41. Premna serratifolia - Narumunnai

42.Premnatomentosa - Purangai Naari, Pudanga Naari

43. Prosopis cinerea - Vanni maram

44.Pterocarpus marsupium - Vengai

45. Pterospermum canescens - Vennangu, Tada

46. Pterospermum xylocarpum - Polavu

47. Puthranjiva roxburghii - Puthranjivi

48. Salvadora persica - Ugaa Maram

49. Sapindus emarginatus - Manipungan, Soapu kai

50. Saraca asoca - Asoca

51. Streblus asper - Piraya maram
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52. Strychnos nuxvomica - Yetti

53. Strychnos potatorum - Therthang Kottai

54. Syzygium cumini - Naval

55. Terminalia bellerica - Thandri

56. Terminalia arjuna - Ven marudhu

57. Toona ciliate - Sandhana vembu

58. Thespesia populnea - Puvarasu

59. Walsura trifoliata - valsura

60. Wrightia tinctoria - Vep

Discussion by SEIAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 488th Authority meeting held on 28.02.2022. After detailed

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

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

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management Plan

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

conditions:

1. As per the MoEF& CC office memorandum F.No.22-6512017-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.

2. The Environmental Im1 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 of other emission and climate mitigation activities.

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

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

Ecosystem.

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

ecosystem for flow of goods and services.

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

water body and Reservoir.

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

physical, chemical components and microbial components.

3.

4.

5.

\) ,P

.ARY
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7. The Environmental Impact Assessment should study impact on biodiversity, vegetation,

endemic, vulnerable and endangered indigenous flora and fauna.

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

should be numbered.

g. The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers steams,

lakes and farmer sites.

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

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

1 1" The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperature rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

l2.The Environmental Impact Assessment should study impact on protected areas, Reserve Forests,

National Parks, Corridors and Wildlife pathways.

A. 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.

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

mine should be given.

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

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

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

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

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

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

features ofthe study area (core and buffer zone).

Information should be provided in Survey of India Topo sheet in 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.

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.

s)

6)
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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

infringemenVdeviation/ violation of the environmental or forest norms/ conditions? The

hierarchical system or administrative order of the Company to deal with the environmental

issues and for ensuring compliance with the EC conditions may also be given. The system of

reporting of non-compliances / violations of environmental norms to the Board of Directors of

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

Report.

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

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

safeguard measures in each case should also be provided.

The study area will comprise of 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.

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.

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.

Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should be provided,

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

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

inspected by the State Forest Department along with the Regional Offrce of the Ministry to

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

above be issued. In all such cases, it would be desirable for representative of the State Forest

Department to assist the Expert Appraisal Committees.

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 furnis.

8)

e)

l0)

11)

t2)

13)

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

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

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

16) A study shall be got done to ascertain the impact 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.

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.

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 Deparknent and details furnished. Necessary allocation of funds for

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

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

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

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

Authorities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and furnished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

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 with respectto CRZ,

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

falling under CRZ would also need to obtain approval of the concerned Coastal Zone

Management Authority).

2l) R&R Plar/compensation details for the Project Affected people
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While preparing the R&R Plan, the relevant StateA.lational Rehabilitation & Resettlement

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

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

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

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

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

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

economic aspects should be discussed in the Report.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

silica, should be given.

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

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

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

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

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

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

map.

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

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

be indicated.

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

the Project should be provided.

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

ided.given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, if any, sh

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

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

28) Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will intersect
groundwater' Necessary data and documentation in this regard may be provided. In case the

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

undertaken and Report furnished. The Report inter-alia, shall include details of the aquifers
present and impact of mining activities on these aquifers. Necessary permission from Central
Ground water Authority for working below ground water and for pumping of ground water

should also be obtained and copy furnished.

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

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

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

31) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular form
(indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time frame) and submitted,

keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencement of the project.

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

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

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

included in the EIA Report.

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

plans and with adequate number of sections) should be given in the

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

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

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

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

may be detailed.

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

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

detailed along with budgetary allocations.

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

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

dimensions may be given with time frames for implementation.

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

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

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

Project.

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

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

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

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

Court of Law against the Project should be given.

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

implementation of EMP should be clearly spelt out.

42) A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIAiEMP Report.

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

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

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

a) Executive Summary of the EIA/EMP Report

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

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

were collected and the sources should be indicated.

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

etc. using the MoEF&CCA{ABL accredited laboratories. All the ori6i analysis/testing

AR
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reports should be available during appraisal ofthe project.

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

translation should be provided.

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

the Ministry shall also be filled and submitted.

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

the consultants issued by MoEF&cc vide o.M. No. J-11ot3l4ll2o06-rL.rl(I) dated 4th

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

Changes, if any made in the basic scope and project parameters (as submiued 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.

As per the circular no. J-1101t161812010-IA.II(I) dated 30.5.2}lz,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.

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

incorporating the information on following points:

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

2. Process description in brief, specifically indicating the gaseous emission, liquid effluent and

solid and hazardous wastes.

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

Capital cost of the project, estimated time of completion.

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

located around the site and impacts on the wells due to mining activi

s)

h)

i)

i)

a
J.

4.

5.

features of the adjoining area.
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A detailed study of the lithology of the mining lease area shall be furnished.

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

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

department shall be shall be submiued along with EIA report.

Obtain a letter lcertificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing that

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

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

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

Mining of Minerals published February 2010.

1 1. Detail plan on rehabilitation and reclamation canied out for the stabilization and restoration of

the mined areas.

12.TheEIA study report shall include the surrounding mining activity, if any.

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

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

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

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

16. Impact of soil erosion, soil physical chemical and biological property changes may be

assumed.

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

private land, status of is acquisition, nearby (in2-3 km.) water body, population, with in 10km

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

this information may not be necessary)

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

flora and fauna, socio-economic condition of the nearby population

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

system provided to mitigate the risk.

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

21. Emergency pleparedness plan in case of natural or in plant emergencies

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

23. CER plan with proposed expenditure.

24. Occtpational Health Measures

25. Post project monitoring plan

9.
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26.The project proponent shall carry out detailed

intuitionsA.,lABET Accredited agencies.

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

submit the proposal for green belt activities.

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

during the operations of the mines.

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

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

3l' A detailed plan on plastic waste management shall be furnished. Further, the proponent should
strictly comply with, Tamil Nadu Government order (Ms) No.84 Environment and forests

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

irrespective' of thickness with ef[ect from 01.01 .2019 under Environment (protection) Act,
1986. In this connection, the project proponent has to furnish the action plan.

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

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

numbering.

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

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

consultants issued by MoEF & cc vide o.M. No. J-l 101314112006-IA.II (I) dated 4th

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

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

Quality Council of India (QCl)A{ational Accreditation Board of Education and Training

G\TABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA/EMP reports prepared

by them and data provided by other organization/Laboratories including their status of
approvals etc. In this regard circular no F. No.J -1101317712004-IA-II(I) dated 2nd December,

2009, l8th March 2010,28th May 20ro,2gth June 2010, 3lr, December 2010 & 3oth

September 201i posted on the Ministry's website http://www.moef.nicj n/ rnay be referred.

hydro geological study through

b.

d.

a
r.Y
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After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-Ill of

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

take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notification,2006.

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

Environmental Clearance.

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

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

I I 0 13 I 4 I I 2006-IA-II(I)(paO dated 29th Augus t, 20 17 .

,r"96)
SECRETARY

SEIAA-TN

Copy to:

1.

2.

Ĵ.

4.

5.

6.

7.

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

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

The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhavan,

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

The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board,

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

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

Cathedral Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

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

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi 110003

The District Collector, Dindigul District.
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வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு & 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 

EIA அறிவிப்பு - 2006 இன் கீழ் முன் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

அட்டவணை  எை். 1 (அ) (i): சுரங்கத் திட்டம் 

 “B1” வணக – ணமனர் மினரல் - குழும– வனம் இல்லாத நிலம் 

குழும சூழ்நிணலயில் மமாத்த பரப்பளவு – 9.26.80 மெக்டடர் 
ககாழுமககாண்டான் சாதாைண கல் குவாைி   குழுமம்  

ககாலுமன்ககாண்டான் கிைாமம், பழனி தாலுக்கா, திண்டுக்கல் 
மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

குறிப்பு விதிமுணறகள் (ToR) மபறப்பட்ட கடிதம் எை் 

SEIAA-TN/F. No.8648/SEAC/ToR-1074/2022 மததி 01.03.2022. 
முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளரின் மபயர் மற்றும் 

முகவரி 

குறியீடு கபயை் மற்றும் முகவரி 
 

அளவு & புல 
எை்கள் 

P1 திரு. A.தங்கைாஜ் 

த/கப. ஆறுமுக கவுண்டை், 
வயலூை், புஷ்பத்தூை் அஞ்சல், 

பழனி தாலுக்கா, 

திண்டுக்கல் மாவட்டம்  

 

 

4.58.80 ஹெக்டேர ்& 

218/1 & 219/1 

       

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

 

 

 

அடிப்பரட ஆய்வு காலம் - பிப்ைவைி முதல் ஏப்ைல் 2022 வரை 



ப ொருளடக்கம் 

வ.எண். தலை ்பு 
 க்கம் 

எண். 
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 1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமோன விளக்கம் 5 

1.3.1 சுைங்க திட்டத்தின் இடம் 7 
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12 

1.8  ஆய்வின் ந ோக்கம் 13 
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ஒழுங்குமுரற இணக்கம் & ப ோரு ்தக்கூடிய 

சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 
15 
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2.1.1 திட்டத்தின் இரு ்பிட விவைங்கள் 16 

2.2 திட்ட ்  குதி 18 

2.3 புவியியல் 24 

2.3.1 திண்டுக்கல் மாவடட்த்தின் மண்டல புவியியல் 24 

2.3.2 உள்ளூர ்புவியியல் 27 

2.4 வளங்கள் மற்றும் இரு ்புக்கள் 30 

2.4.1 கழிவுகரள அகற்றுதல் 31 

2.4.2 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 31 
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2.4.4 
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1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ந ோைப்வல்களின் 

 ருவமரழக்கு பி ்ரதய  ீைம்ட்டம் 

 

76 

3.13 பசங்குத்து மின் ஒலி தைவு 81-82 

3.14 ஆன்ரசட் வோனிரல தைவு 84-85 

3.15 மரழ ்ப ோழிவு தைவு 86 

3.16 
AAQ  கு ் ோய்விற்கு ்  யன் டுத்த ் டும் 

முரற மற்றும் கருவி 

88-89 

3.17 நதசிய சுற்று ்புற கோற்று தை தை ிரலகள் 89 

3.18 
சுற்று ்புற கோற்றின் தைம் (AAQ) 

கண்கோணி ்பு இரு ்பிடங்கள் 

 

91 

3.19 AAQ முடிவுகளின் சுருக்கம் 93 

3.20 

ஆய்வு ்  குதியில் அதிக ட்சம், 

குரற ்த ட்சம், சைோசைி மற்றும் 98வது 

சதவீதம் சைோசைி கோற்று மோசு டுத்தும் 

பசறிவுகள் 

 

94 

 

3.21 சைோசைி  றக்கும் தூசி மோதிைி மதி ்புகள் 97 

3.22 
µg/m3 இல்  றக்கும் தூசி மோதிைி 

மதி ்புகள் 

97 

3.23 
இரைசச்ல் கண்கோணி ்பு இடங்களின் 

விவைங்கள் 

99 

3.24 சுற்று ்புற இரைசச்ல் தை முடிவு 101 

3.25 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்கள் 

113-114 

3.26 இரடயக மண்டலதத்ில் விலங்கினங்கள் 114-118 

3.27 
மகாழுமமகாண்டான் கிைோம மக்கள் 

பதோரக உண்ரமகள் 

 

119 



3.28 
மகாழுமமகாண்டான் கிைோம 

மக்கள்பதோரக உண்ரமகள் 

124-125 

3.29 
மகாழுமமகாண்டான் கிைோமதத்ின் 

மக்கள்பதோரக கணக்பகடு ்பு 

127-129 

3.30 
மகாழுமமகாண்டான் கிராம மக்கள் 

மதாடக உண்டமகள் 

137-138 

3.31 
ஆய்வு ்  குதியின் மக்கள் பதோரக 

மற்றும் எழுதத்றிவுத ்தைவு 

138 

3.32 
ஆய்வு ்  குதியில் தகவல் பதோடைப்ு 

மற்றும் ந ோக்குவைத்து வசதிகள் 

139 

3.33 
ஆய்வு ்  குதியில்  ீை ்மற்றும் வடிகோல் 
வசதிகள் 

140 

3.34 ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள மற்ற வசதிகள் 141 

3.35 ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள கல்வி வசதிகள் 142 

3.36 ஆய்வு ்  குதியில் மருத்துவ வசதிகள் 143 

4.1  ீை ்நதரவகள் 153 

4.2 
PM10க்கோன மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

157 

4.3 
SO2 க்கோன மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

157-158 

4.4 
NOx க்கோன மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

158 

4.5 PM 2.5 இன் அதிகைி ்பு மற்றும் விரளவு GLC 164 

4.6 PM10 இன் அதிகைி ்பு மற்றும் விரளவு GLC 164 

4.7 SO2 இன் அதிகைி ்பு மற்றும் விரளவு GLC 165 

4.8 
NOX இன் கிைிபமன்டல் மற்றும் ைிசல்டன்ட் 

GLC 

165 

4.9 
 றக்கும் தூசியின் அதிகைி ்பு மற்றும் 

விரளவு GLC 

166 



4.10 
இய ்திைங்களோல் உற் த்தி பசய்ய ் டும் 

பசயல் ோடு மற்றும் ஒலி  ிரல 

170-171 

4.11 
கணிக்க ் டும் சதத்ம் அதிகைிக்கும் 

மதி ்புகள் 

171 

4.12 
பிளோஸ்டிங் கோைணமோக கணிக்க ் ட்ட 

PPV மதி ்புகள் 

174 

4.13 

 சுரம  குதி நமம் ோட்டுத் 

திட்டத்திற்கோன  ைி ்துரைக்க ் ட்ட 

இனங்கள் 

181-182 

4.14 பசுடம  குதி  தமம்பாட்டுத் திட்டம்  184 

4.15 
 சுரம  குதி நமம் ோட்டுத் 

திட்டத்திற்கோன நிதி நிடல 

184-185 

4.16 சூழலியல் தோக்க மதி ்பீடுகள் 187-188 

4.17 
உயிைியல் வளங்களுக்கோன தோக்க 

மதி ்பீடுகள் 

189 

6.1 
முன்பமோழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கோன 

மசயல்படுத்தல் அட்டவடண 

201-202 

6.2 

முன்பமோழிய ் ட்ட குவோைிக்கோன 

முன்பமோழிய ் ட்ட கண்கோணி ்பு 

அட்டவரண ECக்கு ் பின் 

203-204 

6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்கோணி ்பு  ட்பெட் 204 

7.1 

முன்பமோழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கோன இடை ்

மதி ்பீடு மற்றும் கட்டு ் ோட்டு 

 டவடிக்ரககள் 

207-212 

7.2 
அவசை  ிரலக்கோன முன்பமோழிய ் ட்ட 

குழுக்கள் 

214 

7.3 
மவவ்தவறு இடங்களில் தீடய 

அடணக்கும் கருவிகள் 

217 



7.4 
500-மீட்டை ்சுற்றளவில் உள்ள 

குவோைிகளின்  ட்டியல் 

219 

7.5 
முன்பமோழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தின் 

முக்கிய அம்சங்கள் 

220-221 

7.6 
தற்ந ோதுள்ள குவோைி "E1" இன் முக்கிய 

அம்சங்கள் 

221-222 

7.7 
சாதாரண கல்லின் ஒடட்ுமமாத்த உற்பத்தி 

சுடம 

222-223 

7.8 
தமல் மண்ணின் ஒடட்ுமமாத்த உற்பத்தி 

சுடம 

223 

7.9 

அட்டவடண 7.9 500 மீட்டர ்சுற்றளவில் 

உள்ள குவாரிகளில் இருந்து உமிழ்வு 

மதிப்பீடு 

223-224 

7.10 
குழுமத்திற்குள் அதிகரிக்கும் & 

விடளவு GLC 

225 

7.11 
குழுமத்திலிருந்து கணிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

226 

7.12 2 சுரங்கங்களில் நில அதிரவ்ுகள் 228 

7.13 
2 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூக 

மபாருளாதார நன்டமகள் 

228 

7.14 
2 சுரங்கங்களிலிருந்து தவடல 

வாய்ப்புகள் 

229 

7.15 
பசுடம பகுதி 2 சுரங்கங்களிலிருந்து 

வளரச்ச்ி நன்டமகள் 

229 

7.16 
பிளாஸ்டிக் கழிவுகடள 

நிரவ்கிப்பதற்கான மசயல் திட்டம் 

230-231 

8.1 CER - பசயல் திட்டம் 238 



10.1 
 ிலச ்சூழலுக்கோன முன்பமோழிய ் ட்ட 

கட்டு ் ோடுகள் 

242-243 

10.2 
மண் நமலோண்ரமக்கோன 

முன்பமோழிய ் ட்ட கட்டு ் ோடுகள் 

243 

10.3 
 ீை ்சூழலுக்கோன முன்பமோழிய ் ட்ட 

கட்டு ் ோடுகள் 

244 

10.4 
கோற்று சூழலுக்கோன முன்பமோழிய ் ட்ட 

கட்டு ் ோடுகள் 

245 

10.5 
இரைசச்ல் சூழலுக்கோன 

முன்பமோழிய ் ட்ட கட்டு ் ோடுகள் 

246-247 

10.6 

 ில அதிைவ்ுகள் &சிரதவுறும் 

 ோரறக்கோன முன்பமோழிய ் ட்ட 

கட்டு ் ோடுகள் 

247 

10.7 
முன்பமோழிய ் ட்ட  சுரம  குதி 5 

ஆண்டுகளுக்கோன பசயல் ோடுகள் 

249 

10.8 
 சுரம மண்டலத்தில்  டவு பசய்ய 

 ைி ்துரைக்க ் ட்ட இனங்கள் 

251-253 

10.9 மருத்துவ  ைிநசோதரன அட்டவரண 254-255 

10.10 
 ணியோளைக்ளுக்கு முன்பமோழிய ் ட்ட 

கோலமுரற  யிற்சிகளின்  ட்டியல் 

258-259 

10.11 
முன்பமோழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கோன EMP 

 ட்பெட் 

259-260 

11.1 
முக்கிய அம்சங்கள் - முன்பமோழிய ் ட்ட 

குவோைி 

262-264 

11.2 முன்பமோழிய ் ட்ட திட்டத்தின்  ில 

 யன் ோட்டு முரற 

264 

11.3 முன்பமோழிய ் ட்ட திட்டத்தின் வளங்கள் 

மற்றும் இரு ்புக்கள் 

264-265 

11.4 இறுதி குழி  ைிமோணம் 265 



11.5 முன்பமோழிய ் ட்ட திட்டத்தின்  ீை ்நதரவ 265 

11.6 10 கிமீ சுற்றளவுக்கோன  ில  யன் ோடு / 

 ில அட்ரட புள்ளிவிவைங்கள் 

266 

11.7 தளத்தில் பதிவு மசய்யப்பட்ட சிடதவுறும் 

தரவு 

268 

11.8 எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட தாக்கங்கள் & தணிப்பு 

நடவடிக்டககள் 

270-275 

11.9 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பின் 

திட்ட கண்காணிப்பு திட்டம் 

276-277 

11.10 EMP  ட்பெட் முன்பமோழிய ் ட்ட திட்டம் 279-280 

படங்களின்    ட்டியை் 

 டம் 
எண். 

தலை ்பு 

 க்கம் 
எண். 

1.1 
500மீ சுற்றளவிற்குள் குவோைிகளின் பதோகு ்ர க் கோட்டும் 
பசயற்ரகக்நகோள்  டங்கள் 

4 

1.2 
முன்பமோழிய ் ட்ட திட்டத் தளத்தின் இரு ்பிடத்ரதக் 
கோட்டும் முக்கிய வரை டம் 

8 

1.3 
புவி-குறி ்பிட ் ட்ட நடோந ோஷீட் 10 கிமீ சுற்றளவில் 
முன்பமோழிய ் ட்ட திட்ட தளதர்தக் கோட்டுகிறது 

9 

2.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியின்   புடகப்படங்கள் 18 

2.2 
முன்பமோழிய ் ட்ட திட்ட தளம் 500மீ சுற்றளரவக் 
கோட்டும் கூகுள்  டம் 

19 

2.3 
கூகுள் எைத் ்  டத்தில் கிைோம வரை டம் 
மிரக ் டுதத் ் ட்டுள்ளது 

20 

2.4 

முன்பமோழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10 கிமீ 

சுற்றளவில் நமற் ை ்பு அம்சங்கரளக் கோட்டும் இரு ்பிட 
வரை டம் 

21 

2.5 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 கிமீ 

சுற்றளவில் தமற்பரப்பு அம்சங்கடளக் காட்டும் இருப்பிட 

வடரபடம் 

22 



2.6 திண்டுக்கல் மாவடட்த்தின் புவியியல் வடரபடம் 28 

2.7 
முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ 

சுற்றளவில் புவியியல் வடரபடம் 

29 

2.8 
முன்பமோழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10 கிமீ 
சுற்றளவு புவியியல் வரை டம் 

29 

2.9 சுரங்க குதத்டக திட்டம் 32 

2.10 புத்திசாலிதத்னமான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தி 33 

2.11 ஆண்டு வாரியான வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்திப் பிரிவுகள் 34 

2.12 கருத்தியல் திட்டம் 35 

2.13 முற்தபாக்கான சுரங்க மூடல் திட்டம் 36 

2.14 
முன்பமோழிய ் ட்ட திட்டத்தின் ந ோக்குவைத்து அடைத்்தி 
வரை டம் 

45 

2.15 
முன்பமோழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10கிமீ 
சுற்றளவில் வடிகோல் வரை டம் 

46 

3.1 
முன்பமோழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10கிமீ 
சுற்றளவு LULC வரை டம் 

57 

3.2 முன்பமோழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தின் ர  வரை டம் 58 

3.3 
கூகுள் எைத்்  டம் 10 கிமீ சுற்றளவில் மண் மோதிைி எடுக்கும் 
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                                   குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இணக்கம் 

                                                                 திரு. A.தங்கராஜ்  

“ToR வழங்கிய கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No. 8648/SEAC/ToR-1074/2021, 

தததி:01.03.2022 

குறிப்பிட்ட நிபந்தறைகள் 

1. குவாரி குழுமம் குறிப்பாக காற்று 

மாசுபாடு, நீர ் மாசுபாடு மற்றும் 

சுகாதார பாதிப்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் 

சுற்றுசச்ூழடலக் குறிப்புைன் 

சுரங்க நைவடிக்டககளால் 

ஒை்டுமமாத்த மற்றும் விரிவான 

தாக்க ஆய்டவ மமற்மகாள்வார,் 

அதன்படி சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்டமத ் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை மவண்டும். 

மனதிற்குள் குவாரி மற்றும் 

சுற்றியுள்ள வாழ்விைங்கள். 

காற்று மாசுபாடு, நீர ் மாசுபாடு 

மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகள் 

ஆகியவற்டறக் டகயாளும் 

ஒை்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

அத்தியாயம் VII இன் கீழ் பிரிவு 7.4, 

பக்கம் 218-230 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 

ஒை்டுமமாத்த ஆய்வு முடிவுகளின் 

அடிப்படையில், சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்டமத ் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை்டு பக்கம் 240-261 

இல் அத்தியாயம் Xன் கீழ் 

மசரக்்கப்பை்டுள்ளது. 

2. கை்டுப்படுதத்ப்பை்ை மவடிப்பு 

பற்றிய ஆய்வு நைதத்ப்பை்டு, அது 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்டகயில் மசரக்்கப்படும். 

ஒப்புக்மகாண்டு குறிப்பிை்ைார.் 

3. 15.01.2016க்குப் பிைகு முை்மமாழியப்படட் சுரங்க குத்தறகப் 

பகுதியில் சுரங்க நடவடிக்றகறய முை்மமாழிபவர் ஏை்கைதவ 

தமை்மகாண்டிருந்தால், முை்மமாழிபவர் பிை்வரும் விவரங்கறள 

AD/DD, சுரங்கங்களில் இருந்து அளிக்க தவண்டும்: 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் 

வழங்கப்பை்ை கடைசி பணி 
அனுமதியுைன் முந்டதய 

சுரங்கங்களின் மசயல்பாடு 

மற்றும் நிறுதத்தத்ின் காலம் 

என்ன? 

இத்திை்ைம் பசுடம வடளயம் 

திை்ைமாக இருப்பதால், சுரங்க 

நைவடிக்டககள் மதாைங்கி 

முடிவடைந்த வரலாறு இல்டல. 

b) மதாண்டிமயடுக்கப்பை்ை 

கனிமங்களின் அளவு. 

இந்த பசுடம வயல் திை்ைத்திற்கு 

மகள்வி மசல்லாது. 



c)  ஒரு வருைத்தில் அதிகபை்ச 

உற்பத்திடய எை்டியது 

இந்த பசுடம வயல் திை்ைத்திற்கு 

மகள்வி மசல்லாது. 

d) சுரங்கத்தின் அங்கீகரிக்கப்பை்ை 

ஆழத்தின் விவரம். 

இந்த பசுடம வயல் திை்ைத்திற்கு 

மகள்வி மசல்லாது 

e) முன்பு அடையப்பை்ை 

சுரங்கத்தின் உண்டமயான 

ஆழம் 

இந்த பசுடம வயல் திை்ைத்திற்கு 

மகள்வி மசல்லாது. 

f) அந்த குத்தடக பகுதியில் 

ஏற்கனமவ மவை்டிமயடுக்கப்பை்ை 

நபரின் மபயர.் 

இந்த பசுடம வயல் திை்ைத்திற்கு 

மகள்வி மசல்லாது. 

g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனமவ 

மபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

 இந்த பசுடம வயல் திை்ைத்திற்கு 

மகள்வி மசல்லாது. 

h) அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத ்

திை்ைத்தின்படி சுரங்கம் 

மமற்மகாள்ளப்பை்ைதா (அல்லது 

EC நிரண்யிக்கப்பை்ை 

மபஞ்சுகளுைன் வழங்கப்பை்ைால். 

இந்த பசுடம வயல் திை்ைத்திற்கு 

மகள்வி மசல்லாது. 

4. சுரங்க குதத்டக பகுதியின் 

அடனத்து மூடல 

ஒருங்கிடணப்புகளும், உயர ்

மதளிவுத்திறனில் 

மிடகப்படுதத்ப்பை்ைடவ 

சுரங்க குதத்டகப் பகுதியின் 

இமமஜரி/மைாமபா ஷீை,் 

மைாமபாகிராஃபிக் ஷீை,் 

புவியியல், லிதத்ாலஜி மற்றும் 

புவியியல் ஆகியடவ வழங்கப்பை 

மவண்டும். முன்மமாழியப்பை்ை 

பகுதியின் அத்தடகய பைம் நில 

பயன்பாடு மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் (டமய மற்றும் 

இடையக மண்ைலம்) பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கடள 

மதளிவாகக் காை்ை மவண்டும். 

குத்தடக பகுதியின் புவியியல் 

அத்தியாயம் II இன் கீழ் பிரிவு 

2.3.2, பக்கம் 27-29 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 



5 அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத ்

திை்ைத்தின்படி, ஏற்கனமவ உள்ள 

மரங்கடள மீண்டும் நடுதல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள குவாரிகள் 

மற்றும் நீரந்ிடலகளுக்கு 

இடைமய உள்ள பாதுகாப்பு தூரம் 

உள்ளிை்ை சுற்றளவில் மபாதுமான 

மவலிகள், பசுடம பகுதி 

ஆகியவற்றின் புடகப்பைங்கடள 

ஆதரவாளர ்வழங்க மவண்டும். 

ஆம். ஒப்புக்மகாண்டு 

குறிப்பிை்ைார.் 

6. திை்ை ஆதரவாளர ் கனிம 

இருப்புக்கள் மற்றும் சுரங்க 

இருப்புக்கள், திை்ைமிைப்பை்ை 

உற்பத்தி திறன், 

முன்மமாழியப்பை்ை மவடல 

முடற, நியாயங்களுைன், சுரங்க 

நைவடிக்டககளால் சுற்றியுள்ள 

சூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் மற்றும் அதற்கான 

தீரவ்ு நைவடிக்டககள் பற்றிய 

விவரங்கடள வழங்க மவண்டும். 

ஆம். ஒப்புக்மகாண்டு 

குறிப்பிை்ைார.் 

7. சுரங்கச ் சை்ைம்'1952 மற்றும் MMR, 

1961 இன் விதிகளின்படி, 

பாதுகாப்டப உறுதி 

மசய்வதற்காக விஞ்ஞான 

ரீதியாகவும் முடறயாகவும் 

குவாரிகடள 

மமற்மகாள்வதற்காக 

நியமிக்கப்பை்ை பல்மவறு 

சை்ைப்பூரவ் அதிகாரிகள் மற்றும் 

பிற தகுதிவாய்ந்த நபரக்டள 

நியமிப்படதக் குறிக்கும் நிறுவன 

விளக்கப்பைத்டத திை்ை 

ஆதரவாளர ் வழங்க மவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழடல பாதுகாக்க 

மவண்டும். 

ஒப்புக்மகாண்டு குறிப்பிை்ைார.் 

8 திை்ை ஆதரவாளர,் 1 கிமீ 

(சுற்றளவில்) உள்ள நிலதத்டி நீர ்

உந்தி மற்றும் திறந்தமவளி 
கிணறுகள் மற்றும் மமற்பரப்பு 

நீரந்ிடலகளான ஆறுகள், 

3 மாத காலத்திற்கு (பிப்ரவரி-
ஏப்ரல்,2022) விரிவான நீரந்ிடல 

ஆய்வுகள் நைத்தப்பை்ைன. 

அத்தியாயம் III இன் கீழ் பிரிவு 3.3, 



மதாை்டிகள், கால்வாய்கள், 

குளங்கள் மபான்றவற்றின் 

எண்ணிக்டகடய விவரிக்கும் 

நீரம்ை்ைத்தின் விளிம்பு 

வடரபைத்டத கருதத்ில் மகாண்டு 

நீர-்புவியியல் ஆய்டவ 

மமற்மகாள்ள மவண்டும். சுரங்க 

நைவடிக்டககளால் கிணறுகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகடள 

மதிப்பிடுவதற்காக PWD / TWAD 

இலிருந்து பருவமடழ மற்றும் 

பருவமடழ அல்லாத 

பருவங்களுக்கு மசகரிக்கப்பை்ை 

நீர ் நிடல தரவுகளுைன். 

உண்டமயான 

கண்காணிக்கப்பை்ை தரவுகளின் 

அடிப்படையில், மவடல மசய்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது மதளிவாகக் 

காை்ைப்பைலாம். இது சம்பந்தமாக 

மதடவயான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்பைலாம். 

பக்கம் 66-82 இல் முடிவுகள் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளன. 

9 மமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் 

தரம், காற்றின் தரம், மண் தரம் 

மற்றும் மபாக்குவரத்து/வாகன 

இயக்கம் ஆய்வு உை்பை 

தாவரங்கள்/விலங்குகள் 

மதாைரப்ான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களுக்கான அடிப்படைத ்

தரடவ முன்மமாழிபவர ் அளிக்க 

மவண்டும். 

அத்தியாயம் III இன் கீழ் 

பிரிவுகள் 3.3-3.6, பக்கம் 66-134 

இல் விவரங்கள் 

வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

அத்தியாயம் II இன் கீழ் பிரிவு 

2.6.2, பக்கம் 43-45 இல் 

மபாக்குவரத்து விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

10 சுரங்க குத்தடகக்கு 

பயன்படுதத்ப்பை்ை பகுதி & 300மீ 

இடையக மண்ைலம் மற்றும் 

சுரங்க நைவடிக்டகயின் மபாது 

அதன் மமலாண்டம ஆகிய 

இரண்டிலும் ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு 

(இனங்களின் மபயர,் வயது, 

விை்ைம் மபான்றடவ) 

மமற்மகாள்ளப்படும். 

4.6.2.1-4.6.2.4 பிரிவுகளில் IV வது 

அத்தியாயத்தின் கீழ் பக்கம்  177-

179 ல் பசுடம மபல்ை் மமம்பாை்டு 

முன்மமாழிவு 

மவளியிைப்பை்டுள்ளது. 



11 முன்மமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்திற்கான விரிவான சுரங்க 

மூைல் திை்ைம் EIA/EMP 

அறிக்டகயில் மசரக்்கப்பை 

மவண்டும், அது தளம் சாரந்்ததாக 

இருக்க மவண்டும். 

சுரங்க மூைல் விவரங்கள் பக்கம் 

31-40 இல் பிரிவு 2.4.2-2.4.5 இல் 

வழங்கப்பை்டுள்ளது மற்றும் 

சுரங்க மூைல் திை்ைம் பைம் 2.13  

பக்கம் 36 இல் அத்தியாயம் II 

மற்றும் இடணப்பு III இல் 

மகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

12 மபாது விசாரடண விளம்பரம் ஒரு 

மபரிய மதசிய நாளிதழிலும், ஒரு 

மிக அதிகமாக 

விநிமயாகிக்கப்படும் வை்ைார 

மமாழி நாளிதழிலும் 

மவளியிைப்படும். 

மபாது விசாரடணக் 

கூை்ைத்திற்குப் பிறகு இறுதி EIA 

அறிக்டகயில் இது 

புதுப்பிக்கப்படும். 

13. 2016 ஆம் ஆண்டின் O.A.எண்.186 

(M.A.எண். 350/2016) மற்றும் 

O.A..எண்.200/2016 இல் உள்ள 

மாண்புமிகு NGT, முதன்டம 

மபஞ்ச,் புது தில்லியின் "குறிப்பு 

விதிமுடறகள்" பிரசச்ிடனக்கான 

பரிந்துடரக்கு உை்பை்ைது. மற்றும் 

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

மற்றும் O.A. எண். 102/2017 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). 

ஒப்புக்மகாண்ைது மற்றும் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 

14 திை்ைத்டதச ்சுற்றியுள்ள பசுடமப் 

பகுதியின் மநாக்கம் பறக்கும் 

உமிழ்டவக் டகப்பற்றுவதும், 

அழகியல் மமம்பாை்டிற்கு 

கூடுதலாக உருவாகும் 

இடரசச்டலக் குடறப்பதும் 

ஆகும். DFO, மாவை்ைம்/மாநில 

மவளாண்டமப் 

பல்கடலக்கழகத்துைன் 

கலந்தாமலாசித்து வளாகத்திலும் 

அடதச ் சுற்றிலும் பரந்த 

அளவிலான உள்நாை்டு தாவர 

இனங்கள் நைப்பை மவண்டும். 

பிரிவு 4.6.2 இல் பக்கம் 177-185 

அத்தியாயம் IV இன் கீழ் 

விரிவான பசுடம பகுதி 

மமம்பாை்டுத ் திை்ைம் 

வழங்கப்பை்டுள்ளது. 



தாவர இனங்கள் தடிமனான 

விதான உடற, வற்றாத 

பசுடமயான இயல்பு, மசாந்த 

மதாற்றம் மற்றும் மபரிய இடல 

பகுதிகள் ஆகியவற்டறக் 

மகாண்டிருக்க மவண்டும். 

நடுதத்ர அளவிலான மரங்கள் 

மற்றும் புதரக்ளுைன் மாறி மாறி 

சிறிய மரங்கள் நைப்பை 

மவண்டும். மியாவாக்கி 

முடறயில் நைவு மசய்யும் முடற, 

அதாவது மிக மநருக்கமான 

இடைமவளியில் பல்மவறு 

வடகயான மரங்கடள 

நடுவதற்கு முயற்சி மசய்யலாம், 

இது நல்ல பசுடமயான கவர ்

தரும். மூைப்படும் மநரத்தில் 

மரங்கள் நன்கு வளரந்்திருக்கும் 

வடகயில், சுரங்கப் பகுதியின் 

சுற்றளவில் பசுடமப் பகுதிடய 

உருவாக்க மவண்டும். 

15. உயரமான/ஒரு வருைம் 

பழடமயான மரக்கன்றுகள் 

மபாருதத்மான அளவு டபகளில் 

வளரக்்கப்படுகின்றன; 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

டபகடள உள்ளூர ் வன 

அதிகாரிகள் / தாவரவியலாளர ் / 

மதாை்ைக்கடல நிபுணரக்ளின் 

ஆமலாசடனயின்படி சரியான 

இடைமவளியில் நைவு மசய்ய 

மவண்டும். முன்மமாழிபவர ்

குடறந்தபை்சம் 3 மீை்ைர ் அகலம் 

மகாண்ை திை்ைத ் தளத்தின் 

எல்டலமயங்கும் GPS 

ஆயதம்தாடலவுகளுைன் 

கிரீன்மபல்ை் பகுதிடய 

ஒழுங்கடமக்கப்பை்ை முடறயில் 

ஒதுக்க மவண்டும். 

ஒப்புக்மகாண்ைது மற்றும் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 



16. மபரிைர ் மமலாண்டமத் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை்டு, EIA/EMP 

அறிக்டகயில் மசரக்்கப்படும். 

மபரிைர ் மமலாண்டமத் திை்ைம் 

மதாைரப்ான விவரங்கள் பிரிவு 

7.3 இல் பக்கம் 212-218 இல் 

அத்தியாயம் VII இன் கீழ் 

வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

17. இைர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

மமலாண்டமத ் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை்டு, EIA/EMP 

அறிக்டகயில் மசரக்்கப்படும். 

அத்தியாயம் VII இன் கீழ் பக்கம் 

206 -218 இல் விவரங்கள் 

வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

18. சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் 

சுரங்க நைவடிக்டகயிலிருந்து 5 

கிமீ இடையக மண்ைலத்திற்குள் 

மமற்மகாள்ளப்பை மவண்டும். 

திை்ை ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்மமாழியப்பை்ை உள்ளூர ்

சமூகத்திற்கு சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் 

மசல்வாக்கின் நைவடிக்டககள் 

சுை்டிக்காை்ைப்பை மவண்டும். 

முடிந்தவடர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுைன் அளவு 

பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்பைலாம். 

சமூக-மபாருளாதார ஆய்வுகள் 

மமற்மகாள்ளப்பை்டு அதன் 

முடிவு அத்தியாயம் III இன் கீழ் 

பிரிவு 3.7, பக்கம் 135-148 இல் 

விவாதிக்கப்பை்ைது. 

19. தற்மபாது உதம்தச குவாரி 
தளத்தில் ஏமதனும் குவாரி 
பணிகள் 

மமற்மகாள்ளப்பை்டிருந்தால் 

EC மகாரப்படுகிறது, திை்ை 

ஆதரவாளர ் முந்டதய மதரத்ல் 

ஆடணயத்தில் மகாடுக்கப்பை்ை 

EC நிபந்தடனகளுக்கு விரிவான 

இணக்கத்டத வழங்க மவண்டும், 

அடவ MoEF&CC, மண்ைல 

அலுவலகம், மசன்டன (அல்லது) 

சம்பந்தப்பை்ை DEE/TNPCB மூலம் 

சான்றளிக்கப்பை்ை தள 

புடகப்பைங்களுைன். 

ஒப்புக்மகாண்டு குறிப்பிை்ைார.் 

20. எந்தமவாரு உண்டமத ்

தகவடலயும் மடறத்தல் அல்லது 

தவறான/புடனயப்பை்ை தரடவச ்

ஒப்புக்மகாண்டு குறிப்பிை்ைார.் 



சமரப்்பித்தல் மற்றும் மமமல 

குறிப்பிை்டுள்ள 

நிபந்தடனகளுக்கு இணங்கத ்

தவறினால், சுற்றுசச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1986 இல் 

தண்ைடன விதிகடள 

ஈரப்்பதுைன், இந்த குறிப்பு 

விதிமுடறகள் திரும்பப் 

மபறப்பைலாம். 

கூடுதல் நிபந்தறைகள் 

1 MoEF&CC அலுவலக 

குறிப்பாடணயின்படி F.No. 22-

65/2017-IA.III மததி: 30.09.2020, 

மற்றும் 20/10/2020 மபாது 

கலந்தாய்வின் மபாது 

எழுப்பப்பை்ை கவடலகடள 

முன்மமாழிபவர ் நிவரத்த்ி 

மசய்வார ் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பை்ை அடனத்து 

நைவடிக்டககளும் சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்டம திை்ைத்தின் ஒரு 

பகுதியாக இருக்கும். 

ஒப்புக்மகாண்டு குறிப்பிை்ைார ்

2 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, 

கரியமில வாயு மவளிமயற்றதட்த 

விரிவாக ஆய்வு மசய்வதுைன், 

கரியமில உமிழ்டவத் தணிக்க 

காரப்ன் மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி 

மற்றும் மவப்பநிடல குடறப்பு 

உள்ளிை்ை பிற உமிழ்வு மற்றும் 

காலநிடல தணிப்பு 

நைவடிக்டககளின் கை்டுப்பாடு 

உள்ளிை்ை நைவடிக்டககடள 

பரிந்துடரக்கும். 

ஒப்புக்மகாண்டு குறிப்பிை்ைார ்

3 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 

பல்லுயிர,் இயற்டக சுற்றுசச்ூழல், 

மண் நுண்ணுயிர ் தாவரங்கள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மண் 

விடத வங்கி ஆகியவற்டற ஆய்வு 

மசய்து, இயற்டக சூழடல 

பராமரிக்க நைவடிக்டக எடுக்க 

மவண்டும். 

அத்தியாயம் III இன் கீழ் பகுதி 3.6 

பக்கம் 103-134 இல் சுற்றுசச்ூழல் 

விவரங்கள் வழங்கப்பை்டுள்ளன. 



4 அப்பகுதியின் நிடலயான 

மமலாண்டம மற்றும் மபாருைக்ள் 

மற்றும் மசடவகளின் 

ஓை்ைத்திற்கான சுற்றுசச்ூழடல 

மீை்மைடுப்பதற்கு நைவடிக்டக 

குறிப்பாக பரிந்துடரக்கப்பை 

மவண்டும். 

ஒப்புக்மகாண்டு குறிப்பிை்ைார ்

5. திை்ை ஆதரவாளர ் மீன் 

வாழ்விைங்கள் மற்றும் நீரந்ிடல 

மற்றும் நீரத்்மதக்கத்தில் உணவு 

வடல/உணவுச ் சங்கிலி 

ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 

தாக்கதட்த ஆய்வு மசய்வார.் 

ஒப்புக்மகாண்டு குறிப்பிை்ைார ்

6. குறிப்பு விதிமுடறகள் குறிப்பாக 

மண் ஆமராக்கியம், மண் அரிப்பு, 

மண்ணின் உைல், இரசாயன 

கூறுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர ்

கூறுகள் மீதான தாக்கதட்த 

ஆய்வு மசய்ய மவண்டும்.. 

மண் மதாைரப்ான அடனத்து 

தகவல்களும்மசகரிக்கப்பை்ைன. 

மண்ணின் இயற்பியல்-

மவதியியல் நிடலடமகள், 

மண்ணின் ஆமராக்கியம் 

மபான்றவற்டறப் பற்றிய 

விஷயம், அத்தியாயம் III இன் கீழ் 

பிரிவு 3.2, பக்கம் 60-66 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 

7. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பல்லுயிர,் தாவரங்கள், உள்ளூர,் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் 

அழிந்து வரும் உள்நாை்டு 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

தாக்கதட்த ஆய்வு மசய்ய 

மவண்டும்.. 

இந்த அறிக்டகயில், பகுதி 3.6, 

இல் பக்கம் 103-134 இல் 

தாவரங்கள், உள்ளூர,் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் 

அழிந்து வரும் உள்நாை்டு 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கடள உள்ளைக்கிய 

சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர ்

பற்றிய ஆய்வுகள் 

மசரக்்கப்பை்டுள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் அறிக்டகயின்படி, 

உள்ளூர,் பாதிக்கப்பைக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து வரும் உள்நாை்டு 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் எதுவும் இல்டல. 

8. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, 

நிற்கும் மரங்களில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகடள ஆய்வு மசய்து, 

ஒப்புக்மகாண்டு குறிப்பிை்ைார ்



மரங்களின் எண்ணிக்டகடய 

கணக்கிை மவண்டும். 

9. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

ஈரநிலங்கள், நீரந்ிடலகள், 

ஆறுகள் ஓடைகள், ஏரிகள் மற்றும் 

விவசாயத ் தளங்கடள ஆய்வு 

மசய்ய மவண்டும்.. 

ஒப்புக்மகாண்டு குறிப்பிை்ைார ்

10. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, 

பசுடமப் பகுதி மமம்பாை்டிற்கான 

பை்மஜை் மற்றும் மபரிைர ்

மமலாண்டமத் திை்ைம் உள்ளிை்ை 

கண்ணிமவடி மூைல் திை்ைத்துைன் 

EMP பற்றிய விரிவான ஆய்வு 

நைத்த மவண்டும். 

அத்தியாயம் X இன் கீழ் 

அை்ைவடண 10.11 மற்றும் 10.11(a) 

பக்கம் 258-260 இல் விவரம் 

மகாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

பசட்ச பை்டையின் வளரச்ச்ி 

விவரம் அை்ைவடண 4.15, பக்கம் 

184 பிரிவு IV இன் கீழ் உள்ளது. 

சுரங்க மூைல் பை்மஜை் விவரம் 

அத்தியாயம் II இன் கீழ் 

அை்ைவடண 2.9, பக்கம் 39 இல் 

மகாடுக்கப்பை்டுள்ளது 

11. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, 

காலநிடல மாற்றம், மவப்பநிடல 

உயரவ்ு, மாசுபாடு மற்றும் 

மண்ணின் மமல் மற்றும் 

மண்ணுக்குக் கீமழ உள்ள காரப்ன் 

இருப்பு ஆகியவற்றின் 

தாக்கதட்த ஆய்வு மசய்ய 

மவண்டும். 

ஒப்புக்மகாண்டு குறிப்பிை்ைார.் 

12. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகள், 

ரிசரவ்் காடுகள், மதசிய 

பூங்காக்கள், தாழ்வாரங்கள் 

மற்றும் வனவிலங்கு பாடதகள் 

மீதான தாக்கத்டத ஆய்வு மசய்ய 

மவண்டும். 

ரிசரவ்் காடுகள், மதசிய 

பூங்காக்கள், தாழ்வாரங்கள் 

மற்றும் வனவிலங்கு பாடதகள் 

மபான்ற பாதுகாக்கப்பை்ை 

பகுதிகள் இல்லாததால் 

மபாருந்தாது. 

STANDARD TERMS OF REFERENCE 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

மகாடுக்கப்பை மவண்டும், 1994 

ஆம் ஆண்டுக்கு முந்டதய எந்த 

ஒரு வருைத்திலும் எை்ைப்பை்ை 

அதிகபை்ச உற்பத்திடய 

மதளிவாகக் குறிப்பிை 

மபாருந்தாது. 

இது மீறல் வடக திை்ைம் அல்ல. 

இந்த திை்ைம் B1 வடகயின் கீழ் 

வருகிறது. 



மவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 

நடைமுடறக்கு வந்த பிறகு 

உற்பத்தியில் ஏமதனும் 

அதிகரிப்பு இருந்ததா 

என்படதயும் திை்ைவை்ைமாக 

மதரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு 

முன் எை்ைப்பை்ை அதிகபை்ச 

உற்பத்தி. 

2 சுரங்கத்தின் உரிடமயான 

குத்தடகதாரர ்முன்மமாழிபவர ்

என்படத ஆதரிக்கும் 

ஆவணத்தின் நகல் 

மகாடுக்கப்பை மவண்டும். 

குவாரி அடமக்க 

முன்மமாழியப்பை்ை இைம் பை்ைா 

நிலம். இடணப்பு III இல் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத ்

திை்ைத்துைன் ஆவணம் 

இடணக்கப்பை்டுள்ளது. 

3. அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத ்

திை்ைம், EIA மற்றும் மபாது 

விசாரடண உை்பை அடனத்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க 

குத்தடக பகுதி, உற்பத்தி 

நிடலகள், கழிவு உற்பத்தி 

மற்றும் அதன் மமலாண்டம, 

சுரங்க மதாழில்நுை்பம் 

மபான்றவற்றின் அடிப்படையில் 

ஒன்றுக்மகான்று இணக்கமாக 

இருக்க மவண்டும் மற்றும் 

குத்தடகதாரரின் மபயரில் 

இருக்க மவண்டும். 

குறிப்பிை்டு ஒப்புக்மகாண்ைார.் 

4.  சுரங்க குத்தடக பகுதியின் 

அடனத்து மூடல 

ஒருங்கிடணப்புகளும், உயர ்

மதளிவுத்திறன் பைங்கள்/ 

மைாமபாஷீை,் நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியியல் மற்றும் பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிடகப்படுதத்ப்பை்டிருக்க 

மவண்டும். முன்மமாழியப்பை்ை 

பகுதியின் அத்தடகய பைம் 

நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் (டமய 

மற்றும் இடையக மண்ைலம்) 

திை்ைப் பகுதியின் அடனத்து 

மூடல ஒருங்கிடணப்புகளும் 

பக்கம் 17 இல் அை்ைவடண 2.2 இல் 

வழங்கப்பை்டுள்ளன. 



பிற சூழலியல் அம்சங்கடளத ்

மதளிவாகக் காை்ை மவண்டும். 

5.  இந்திய சரம்வ ஆஃப் இந்தியா 

மைாமபாஷீை்டில் 1:50,000 

அளவில் அப்பகுதியின் 

புவியியல் வடரபைம், 

அப்பகுதியின் நில 

வடிவங்களின் புவியியல், 

தற்மபாதுள்ள கனிமங்கள் 

மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க 

வரலாறு, முக்கியமான 

நீரந்ிடலகள், ஓடைகள் மற்றும் 

ஆறுகள் மற்றும் மண்ணின் 

பண்புகள் ஆகியவற்டறக் 

குறிக்கும் தகவல் வழங்கப்பை 

மவண்டும். 

திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 10கிமீ 

சுற்றளவில் உள்ள புவியியல் 

வடரபைம் பைம் 2.7, பக்கம் 29 

மற்றும் புவியியல் வடரபைம் பைம் 

2.8, பக்கம் 29 இல் அத்தியாயம் II 

இன் கீழ் காை்ைப்பை்டுள்ளது. 

6.  சுரங்க நைவடிக்டககளுக்காக 

முன்மமாழியப்பை்ை நிலத்டதப் 

பற்றிய விவரங்கள், அரசின் நில 

பயன்பாை்டுக் மகாள்டகக்கு 

சுரங்கம் இணங்குகிறதா என்ற 

தகவலுைன் மகாடுக்கப்பை 

மவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான 

நிலத்டத மாற்றுவதற்கு மாநில 

நில பயன்பாை்டு வாரியம் 

அல்லது சம்மந்தப்பை்ை 

அதிகாரியிைம் அனுமதி 

மபற்றிருக்க மவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிடய, 

வருவாய்த்துடற அதிகாரிகளுைன் 

புவியியல் துடற அதிகாரிகள் 

ஆய்வு மசய்து, மாநில அரசின் 

மகாள்டகயின்படி நிலம் 

குவாரிக்கு ஏற்றது என 

கண்ைறியப்பை்ைது. 

7. முன்மமாழியப்பை்ை நிறுவனம் 

அதன் இயக்குநரக்ள் குழுவால் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை நன்கு 

வடரயறுக்கப்பை்ை 

சுற்றுசச்ூழல் மகாள்டகடயக் 

மகாண்டிருக்கிறதா என்பது 

மதளிவாகக் குறிப்பிைப்பை 

மவண்டும்? அப்படியானால், 

சுற்றுசச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தடனகள் 

ஏமதனும் மீறல்/விலகல்/மீறல் 

ஆகியவற்டறக் கவனத்தில் 

மகாள்ள பரிந்துடரக்கப்பை்ை 

முன்மமாழிபவர ் சுற்றுசச்ூழல் 

மகாள்டகடய 

வடிவடமத்துள்ளார,் மமலும் இது 

அத்தியாயம் X இன் கீழ் பிரிவு 10.1, 

பக்கம் 168 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 



மசயல்பாை்டு 

மசயல்முடற/மசயல்முடறகள் 

பற்றிய விளக்கத்துைன் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்டகயில் 

குறிப்பிைப்படுமா சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிடனகடளக் 

டகயாள்வதற்கும், EC 

நிபந்தடனகளுக்கு 

இணங்குவடத உறுதி 

மசய்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 

படிநிடல அடமப்பு அல்லது 

நிரவ்ாக உத்தரவு 

வழங்கப்பைலாம். 

நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் 

குழு மற்றும்/அல்லது 

பங்குதாரரக்ள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளுக்கு 

இணங்காதடவ / சுற்றுசச்ூழல் 

விதிமுடறகடள மீறுதல் பற்றி 

புகார ் மசய்யும் முடறயும் EIA 

அறிக்டகயில் 

விவரிக்கப்பைலாம். 

8. சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

மதாைரப்ான சிக்கல்கள், 

நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் 

திறந்த காஸ்ை் சுரங்கத்தின் 

மபாது சாய்வு ஆய்வு, மவடிப்பு 

ஆய்வு மபான்றடவ உை்பை, 

விரிவாக இருக்க மவண்டும். 

ஒவ்மவாரு சந்தரப்்பத்திலும் 

முன்மமாழியப்பை்ை பாதுகாப்பு 

நைவடிக்டககள் வழங்கப்பை 

மவண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை 

முடறடய உள்ளைக்கிய 

திறந்தமவளி குவாரி 
நைவடிக்டகயாகும். பாடற ஒரு 

கடினமான, கசச்ிதமான மற்றும் 

ஒமர மாதிரியான உைலாக 

இருப்பதால், மபஞ்சின் உயரம் 5 மீ 

மற்றும் அகலம் 5 மீ 900 மபஞ்ச ்

மகாணங்களுைன் 

பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க மமலாளர,் சுரங்கத ்

தடலவர ் மற்றும் சுரங்கம் 

மசய்யப்பை்ைது மபான்ற 

திறடமயான நபரக்ளின் 

மமற்பாரட்வயில் குவாரி 
நைவடிக்டககள் 

மமற்மகாள்ளப்படும். 



சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிடயப் மபற்ற 

பிறகு, DGMS இலிருந்து 

மதடவயான அனுமதிகள் 

மபறப்படும். 

9. குத்தடக சுற்றளவில் இருந்து 

சுரங்க குத்தடகடய சுற்றி 10 

கிமீ மண்ைலதட்த ஆய்வு பகுதி 

உள்ளைக்கும் மற்றும் EIA இல் 

உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 

மபான்ற தரவுகள் 

சுரங்கம்/குத்தடக காலம் வடர 

இருக்க மவண்டும். 

இந்த ஆய்வுக்காகக் கருதப்படும் 

ஆய்வுப் பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு 

மகாண்ைது மற்றும் EIA 

அறிக்டகயில் உள்ள கழிவு 

உருவாக்கம் மபான்ற அடனத்துத ்

தரவுகளும் சுரங்கம் / குத்தடகக் 

காலத்திற்கானது. 

10. வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 

மமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் 

இைம்மபயரந்்த பாடதகள், 

நீரந்ிடலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கடளக் 

குறிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நிலப் பயன்பாடு குறிப்பிைப்பை 

மவண்டும். சுரங்க குத்தடகப் 

பகுதியின் நில பயன்பாை்டுத ்

திை்ைம், மசயல்பாை்டுக்கு 

முந்டதய, மசயல்பாை்டு மற்றும் 

மசயல்பாை்டுக்கு பிந்டதய 

கை்ைங்கடள உள்ளைக்கியதாக 

தயாரிக்கப்பை்டு 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும். 

நிலப்பயன்பாடு மாற்றத்தின் 

தாக்கம் ஏமதனும் இருந்தால் 

மகாடுக்கப்பை மவண்டும். 

வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 

மமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், மதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இைம்மபயரந்்த 

பாடதகள், நீரந்ிடலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சூழலியல் அம்சங்கடள 

விவரிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நிலப் பயன்பாடு அத்தியாயம் III 

இன் கீழ் பக்கம் 55-56 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 

மசயல்பாை்டிற்கு முந்டதய, 

மசயல்பாை்டு மற்றும் 

மசயல்பாை்டுக்கு பிந்டதய 

கை்ைங்கடளக் காை்டும் திை்ைப் 

பகுதியின் நில பயன்பாை்டுத ்

திை்ைம், அத்தியாயம் II இன் கீழ் 

அை்ைவடண 2.3, பக்கம் 23 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 

11. சுரங்க குதத்டகக்கு மவளிமய 

உள்ள நிலப்பரப்பின் அளவு, 

சுரங்க குதத்டகயில் இருந்து 

தூரம், அதன் நில பயன்பாடு, R 

மற்றும் R சிக்கல்கள் ஏமதனும் 

இருந்தால், நிலத்தின் 

விவரங்கள் மகாடுக்கப்பை 

மவண்டும். 

மபாருந்தாது. குத்தடக பகுதிக்கு 

மவளிமய குப்டபகள் எதுவும் 

முன்மமாழியப்பைவில்டல 



12. திை்ைப் பகுதியில் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பை்டிருந்தால், மாநில 

வனத்துடறயில் உள்ள 

தகுதிவாய்ந்த 

அதிகாரியிைமிருந்து சான்றிதழ் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

காடுகளின் நிடல குறித்து திை்ை 

ஆதரவாளர ் ஏமதனும் 

முரணாகக் கூறினால், அந்த 

இைத்டத மாநில வனத்துடற 

அடமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்துைன் இடணந்து 

ஆய்வு மசய்து, காடுகளின் 

நிடலடயக் கண்ைறியலாம், 

அதன் அடிப்படையில், இதில் 

உள்ள சான்றிதழ் மமமல 

குறிப்பிை்டுள்ளடதப் மபாறுத்து 

மவளியிைப்படும். இதுமபான்ற 

எல்லா நிகழ்வுகளிலும், மாநில 

வனத ் துடறயின் பிரதிநிதி 

நிபுணர ் மதிப்பீை்டுக் 

குழுக்களுக்கு உதவுவது 

விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும்.   

மபாருந்தாது. 

முன்மமாழியப்பை்ை திை்ைப் 

பகுதிக்குள் வன நிலம் இல்டல 

மற்றும் உத்மதச திை்ைப் பகுதி 

பை்ைா நிலமாகும். 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத ்

திை்ைம் இடணப்பு III இல் 

இடணக்கப்பை்டுள்ளது. 

13. நிகர தற்மபாடதய மதிப்பு (NPV) 

மற்றும் இழப்பீை்டு காடு 

வளரப்்பு (CA) உள்ளிை்ை 

திை்ைத்தில் ஈடுபை்டுள்ள 

உடைந்த பகுதி மற்றும் கன்னி 
வனப்பகுதிக்கான வன 

அனுமதியின் நிடல 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

வனத்துடற அனுமதியின் 

நகடலயும் வழங்க மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

முன்மமாழியப்பை்ை திை்ைப் 

பகுதியில் எந்த வன நிலமும் 

இல்டல. 

14 பை்டியலிைப்பை்ை 

பழங்குடியினர ் மற்றும் பிற 

பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன 

உரிடமகடள அங்கீகரித்தல்) 

சை்ைம், 2006ன் கீழ் வன 

உரிடமகடள அங்கீகரிப்பதன் 

நடைமுடற நிடல 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

சுரங்க குதத்டக பகுதியில் 

காடுகள் அல்லது வனவாசிகள் / 

காடு சாரந்்த சமூகங்கள் எதுவும் 

இல்டல. காடுகளால் 

பாதிக்கப்பை்ை குடும்பங்கள் (PF) 

அல்லது மக்கள் (PP) 

இருக்கக்கூைாது. எனமவ, 



பாரம்பரிய வனவாசிகளின் 

உரிடமகள் திை்ைத்தின் 

காரணமாக சமரசம் 

மசய்யப்பைாது, அத்தியாயம் III 

இன் கீழ் பக்கம் 112 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 

மதடவயான விவரங்களுைன் 

மகாடுக்கப்பை மவண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ரிசரவ்் 

காடுகள் எதுவும் 

காணப்பைவில்டல. இந்த விஷயம் 

அத்தியாயம் III இன் கீழ் பக்கம் 112-

113 இல் விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் 

வனவிலங்குகளில் சுரங்கத ்

திை்ைத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வழங்கப்படுவடதக் 

கண்ைறிய ஒரு ஆய்வு 

மசய்யப்பை மவண்டும். 

சுற்றியுள்ள மற்றும் மவறு 

ஏமதனும் பாதுகாக்கப்பை்ை 

பகுதியில் உள்ள 

வனவிலங்குகளின் மீதான 

திை்ைத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

அதற்மகற்ப, மதடவப்படும் 

விரிவான தணிப்பு 

நைவடிக்டககள், மசலவு 

தாக்கங்களுைன் 

உருவாக்கப்பை்டு 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திை்ைப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 

கிமீ சுற்றளவில் மதசியப் 

பூங்காக்கள், உயிரக்்மகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தைங்கள் மற்றும் 

புலி/யாடன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்டல, அத்தியாயம் III இன் கீழ் 

பக்கம் 121-129 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது 

17 மதசியப் பூங்காக்கள், 

சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்மகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தைங்கள், 

ராம்சார ்தளம், புலி/ யாடனகள் 

காப்பகங்கள்/ (உள்ளது மற்றும் 

முன்மமாழியப்பை்ைடவ), 

சுரங்க குத்தடகக்கு 10 

கி.மீக்குள் ஏமதனும் இருந்தால், 

அடவ மதளிவாகக் 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

தடலடம வனவிலங்கு 

காப்பாளரால் 

மபாருந்தாது. 

திை்ைப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 

கிமீ சுற்றளவில் மதசியப் 

பூங்காக்கள், உயிரக்்மகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தைங்கள் மற்றும் 

புலி/யாடன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்டல, அத்தியாயம் III இன் கீழ் 

பக்கம் 121-129. 



அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. மமமல 

குறிப்பிை்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகள் 

அருகாடமயில் இருப்பதால், 

அத்தடகய திை்ைங்களுக்குப் 

மபாருந்தக்கூடிய மதடவயான 

அனுமதிடய, மதசிய 

வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

நிடலக்குழுவில் இருந்து மபற்று, 

அதன் நகல் வழங்கப்பை 

மவண்டும். 

18 ஆய்வுப் பகுதி [டமய மண்ைலம் 

மற்றும் இடையக மண்ைலம் 

(சுரங்க குத்தடகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி.மீ. சுற்றளவு)] 

பற்றிய விரிவான உயிரியல் 

ஆய்வு மமற்மகாள்ளப்பை 

மவண்டும். தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 

அழிந்துவரும், உள்ளூர ் மற்றும் 

RET இனங்கள், தனித்தனியாக, 

டமய மற்றும் இடையக 

மண்ைலத்திற்கு தனித்தனியாக, 

அத்தடகய முதன்டம கள 

ஆய்வின் அடிப்படையில் 

வழங்கப்பை மவண்டும், இது 

தற்மபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் 

அை்ைவடணடய மதளிவாகக் 

குறிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏமதனும் திை்ைமிைப்பை்ை 

விலங்கினங்கள் 

காணப்பை்ைால், அவற்டறப் 

பாதுகாப்பதற்கான பை்மஜை் 

ஒதுக்கீடுகளுைன் மதடவயான 

திை்ைமும் மாநில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துடறயுைன் 

கலந்தாமலாசித்து, விவரங்கள் 

அளிக்கப்பை மவண்டும். அடத 

மசயல்படுத்த மதடவயான நிதி 

ஒதுக்கீடு திை்ை மதிப்பின் ஒரு 

ஒரு விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

டமய மற்றும் இடையக 

மண்ைலங்களில் 

மமற்மகாள்ளப்பை்ைது மற்றும் 

முடிவுகள் அத்தியாயம் III இன் கீழ் 

பக்கம் 105-106 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளன. 

 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சை்ைம், 

1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

எந்த அை்ைவடண I வடக 

விலங்குகள் 

கவனிக்கப்பைவில்டல மற்றும் 

IUCN இன் படி பாதிக்கப்பைக்கூடிய, 

ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் 

வடககளில் எந்த உயிரினமும் 

வராது. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து 

வரும் சிவப்புப் பை்டியல் இனங்கள் 

எதுவும் இல்டல 



பகுதியாக மசய்யப்பை 

மவண்டும். 

19 கடுடமயான மாசுபை்ை 

பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவல்லி 

மடலதம்தாைரின்' கீழ் 

வரக்கூடிய திை்ைப் பகுதிகள் 

(சுரங்க நைவடிக்டககளுக்கு 

நீதிமன்றக் கை்டுப்பாடுகடள 

ஈரக்்கும்) ஆகியவற்றின் 

அருகாடமயும் குறிப்பிைப்பை 

மவண்டும், மமலும் 

மதடவப்படும் இைங்களில், 

பரிந்துடரக்கப்பை்ை 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ்

சான்றிதழ்கள். உத்மதச சுரங்க 

நைவடிக்டககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் வடகயில் 

SPCB அல்லது மாநில சுரங்கத ்

துடற பாதுகாக்கப்பை 

மவண்டும் மற்றும் வழங்கப்பை 

மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திை்ைப் பகுதி / ஆய்வுப் 

பகுதியானது ‘அதிகமாக மாசுபை்ை’ 
பகுதியில் அறிவிக்கப்பைவில்டல 

மற்றும் ‘ஆரவல்லி 

மடலதம்தாைரின் கீழ் வராது. 

20 இமதமபால், கைமலார 

திை்ைங்களுக்கு, CRZ வடரபைம் 

LTL ஐ வடரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை 

ஏமஜன்சிகளில் ஒன்றால் 

முடறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பை்ைது. HTL, CRZ 

பகுதி, CRZ மதாைரப்ான சுரங்க 

குத்தடகயின் இைம், 

சதுப்புநிலங்கள் மபான்ற 

கைமலார அம்சங்கள், ஏமதனும் 

இருந்தால், வழங்கப்பை 

மவண்டும். (குறிப்பு: CRZ-ன் கீழ் 

வரும் சுரங்கத ் திை்ைங்கள் 

சம்பந்தப்பை்ை கைமலார 

மண்ைல மமலாண்டம 

ஆடணயத்தின் ஒப்புதடலப் 

மபற மவண்டும்). 

மபாருந்தாது. 

திை்ைம் C.R.Z ஐ ஈரக்்கவில்டல. 

அறிவிப்பு, 2018. 

21 திை்ைத்தால் பாதிக்கப்பை்ை 

மக்களுக்கான R&R 

மபாருந்தாது. 



திை்ைம்/இழப்பீடு விவரங்கள் 

(PAP) அளிக்கப்பை மவண்டும். 

R&R திை்ைத்டதத் தயாரிக்கும் 

மபாது, மதாைரப்ுடைய 

மாநில/மதசிய மறுவாழ்வு & 

மீள்குடிமயற்றக் மகாள்டகடய 

பாரட்வயில் டவத்திருக்க 

மவண்டும். SCs / STs மற்றும் 

சமூகத்தின் பிற நலிவடைந்த 

பிரிவினடரப் மபாறுத்தமை்டில், 

அவரக்ளின் மதடவகடள 

மதிப்பிடுவதற்கு குடும்ப 

வாரியாக ஒரு மதடவ 

அடிப்படையிலான மாதிரி 
கணக்மகடுப்பு 

மமற்மகாள்ளப்பை மவண்டும், 

மமலும் துடறசார ்திை்ைங்கடள 

ஒருங்கிடணத்து அதற்மகற்ப 

மசயல் திை்ைங்கடள தயாரித்து 

சமரப்்பிக்க மவண்டும். மாநில 

அரசின் வரி துடறகள். சுரங்க 

குத்தடக பகுதியில் 

அடமந்துள்ள கிராமங்கள் 

மாற்றப்படுமா இல்டலயா 

என்படத மதளிவாக 

மவளிப்படுதத்லாம். 

கிராமங்கடள மாற்றுவது 

மதாைரப்ான பிரசச்ிடனகள், 

அவற்றின் R&R மற்றும் சமூக-

மபாருளாதார அம்சங்கள் 

உள்ளிை்ைடவ அறிக்டகயில் 

விவாதிக்கப்பை மவண்டும். 

300 மீை்ைர ் சுற்றளவில் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை குடியிருப்புகள் 

இல்டல. எனமவ, திை்ைத்தால் 

பாதிக்கப்பை்ை மக்களுக்கான (PAP) 

R&R திை்ைம் / இழப்பீடு விவரங்கள் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்டல. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமடழ 

அல்லாதது) [அதாவது, மாரச்-்மம 

(மகாடை காலம்); அக்மைாபர-்

டிசம்பர ் (மடழக்காலத்திற்குப் 

பின்); டிசம்பர ் - பிப்ரவரி 
(குளிரக்ாலம்)] CPCB 2009 இன் 

அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் குறிதத் 

முதன்டம அடிப்படைத் தரவு, 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & CC 

வழிகாை்டுதல்களின்படி ஜனவரி - 

மாரச் ் 2022 காலகை்ைத்திற்கான 

அடிப்படைத ் தரவு 

மசகரிக்கப்பை்ைது. முதன்டம 

அடிப்படை தரவு மற்றும் முடிவுகள் 

அத்தியாயம் III இன் கீழ் பிரிவுகள் 

3.0-3.6.7, பக்கம் 51-134 இல் 

மசரக்்கப்பை்டுள்ளன. 



நீரின் தரம், இடரசச்ல் நிடல, 

மண் மற்றும் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

மசகரிக்கப்பை்டு, AAQ மற்றும் 

பிற தரவுகள் மததி வாரியாக 

சமரப்்பிக்கப்படும். EIA மற்றும் 

EMP அறிக்டக. தளம் சாரந்்த 

வானிடல தரவுகளும் 

மசகரிக்கப்பை மவண்டும். 

கண்காணிப்பு நிடலயங்களின் 

இருப்பிைம், ஆய்வுப் பகுதி 

முழுவடதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

வடகயில் இருக்க மவண்டும் 

மற்றும் முன் மமலாதிக்க 

காற்றின் திடச மற்றும் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிைத்டதக் கருத்தில் 

மகாண்டு நியாயப்படுத்த 

மவண்டும். சுரங்க குத்தடகக்கு 

500 மீை்ைருக்குள் குடறந்த 

பை்சம் ஒரு கண்காணிப்பு 

நிடலயமாவது இருக்க 

மவண்டும். PM10 இன் கனிம 

கலடவ, குறிப்பாக இலவச 

சிலிக்காவிற்கு, மகாடுக்கப்பை 

மவண்டும். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 

திை்ைத்தின் தாக்கதட்த 

கணிக்க காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் 

மமற்மகாள்ளப்பை மவண்டும். 

இது கனிம 

மபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் இயக்கத்தின் 

தாக்கதட்தயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்மகாள்ள மவண்டும். 

பயன்படுதத்ப்பை்ை மாதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் மாைலிங் 

மசய்ய பயன்படுத்தப்படும் 

உள்ளை்ீடு அளவுருக்கள் 

AERMOD பாரட்வ 9.6.1 ஐப் 

பயன்படுத்தி மாசுபடுத்தும் GLC 

களின் அதிகரிக்கும் 

கணிப்புக்கான காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மசய்யப்பை்ைது. 

அத்தியாயம் IV இன் கீழ் பிரிவு 

4.4.2.3, பக்கம் 164-166 இல் மாதிரி 
முடிவுகள் மகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 



வழங்கப்பை மவண்டும். 

காற்றின் தர வடரயடறகள், 

தளத்தின் இருப்பிைம், 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிைம், ஏமதனும் இருந்தால், 

இருப்பிைம் ஆகியவற்டறத ்

மதளிவாகக் குறிக்கும் இருப்பிை 

வடரபைத்தில் காை்ைப்பைலாம். 

பிரதான காற்றின் திடசடயக் 

காை்டும் வடரபைத்தில் 

குறிப்பிைப்பைலாம். 

24 திை்ைத்திற்கான நீர ் மதடவ, 

அதன் இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் 

ஆகியடவ வழங்கப்பை 

மவண்டும். விரிவான நீர ்

சமநிடலயும் வழங்கப்பை 

மவண்டும். திை்ைத்திற்கான 

நன்னீர ் மதடவடய குறிப்பிை 

மவண்டும். 

திை்ைத்திற்கான நீர ் மதடவ, அதன் 

இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் 

ஆகியடவ அை்ைவடண 2.15, 

பக்கம் 47 இல் அத்தியாயம் II 

மற்றும் அை்ைவடண 4.1, பக்கம் 

135-136 இல் அத்தியாயம் IV இன் 

கீழ் வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

25 திை்ைத்திற்கு மதடவயான 

அளவு தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு 

உரிய அதிகாரியிைம் இருந்து 

மதடவயான அனுமதி 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

ஒப்புக்மகாண்டது மை்றும் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

26 திை்ைத்தில் மமற்மகாள்ள 

உத்மதசிக்கப்பை்டுள்ள நீர ்

பாதுகாப்பு நைவடிக்டககள் 

பற்றிய விளக்கம் அளிக்கப்பை 

மவண்டும். திை்ைத்தில் 

முன்மமாழியப்பை்டுள்ள 

மடழநீர ் மசகரிப்பு பற்றிய 

விவரங்கள் ஏமதனும் இருந்தால் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

மவடல மசய்யும் குழியின் ஒரு 

பகுதி மடழ மபய்யும் மபாது மடழ 

நீடர மசகரிக்க 

அனுமதிக்கப்படும். இவ்வாறு 

மசகரிக்கப்படும் நீர,் பசுடம 

மண்ைல வளரச்ச்ிக்கும், தூசிடய 

அைக்குவதற்கும் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

மதாண்ைப்பை்ை குழிடய மடழ நீர ்

மசகரிப்பு அடமப்பாக மாற்றவும், 

வடரவு பருவதத்ில் திை்ை 

கிராமத்திற்கு நீர ் மதக்கமாகவும் 

மசயல்பை சுரங்க மூைல் திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை்டுள்ளது. 

27 மமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

ஆகிய இரண்டிலும் நீரின் 

தரத்தில் இத்திை்ைதத்ின் தாக்கம் 

மமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

உள்ளிை்ை நீர ் சூழலின் தாக்க 

ஆய்வுகள் மற்றும் தணிப்பு 



மதிப்பிைப்பை்டு, 

மதடவப்பை்ைால், மதடவயான 

பாதுகாப்பு நைவடிக்டககள் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

நைவடிக்டககள் அத்தியாயம் IV 

இன் கீழ் பிரிவு 4.3, பக்கம் 153-155 

இல் விவாதிக்கப்பை்டுள்ளன. 

28 உண்டமயான 

கண்காணிக்கப்பை்ை 

தரவுகளின் அடிப்படையில், 

மவடல மசய்வது நிலதத்டி நீரில் 

குறுக்கிடுமா என்பது 

மதளிவாகக் காை்ைப்பைலாம். 

இது சம்பந்தமாக மதடவயான 

தரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வழங்கப்பைலாம். மவடல 

நிலத்தடி நீர ் அை்ைவடணயில் 

குறுக்கிடும் பை்சத்தில், ஒரு 

விரிவான நீரந்ிடல ஆய்வு 

மமற்மகாள்ளப்பை்டு அறிக்டக 

அளிக்கப்பை மவண்டும். 

தற்மபாதுள்ள நீரந்ிடலகளின் 

விவரங்கள் மற்றும் இந்த 

நீரந்ிடலகளில் சுரங்க 

நைவடிக்டககளின் தாக்கம் 

ஆகியடவ அறிக்டகக்கு 

இடைமயயானடவ. நிலதத்டி 

நீருக்கு அடியில் மவடல 

மசய்வதற்கும், நிலத்தடி நீடர 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்திய 

நிலத்தடி நீர ் ஆடணயத்திைம் 

மதடவயான அனுமதிடயப் 

மபற்று, அதன் நகடல வழங்க 

மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

நிலத்தடி நீர ் மை்ைம், தடர 

மை்ைத்திற்கு கீமழ 55-60 மீ 

ஆழத்தில் காணப்படுகிறது. 

குவாரியின் இறுதி ஆழம் 25m.BGL. 

எனமவ, சுரங்க நைவடிக்டக 

நிலத்தடி நீர ் மை்ைத்தில் 

குறுக்கிைாது. நிலதத்டி 

நீரம்ை்ைத்தின் நிகழ்வு மதாைரப்ான 

தரவு இடணப்பு IV இல் 

இடணக்கப்பை்டுள்ள தனி 
நீரவ்ளவியல் அறிக்டகயில் 

வழங்கப்பை்டுள்ளது. 

29 குத்தடகப் பகுதி வழியாகச ்

மசல்லும் பருவகால அல்லது 

மவறு எந்த நீமராடையின் 

விவரங்கள் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பை்ை மாற்றம் / 

திடசதிருப்பல், ஏமதனும் 

இருப்பின், அது நீரியல் 

துடறயில் ஏற்படும் தாக்கம் 

ஆகியவற்டறக் மகாண்டு வர 

மவண்டும். 

மபாருந்தாது. 

திை்ைப் பகுதிக்குள் ஓடைகள், 

பருவகால அல்லது பிற 

நீரந்ிடலகள் எதுவும் 

மசல்லவில்டல. எனமவ, 

நீரந்ிடலகளில் எந்த மாற்றமும் 

அல்லது திருப்பமும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்டல.  



30 தளத்தின் உயரம், மவடல 

மசய்யும் ஆழம், நிலதத்டி நீர ்

அை்ைவடண மபான்றடவ AMSL 

மற்றும் BGL இரண்டிலும் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

அதற்கான திை்ை வடரபைமும் 

வழங்கப்பைலாம். 

திை்ைப் பகுதியின் மிக உயரந்்த 

உயரம் 324m AMSL ஆகும். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் தடர 

மை்ைத்திலிருந்து (BGL) 25 மீ கீமழ 

உள்ளது. இப்பகுதியில் நீர ்

மை்ைத்தின் ஆழம் 55-60m BGL 

ஆகும். 

31 ஒரு காலக்மகடுவுைன் கூடிய 

முற்மபாக்கு பசுடமப் பகுதி 

மமம்பாை்டுத ் திை்ைம் 

அை்ைவடண வடிவத்தில் 

(மநரியல் மற்றும் அளவு 

கவமரஜ், தாவர இனங்கள் 

மற்றும் கால அளடவக் 

குறிக்கும்) தயாரிக்கப்பை்டு 

சமரப்்பிக்கப்பை மவண்டும், 

அடத மனதில் டவத்து, 

திை்ைத்டதத் மதாைங்குவதற்கு 

முன் அடதச ் மசயல்படுதத் 

மவண்டும். மதாை்ைம் மற்றும் 

ஈடுமசய்யும் காடு வளரப்்பின் 

கை்ைம் வாரியான திை்ைம், 

மதாை்ைத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி 

மற்றும் நைப்பை மவண்டிய 

இனங்கள் ஆகியவற்டறக் 

குறிக்கும் வடகயில் மதளிவாக 

பை்டியலிைப்பை மவண்டும். 

ஏற்கனமவ நைவு மசய்த 

விவரங்கடள அளிக்க 

மவண்டும். பசுடமப் பகுதிக்கு 

மதரந்்மதடுக்கப்பை்ை தாவர 

இனங்கள் அதிக சுற்றுசச்ூழல் 

மதிப்டபக் மகாண்டிருக்க 

மவண்டும் மற்றும் உள்ளூர ்

மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் 

மற்றும் மாசுபாை்டைத் தாங்கும் 

இனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கும் 

வடகயில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு 

நல்ல பயன்பாை்டு மதிப்பாக 

இருக்க மவண்டும். 

பசுடம பகுதி மமம்பாை்டுத் திை்ைம் 

அத்தியாயம் IV இன் கீழ் பிரிவு 4.6.2, 

பக்கம் 177-185 இல் 

மகாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 



32 இத்திை்ைத்தின் காரணமாக 

உள்ளூர ் மபாக்குவரத்து 

உள்கை்ைடமப்பில் ஏற்படும் 

தாக்கம் சுை்டிக்காை்ைப்பை 

மவண்டும். தற்மபாடதய சாடல 

மநை்மவாரக்்கில் (திை்ைப் 

பகுதிக்கு மவளிமய உள்ளடவ 

உை்பை) திை்ைத்தின் விடளவாக 

டிரக் மபாக்குவரத்தில் 

திை்ைமிைப்பை்ை அதிகரிப்பு, 

அதிகரிக்கும் சுடமடயக் 

டகயாளும் திறன் உள்ளதா 

என்படதக் குறிக்கும் வடகயில் 

மசயல்பை மவண்டும். 

உள்கை்ைடமப்டப 

மமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பை்ைால் (மாநில அரசு 

மபான்ற பிற நிறுவனங்களால் 

எடுக்கப்படும் நைவடிக்டக 

உை்பை) உள்ளைக்கப்பை 

மவண்டும். இந்திய சாடல 

காங்கிரஸின் 

வழிகாை்டுதல்களின்படி, திை்ை 

முன்மமாழிபவர ் மபாக்குவரத்து 

ஆய்வின் தாக்கதட்த நைதத் 

மவண்டும். 

IRC வழிகாை்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆய்வுப் பகுதியில் 

மபாக்குவரத்தின் தாக்கத்டத 

பகுப்பாய்வு மசய்வதற்காக 

மபாக்குவரத்து அைரத்்தி 

கணக்மகடுப்பு 

மமற்மகாள்ளப்பை்ைது, மமலும் 

திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 

முன்மமாழியப்பை்ை 

மபாக்குவரத்து காரணமாக 

குறிப்பிைத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் 

இல்டல என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. 

அத்தியாயம் II இன் கீழ் பகுதி 2.6.2, 

பக்கம் 43-46 இல் விவரங்கள் 

வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

33 சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் ஆன்டசை் 

தங்குமிைம் மற்றும் வசதிகள் 

பற்றிய விவரங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்டகயில் மசரக்்கப்பை 

மவண்டும். 

குவாரி குத்தடகக்கு வழங்கப்பை்ை 

பிறகு சுரங்கத ்

மதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கை்ைடமப்பு மற்றும் இதர 

வசதிகள் வழங்கப்படும், மமலும் 

இது அத்தியாயம் II இன் கீழ் பிரிவு 

2.6.4, பக்கம் 47 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்டதய நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் சுரங்கம் 

அகற்றப்பை்ை பகுதிகடள 

(திை்ைங்களுைன் மற்றும் 

மபாதுமான 

எண்ணிக்டகயிலான 

பிரிவுகளுைன்) மீை்மைடுப்பது 

சுரங்க மூைல் திை்ைம் என்பது 

இடணப்பு III இல் இடணக்கப்பை்ை 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத ்

திை்ைத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 



மற்றும் மறுசீரடமதத்ல் 

ஆகியடவ சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்டகயில் 

மகாடுக்கப்பை மவண்டும். 

35 இந்தத் திை்ைத்தின் மதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்பை மவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பை்ை 

தடுப்பு நைவடிக்டககள் 

விரிவாக விவரிக்கப்பை 

மவண்டும். முன் மவடல 

வாய்ப்பு மருத்துவ 

பரிமசாதடன மற்றும் 

காலமுடற மருத்துவ 

பரிமசாதடன அை்ைவடணகள் 

பற்றிய விவரங்கள் EMP இல் 

இடணக்கப்பை மவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்மமாழியப்பை்ை 

மதடவயான வசதிகளுைன் 

கூடிய திை்ைக் குறிப்பிைை் 

மதாழில்சார ் சுகாதாரத ்

தணிப்பு நைவடிக்டககள் 

விரிவாக இருக்கலாம். 

திை்ைத்தின் மதாழில்சார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு 

நைவடிக்டககள் அத்தியாயம் IV 

இன் கீழ் பிரிவு 4.8, பக்கம் 191-193 

இல் விரிவாக விளக்கப்பை்டுள்ளன. 

36 இத்திை்ைத்தின் மபாது சுகாதார 

தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்ைலத்தில் உள்ள 

மக்களுக்கான மதாைரப்ுடைய 

நைவடிக்டககள் முடறயாக 

மதிப்பீடு மசய்யப்பை மவண்டும் 

மற்றும் முன்மமாழியப்பை்ை 

தீரவ்ு நைவடிக்டககள் பை்மஜை் 

ஒதுக்கீடுகளுைன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பை மவண்டும். 

இந்த திை்ைதத்ால் மபாது சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்டல. CSR 

மற்றும் CER மசயல்பாடுகளின் 

விவரங்கள் அத்தியாயம் VIII இன் 

கீழ் பக்கம் 237-238- இல் பிரிவுகள் 

8.6 மற்றும் 8.7 இல் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளன. 

37 சமூக-மபாருளாதார 

முக்கியத்துவம் மற்றும் உள்ளூர ்

சமூகத்தின் மசல்வாக்கு 

ஆகியடவ திை்ை ஆதரவாளரால் 

வழங்கப்பை மவண்டும். 

முடிந்தவடர, 

மசயல்படுத்துவதற்கான கால 

ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-

மபாருளாதாரச ் சூழலில் 

எதிரம்டறயான தாக்கம் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவில்டல, மமலும் 

இந்தத் திை்ைம் 18 மபருக்கு 

மவடலவாய்ப்டப வழங்குவதன் 

மூலம் சமூக-மபாருளாதார 



அளவுகளுைன் அளவு 

பரிமாணங்கள் 

மகாடுக்கப்பைலாம். 

சூழலுக்கு பயனளிக்கும் வடகயில் 

பிரிவு 8.1, பக்கம் 235 அத்தியாயம் 

VIII இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பை்டுள்ளது. 

38 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகடளத ்

தணிக்க விரிவான சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்டமத் திை்ைம் (EMP), 

நில பயன்பாை்டின் மாற்றம், 

விவசாயம் மற்றும் மமய்சச்ல் 

நிலங்களின் இழப்பு, ஏமதனும் 

இருந்தால், மதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் மற்றும் 

முன்மமாழியப்பை்ை 

திை்ைத்திற்கு குறிப்பிை்ை பிற 

பாதிப்புகள் ஆகியடவ 

அைங்கும். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

தாக்கங்கடளக் குடறப்பதற்கான 

திை்ைத்திற்கான விரிவான 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்டமத ்

திை்ைம் அத்தியாயம் X இன் கீழ் 

பக்கம் 242-253 இல் 

மசரக்்கப்பை்டுள்ளது. 

39 மபாது விசாரடண புள்ளிகள் 

மற்றும் திை்ை 

முன்மமாழிபவரின் 

அரப்்பணிப்பு மற்றும் அடத 

மசயல்படுத்துவதற்கான 

பை்மஜை் ஏற்பாடுகளுைன் 

காலக்மகடுவு மசயல் திை்ைமும் 

வழங்கப்பை மவண்டும் மற்றும் 

திை்ைத்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்டகயில் இடணக்கப்பை 

மவண்டும். 

மபாது விசாரடணயின் முடிவுகள் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயில் 

புதுப்பிக்கப்படும். 

40 திை்ைத்திற்கு எதிராக 

நிலுடவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள், 

ஏமதனும் இருந்தால், 

திை்ைத்திற்கு எதிராக ஏமதனும் 

நீதிமன்றத்தால் இயற்றப்பை்ை 

வழிகாை்டுதல் / உத்தரவுைன் 

மகாடுக்கப்பை மவண்டும். 

இந்தத் திை்ைத்திற்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு 

நிலுடவயில் இல்டல. 

41 திை்ைத்தின் மசலவு (மூலதன 

மசலவு மற்றும் மதாைர ் மசலவு) 

மற்றும் EMP ஐ 

மசயல்படுத்துவதற்கான 

திை்ைச ்மசலவு ரூ. 26,70,000/- 
CER மசலவு ரூ. 53,400/- 
சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 
நைவடிக்டககடள 
மசயல்படுத்துவதற்காக, 



மசலவு மதளிவாக 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

அத்தியாயம் Xன் கீழ் அை்ைவடண 
10.11 பக்கம் 259-260 இல் 
முன்மமாழியப்பை்ை 
திை்ைத்திற்கான தற்மபாடதய 
சந்டத சூழ்நிடலடய கருத்தில் 
மகாண்டு, மூலதனச ் மசலவாக 
ரூ.14.55 லை்சமும், மதாைர ்
மசலவாக ரூ.3.10 லை்சமும் 
முன்மமாழியப்பை்டுள்ளது. 

42 மபரிைர ் மமலாண்டம திை்ைம் 

தயாரிக்கப்பை்டு, EIA/EMP 

அறிக்டகயில் மசரக்்கப்படும். 

மபரிைர ் மமலாண்டமத் திை்ைம் 

மதாைரப்ான விவரங்கள் பிரிவு 7.3, 

பக்கம் 212-218 அத்தியாயம் VII இன் 

கீழ் வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

43 திை்ைம் மசயல்படுதத்ப்பை்ைால், 

அதன் பலன்கள் விவரிக்கப்பை 

மவண்டும். திை்ைத்தின் 

பலன்கள், சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 

மபாருளாதாரம், மவடல 

வாய்ப்பு மபான்றவற்டற 

மதளிவாகக் குறிக்கும். 

திை்ை விவரங்களின் நன்டமகள் 

அத்தியாயம் VIII இன் கீழ் பக்கம் 

235-238 இல் மகாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

44 தமை்கூறியவை்றைத் தவிர, கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மபாதுவாை 

புள்ளிகளும் பிை்பை்ைப்பட தவண்டும்: 

a) EIA/EMP அறிக்டகயின் 

நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் 

தைி புத்தகமாக 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது. 

    

b)  

அடனத்து ஆவணங்களும் 

அை்ைவடண மற்றும் 

மதாைரச்ச்ியான பக்க 

எண்ணுைன் சரியாகக் 

குறிப்பிைப்பை மவண்டும். 

அடனத்து ஆவணங்களும் 

அை்ைவடண மற்றும் 

மதாைரச்ச்ியான பக்க எண்ணுைன் 

சரியாகக் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளன. 

c)  அறிக்டகயில் தரவுகள் 

வழங்கப்பை்ைால், குறிப்பாக 

அை்ைவடணகளில், தரவு 

மசகரிக்கப்பை்ை காலம் மற்றும் 

ஆதாரங்கள் குறிப்பிைப்பை 

மவண்டும். 

மசகரிக்கப்பை்ை தரவுகளின் 

அை்ைவடணகள் மற்றும் 

ஆதாரங்களின் பை்டியல் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 

d) MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் 

மபற்ற ஆய்வகங்கடளப் 

பயன்படுத்தி நீர,் காற்று, மண், 

சத்தம் மபான்றவற்றின் 

அடனத்து 

பகுப்பாய்வு/மசாதடன 

அடிப்படை கண்காணிப்பு 

அறிக்டககள் இந்த 

அறிக்டகயுைன் அத்தியாயம் III 

இல் இடணக்கப்பை்டுள்ளன. 

மதிப்பீை்டின் மபாது இறுதி EIA 

அறிக்டகயில் அசல் அடிப்படை 



அறிக்டககடளயும் திை்ை 

ஆதரவாளர ் இடணக்க 

மவண்டும். திை்ைத்தின் 

மதிப்பீை்டின் மபாது அடனத்து 

அசல் பகுப்பாய்வு/மசாதடன 

அறிக்டககளும் இருக்க 

மவண்டும் 

கண்காணிப்பு அறிக்டககள் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

e) வழங்கப்பை்ை ஆவணங்கள் 

ஆங்கிலம் அல்லாத மவறு 

மமாழியில் இருந்தால், ஆங்கில 

மமாழிமபயரப்்பு வழங்கப்பை 

மவண்டும். 

மபாருந்தாது.  

f) அடமசச்கத்தால் முன்னர ்

வகுக்கப்பை்ை சுரங்கத ்

திை்ைங்களின் சுற்றுசச்ூழல் 

மதிப்பீை்டிற்கான 

மகள்வித்தாளும் பூரத்த்ி 

மசய்யப்பை்டு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

அது இறுதி EIA/EMP அறிக்டகயுைன் 

இடணக்கப்படும். 

g) EIA அறிக்டகடயத் தயாரிக்கும் 

மபாது, MoEF&CC வழங்கிய 

ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுதத்ல்கள் மற்றும் 

ஆமலாசகரக்ளுக்கான 

அறிவுறுதத்ல்கள் O.M. எண். J-

11013/41/2006-IA. இந்த 

அடமசச்கத்தின் 

இடணயதளத்தில் கிடைக்கும் II 

(I) மததியிை்ை ஆகஸ்ை் 4, 2009, 

பின்பற்றப்பை மவண்டும். 

குறிப்பிை்டு ஒப்புக்மகாண்ைார.் 

MoEF & CC O.M வழங்கிய 

வழிமுடறகள் எண். J-11013/41/2006-

IA. ஆகஸ்ை் 4, 2009 மததியிை்ை II (I) 

பின்பற்றப்பை்ைது. 

h) அடிப்படை மநாக்கம் மற்றும் 

திை்ை அளவுருக்களில் ஏமதனும் 

மாற்றங்கள் 

மசய்யப்பை்டிருந்தால் (படிவம்-I 

மற்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பை்ைடவ) 

அத்தடகய மாற்றங்களுக்கான 

காரணங்களுைன் MoEF&CC யின் 

கவனத்திற்குக் மகாண்டு 

வரப்பை மவண்டும் மற்றும் 

மபாருந்தாது. 



அனுமதி மபறப்பை மவண்டும். 

மமலும் மாற்றப்பை மவண்டும். 

வடரவு EIA/EMP இன் 

கை்ைடமப்பு மற்றும் 

உள்ளைக்கத்தில் மபாது 

விசாரடண மாற்றங்களுக்குப் 

பிறகு (P.H. மசயல்முடறயில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள் தவிர) 

திருத்தப்பை்ை ஆவணங்களுைன் 

PH ஐ மீண்டும் நைத்த மவண்டும். 

i) சுற்றறிக்டக எண். J-

11011/618/2010-IA இன் படி. II(I) 

மததியிை்ை 30.5.2012, திை்ைத்தின் 

தற்மபாடதய 

மசயல்பாடுகளுக்கு 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ள 

நிபந்தடனகளின் இணக்க 

நிடல குறிதத் 

சான்றளிக்கப்பை்ை அறிக்டக, 

சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் 

காலநிடல மாற்ற 

அடமசச்கத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து மபறப்பை 

மவண்டும். 

மபாருந்தக்கூடியதாக 

இருக்கலாம். 

மபாருந்தாது. 

j) EIA அறிக்டகயில் (i) முக்கிய 

நிலப்பரப்பு அம்சங்கள், 

வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, 

(ii) புவியியல் வடரபைங்கள் 

மற்றும் பிரிவுகள் மற்றும் (iii) 

சுரங்கக் குழியின் பகுதிகள் 

மற்றும் மவளிப்புறக் 

குப்டபகள், ஏமதனும் இருந்தால், 

மதளிவாகக் குறிப்பிடும் 

பகுதியின் மமற்பரப்புத ்

திை்ைமும் இருக்க மவண்டும். 

அருகிலுள்ள பகுதியின் நில 

அம்சங்கடளக் காை்டுகிறது. 

மமற்பரப்பு மற்றும் புவியியல் 

திை்ைங்கள் இடணப்புகள் III, 

பக்கம் 290 இல் 

மசரக்்கப்பை்டுள்ளன. 

முற்மபாக்கான மூைல் திை்ைம் 

மற்றும் பிரிவுகள் இடணப்புகள் III, 

பக்கம் 290 இல் 

மசரக்்கப்பை்டுள்ளன. 
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது நிலலயான 

வளரச்ச்ிலய உறுதி சசய்வதற்கான மமலாண்லமக் கருவியாகும், 

மமலும் இது ஒரு சசயல்திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் 

சபாருளாதார தாக்கங்கலள முடிசவடுப்பதற்கு முன் கண்டறிய 

பயன்படுகிறது. இது ஒரு முடிசவடுக்கும் கருவியாகும், இது 

எந்தசவாரு திட்டத்திற்கும் சபாருத்தமான முடிவுகலள எடுப்பதில் 

முடிசவடுப்பவரக்லள வழிநடத்துகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

திட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்லம மற்றும் பாதகமான விலளவுகலள 

முலறயாக ஆய்வு சசய்கிறது மற்றும் திட்ட வடிவலமப்பின் மபாது 

இந்த தாக்கங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ளப்படுவலத உறுதி 

சசய்கிறது. இது சமூகப் பங்மகற்பு, தகவல், முடிசவடுப்பவரக்லள 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் முரண்களை  குலறக்கிறது மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த திட்டத்திற்கான அடித்தளத்லத உருவாக்க 

உதவுகிறது.  

கடட்ுமானத் சதாழிலுக்கு சாதாரண கல் முக்கியத் மதலவ. படம் 

1.1ல் காட்டப்படட்ுள்ளபடி, பழனி தாலுகா, திண்டுக்கல் மாவட்டம் 

மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம் சகாலுமன்சகாண்டான் கிராமத்தில் 

உள்ள ஒரு குழுமத்தில்  1 (ஒன்று) முன்சமாழியப்பட்ட, 1 (ஒன்று) மற்றும் 

1 காலாவதியான குவாரிகளின் ஒடட்ுசமாத்த சுலமகலள கருத்தில் 

சகாண்டு இந்த EIA அறிக்லக தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. குழுமத்தில்  

உள்ள குவாரிகளின் சமாத்த பரப்பளவு 9.26.80 செக்மடர.் MoEF & CC 

அறிவிப்பு S.O இன் படி குழுமம்   பகுதி கணக்கிடப்பட்டது. 2269(E) 

மததியிடப்பட்ட ஜூலல 1, 2016. இந்த EIA அறிக்லக, சபறப்பட்ட ToR- Lr-

க்கு இணங்கத் தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. எண். SEIAA-

TN/F.No.8648/SEAC/ToR-1074/2021 மததி 01.03.2022 திரு. A .தங்கராஜ். 
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 அடிப்பளைக் கண்காணிப்பு ஆய்வு பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் 2022 

வலர காலகை்ைத்தில் மமற்ககாை்ைப்பை்ைது, இந்தத் திை்ைத்தால் 

ஏற்படும் ஒைட்ுகமாத்த பாதிப்புகளைக் கருத்தில் ககாை்வதற்காக 

இந்தத் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

மமலாண்ளம திை்ைம் (EMP) அறிக்ளக தயாரிக்கப்பை்ைது, ஒைட்ுகமாத்த 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீைட்ு ஆய்வு மமற்ககாை்ைப்படுகிறது, 

அளதத் கதாைரந்்து பாதகமான தாக்கங்களை குளறக்க 

தனித்தனியாக விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ளம திை்ைம் (EMP) 

தயாரிக்கப்படுகிறது. 

1.1 அறிக்ரகயின் ந ாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துலற அலமசச்கம், அரசு. 

இந்தியாவின், அதன் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் மூலம் 

S.O. 14 சசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) மற்றும் வரத்்தமானி அறிவிப்பின்படி 

அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் S.O.ஆகஸ்ட் 14, 2018 இன் 3977 (E), 

சுரங்கத் திட்டங்கள் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் 

வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன, அதாவது A (> 100 செக்மடர)் மற்றும் B (≤ 

100 செக்மடர)், மற்றும் பின்னிலணப்பு-XI இல் உள்ள குழுமம் 

சூழ்நிலல உட்பட சிறு கனிமங்களின் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பற்றிய 

மதலவகலள திட்டவட்டமாக வழங்குதல். 

இப்மபாது, 04.09.2018 & 13.09.2018 மததியிட்ட உத்தரவின்படி, 

மாண்புமிகு மதசிய பசுலமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, O.A. 2018 இன் எண். 

173 & O.A. 2016 இன் எண், 186 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாலண 

புல. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 12.12.2018 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ளம திை்ைம் ஆகியவற்றின் 

மதலவலய சதளிவுபடுத்தியது, எனமவ, அலனத்துப் பகுதிகளுக்கும் 

சபாது ஆமலாசலன 5 முதல் 25 செக்மடர ் "B1" பிரிவில் விழுகிறது 

மற்றும் SEAC/SEIAA மற்றும் குழுமம் நிலலலமக்காக 

மதிப்பிடப்படுகிறது. 
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முன்சமாழியப்படட் திட்டங்கள் வலக "B1" சசயல்பாடு 1(a) 

(குழுமம் சூழ்நிலலயில் சுரங்க குத்தலக பகுதி) கீழ் 

வலகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவதற்கான கபாதுமக்கைிைம் ஆமலாசளன  நைத்தி சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு அறிக்லகலய சமரப்்பித்த பிறகு தமிழ்நாடு மாநில 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீைட்ு ஆளணயத்தில் (SEIAA-TN) 

பரிசீலிக்கப்படும்.  

தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீைட்ு 

ஆளணயத்திைம் இருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கபறுவதற்காக கபாது 

மக்கை் கருத்து மகை்பு கூை்ைம் நைத்துவதற்காக வளரவு சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீைட்ு அறிக்ளக குறிப்பு விதிமுளறகைின் (ToR) 

அடிப்பளையில் தயாரிக்கப்பை்ைது.  

1.2 திட்டம் மற்றும் திட்ட ஆதைவாளைின் அரடயாளம் 

அட்டவரை 1.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் முக்கிய 
அம்சங்கள்  

திட்டத்தின் சபயர ்  திரு. A .தங்கராஜ் சாதாரண கல்  

புல எண் 218/1& 219/1 

அளவு 4.58.80 செக்மடர ்

நில வலக பட்டா நிலம் 

கிராமம் மற்றும் 
மாவட்டம் 

சகாலுமன்சகாண்டான் கிராமம், பழனி 
தாலுக்கா, திண்டுக்கல் மாவட்டம். 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 
அட்டவரை 1.2 திட்ட முன்மமாழிபவைின் விவைங்கள் 

திட்ட ஆதரவாளர ்சபயர ் திரு. A. தங்கராஜ் 

முகவரி 

த/சப. ஆறுமுக கவுண்டர,் 

வயலூர,் புஷ்பத்தூர ்அஞ்சல், 

பழனி தாலுக்கா, 

திண்டுக்கல் மாவட்டம். 

லகமபசி 9443549673 

நிலல உரிலமயாளர ்

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்
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1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

 5.0மீ சபஞ்ச ் உயரம் மற்றும் 5.0மீ சபஞ்ச ் அகலம் சகாண்ட 

திறந்தசவளி பாதி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முலறயின் மூலம் 

குவாரி பணிகள் மமற்சகாள்ளப்பட மவண்டும். மதாண்டும் இயந்திரம் 

மற்றும் டிப்பரக்ள் ஏற்றுதல் மற்றும் மபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிலல சவடிப்லபத் தவிரக்்க கல் 

உளைக்கும் இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

அட்டவரை 1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் (P1) 

திட்ட ஆதைவாளை் 
மபயை் 

திரு. A. தங்கராஜ் சாதாரண கல் குவாரி 

இைவிலக்க 

வளரபைதாை் எண் 
58- F/06 

அடச்மரலக 

 
10° 33'41.15" N to 10°33'49.33" N 

தீரக்்கமரலக 

 

77°26'22.43" E to 77°26'32.19" E 

மிக உயரந்்த உயரம் 

 
324 மீை்ைர ்சராசரி கைல் மை்ைத்திற்கு மமல் 

சுரங்கத்தின் 
முன்சமாழியப்படட் 

ஆழம் 

 

25 மீட்டர ்தலர மட்டத்திற்கு கீமழ 

 

புவியியல் வளங்கள் 

 

சாதாரண 
கல் 

கனமீை்ைரில்  

சிலதவுறும் 
பலற 

கனமீை்ைரில் 

மமல் மண் 
கனமீை்ைரில்  

2106108 22914 45828 

கனிம இருப்பு 1098247 21215 42510 

ஐந்தாண்டு உற்பத்தி 540447 21255 42510 

தற்மபாதுள்ள குழி 
அளவு 

 

- 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
(முன்சமாழியப்படட்து) 

 

218மீ (L) x 195 மீ (W) x 50 மீ (D) 
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சுற்றியுள்ள பகுதியில் 
நீரம்ட்டம் 

 

55-60 மீட்டர ்தலர மட்டத்திற்கு கீமழ 

சுரங்க முலற 

 

திறந்தகவைி இயந்திரமயமாக்கப்பை்ை 
சுரங்கம் துலளயிடுதல் மற்றும் சவடித்தல் 
ஆகியவற்லற உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு 

 

பயன்படுத்தப்பட்ட குத்தலகப் பகுதியானது 
MSL இலிருந்து அதகபடச்ம் 324மீ  மற்றும் 
குலறந்தபடச்ம் 315மீ  உயரம் சகாண்ட 
அலலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். எந்த 
வலக தாவரங்கலளயும் தாங்காத 
சாதாரண கல்  கற்களால் மூடப்பட்ட பகுதி 
சதற்கு மநாக்கி சாய்வாக உள்ளது. 

நிலப்பரப்பு 

 

ஜாக் மெமர ் 6  

கம்பரசர ் 1 

மதாண்டும் இயந்திரம் 1 

டிப்பரக்ை் 3  

சவடிக்கும் முலற 

 

25 மிமீ ையாவின் குழம்பு 

கவடிமருந்துகளைப் பயன்படுத்தி 

கைட்ுப்படுத்தப்பைை் கவடிக்கும் முளற. 

சாதாரண கல்ளல உளைப்பதற்கும் 

குவிப்பதற்கும் முன்கமாழியப்பை்ைது. 

திட்ட சசலவு ரூ. 26,70,000/- 

CER சசலவு @ திட்டச ்
சசலவில் 2% 

ரூ. 53,400/- 

அருகிலுள்ள 
நீரந்ிலலகள் 

 

சசங்குளம் 4.2கிமீ 
வடமமற்கு 

சண்முகநதி 4.6 கிமீ 
கிழக்கு 

அமராவதி ஆறு 6.8 கிமீ 
மமற்கு  

பசுளம அரண் 

மமம்பாடட்ுத் திட்டம் 

 

7.5 மீ & 10 மீ பாதுகாப்பு மண்டலம் மற்றும் 
4,340 மீ 2 பரப்பளவில் குவாரி அணுகுமுலற 
சாலல ஓரத்தில் 585 மரங்கலள நட 
உத்மதசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

முன்சமாழியப்படட் 
நீர ்மதலவ 

 

5.0 KLD 
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அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பு 

 

சகாழுமன்சகாண்டான் 0.53 கிமீ வடமமற்கு 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

1.3.1 சுரங்க திட்ட ்தின் இடம் 

 முன்சமாழியப்படட் மற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள குவாரி திட்டங்கள் 

பழனி தாலுகா மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சகாலுமன்சகாண்டான் 

கிராமத்தில் உள்ளன. திட்டப் பகுதி திண்டுக்கல்லுக்கு சதன்கிழக்மக 60 

கிமீ சதாலலவிலும், பழனிக்கு சதன்கிழக்மக 14 கிமீ சதாலலவிலும், 

கிராமத்திற்கு வடமமற்மக 0.6 கிமீ சதாலலவிலும் அலமந்துள்ளது. 

1.4 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி: 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி சசயல்முலற நான்கு 

நிலலகலளக் சகாண்டிருக்கும். இந்த நிலலகள் வரிலசயாக கீமழ 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: - 

❖ திலரயிடல், 

❖ மநாக்குதல்  

❖ சபாது ஆமலாசலன & 

❖ மதிப்பீடு 
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படம் 1.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் இருப்பிடத்ரதக் 
காட்டும் முக்கிய வரைபடம் 
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படம் 1.3 புவி-குறிப்பிடப்பட்ட கடாகபாஷீட் 10 கிமீ சுற்றளவில் முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட  ள ்ப க் 

காட்டுகிறது
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1.4.1 திரையிடல் 

சதாகுப்பு  கட்டத்தில் முன்சமாழிபவர ் பின்பற்றிய நலடமுலறகள் 

கீமழ விவரிக்கப்படட்ுள்ளன: 

❖ துல்லியமான பகுதி தகவல் சதாடரப்ு கடிதம், உதவி இயக்குனர,் 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற திண்டுக்கல், 

Rc.No.433/Mines/2018, மததி: 10.09.2019 அவரக்ளால் வழங்கப்பட்டது. 

❖ சுரங்கத் திை்ைம் அங்கீகரிக்கப்பை்ை தகுதி வாய்ந்த நபரால் 

தயாரிக்கப்பை்ைது மற்றும் இளண இயக்குநர/்உதவி இயக்குநர ்

(i/c), புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துளற, திண்டுக்கல் மாவை்ைம், 

Rc.எண். 433/2018/சுரங்கங்கை், நாை்:06.02.2019. 

❖ இளண இயக்குநர/்உதவி இயக்குநர ் (i/c), புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத் துளற, திண்டுக்கல், 500மீ சுற்றைவு குவாரி விவரங்களை 

Rc.No.433/2018/Mines, மததி 06.07.2021 அன்று கவைியிை்ைார.் 

❖ முன்கமாழியப்பைை் திை்ைம், மாண்புமிகு மதசிய பசுளம 

தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் O.A. இல் நிளறமவற்றப்பை்ை 04.09.2018 

& 13.09.2018 மததியிை்ை உத்தரவின்படி “B1” வளகயின் கீழ் 

வருகிறது. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பு . எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) மததி: 

12.12.2018. 

❖ ஆன்லலனில் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி சபறுவதற்கு ஆதரவாளர ்

விண்ணப்பித்துள்ளார,் முன்சமாழிவு எண். SIA/TN/ MIN/ 65792 

/2021, மததி: 19.07.2021. 

 1.4.2 க ாக்கங்கள் 

❖ இந்த முன்சமாழிவு 11.02.2022 அன்று நலடசபற்ற 245வது SEAC 

கூட்டத்தில் லவக்கப்பட்டது மற்றும் குழுவானது ToR 

வழங்குவதற்கு பரிந்துலரத்தது. 

❖  28.02.2022 அன்று நலடசபற்ற 488வது SEIAA கூ ட்டத்தில் இந்த 

முன்சமாழிவு பரிசீலிக்கப்படட்ு, கடிதம் எண். SEIAA-

TN/F.No.8648/SEAC/ToR-1074/2022, மததி:01.03.2021.    
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1.4.3 தபாது மக்கள் ஆகலாெபன 

தமிழ்நாடு மாசுக்கைட்ுப்பாைட்ு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

கசயலாைரிைம் கபாது விசாரளணளய முளறயாக, மநரக்கைட்ுப்பாடு 

மற்றும் கவைிப்பளைத்தன்ளமயுைன் நைத்துவதற்கான விண்ணப்பம், 

திை்ைத் தைத்திமலா அல்லது மாவை்ைத்தில் அதன் அருகாளமயிமலா 

கபாதுமக்கைின் பங்மகற்ளப உறுதி கசய்கிறது. இந்த வளரவு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு / சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ளம திை்ைம் 

அறிக்ளகயுைன் மற்றும் கபாது மக்கை் கருத்து மகை்பு ஆமலாசளன 

நைவடிக்ளககைின் முடிவுகை் இறுதி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு / 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ளம திை்ைம் அறிக்ளகயில் விவரிக்கப்படும். 

 1.4.4 மதிப்பீடு 

        மதிப்பீடு குறிக்கிறது விண்ணப்பத்தின் மாநில நிபுணர ்

மதிப்பீைட்ுக் குழுவின் (SEAC) விரிவான ஆய்வு மற்றும் இறுதி 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு / சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ளம திை்ைம் 

(EIA&EMP) மபான்ற பிற ஆவணங்கை் அறிக்ளக, விளைவு கபாது மக்கை் 

ஆமலாசளனகை் உை்பை கபாது விசாரளண சுற்றுசச்ூழலுக்கான 

அனுமதிளய வழங்குவதற்காக சம்பந்தப்பை்ை ஒழுங்குமுளற 

ஆளணயத்திைம் முன்கமாழிபவரால் சமரப்்பிக்கப்பை்ை 

நைவடிக்ளககை். 

பின்வரும் குறிப்புகலளப் பயன்படுத்தி அறிக்லக 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது: 

❖ கனிம சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டின் 

வழிகாடட்ுதல் லகமயடு, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அலமசச்கம், 

2010  

❖ EIA அறிவிப்பு, சசப்டம்பர ்14, 2006 

❖ ToRLr.No. SEIAA-TN/F. எண்.8648/SEAC/ToR-1074/2021, மததி:01.03.2022 

❖ முன்சமாழியப்படட் திட்டத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டம். 
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1.5 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

 வழங்கப்பை்ை குறிப்பு விதிமுளற (ToR)   

❖  ToR Lr.No. SEIAA-TN/F.No. 8648/SEAC/ToR-1074/2021, மததி:01.03.2022 

1.6 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பி ்ப ய கை்காைிப்பு 

முன்சமாழியப்படட் திட்ட ஆதரவாளரக்ள், MoEF & CC இன் படி 

ஒவ்சவாரு காலண் ஆண்டிலும் ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ் 1 அன்று EC 

வழங்கிய பிறகு MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் & SEIAA க்கு 

நிரண்யிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுலறகள் மற்றும் 

நிபந்தலனகள் சதாடரப்ான அலரயாண்டு இணக்க அறிக்லகலய 

சமரப்்பிக்க மவண்டும். அறிவிப்பு SO 5845 (E) மததி: 26.11.2018. 

1.7 சுற்றுெச்ூழல்  ாக்க மதிப்பீடு ஆவண ்தின் மபாதுவான 

அரமப்பு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்லகயின் ஒடட்ுசமாத்த 

உள்ளடக்கங்கள் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & CC ஆல் சவளியிடப்பட்ட 

"மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு 

வழிகாடட்ுதல் லகமயடு" ஆகியவற்றில் பரிந்துலரக்கப்படட் 

உள்ளடக்கங்களின் பட்டியலலப் பின்பற்றுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு ஆவணத்தின் சபாதுவான அலமப்பு பின்வருமாறு இருக்க 

மவண்டும். 

❖       அறிமுகம் 

❖       திட்ட விளக்கம் 

❖       சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

❖       எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் & 

            தணிப்பு  நடவடிக்லககள் 

❖       மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (சதாழில்நுட்பம் & தளம்) 

❖       சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

❖       கூடுதல் ஆய்வுகள் 
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❖       திட்டத்தின் நன்லமகள் 

❖       சுற்றுசச்ூழல் சசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

❖       சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்லம திட்டம் (EMP) 

❖       சுருக்கம் & முடிவு 

❖       ஈடுபடட்ுள்ள ஆமலாசகரக்ளின் சவளிப்பாடு. 

1.8 ஆய்வின் ந ாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வின் முக்கிய மநாக்கம், 

குழுமம் குவாரிகளால் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் ஒடட்ுசமாத்த 

தாக்கத்லத அளவிடுவது மற்றும் ஒவ்சவாரு தனிப்பட்ட குத்தலகக்கும் 

பயனுள்ள தணிப்பு நடவடிக்லககலள உருவாக்குவது ஆகும். உமிழ்வு 

ஆதாரங்கள், உமிழ்வு கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகள், பின்னணி காற்றின் தர 

அளவுகள், சிளதவுறும்  அளவீடுகள், சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ்

சவளிமயற்றம், தூசி உருவாக்கம் மபான்ற மாசுபாட்டின் அலனத்து 

அம்சங்கலளயும் பற்றிய விரிவான கணக்கு இந்த அறிக்லகயில் 

விவாதிக்கப்படட்ுள்ளது. சுற்றுசச்ூழலில் குழுமம் குவாரி திட்டங்களால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகலள மதிப்பிடுவதற்கும், அதனால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு 

நடவடிக்லககலள பரிந்துலரப்பதற்கும், பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளுக்காக, பருவமலழக்கு பிந்லதய காலத்தில் (பிப்ரவரி முதல் 

ஏப்ரல் 2022) அடிப்பலட கண்காணிப்பு ஆய்வு மமற்சகாள்ளப்பட்டது 

முன்சமாழியப்படட் திட்டம்.  

அட்டவரை 1.4 சுற்றுசச்ூழல் பை்புக்கூறுகள் 

வைி
ரச 
எை் 

பை்புக்கூறுக
ள் 

அளவுருக்கள் 
மூல மற்றும் 
அதிை்மவை் 

1 
சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, 

NO2 

7 இடங்களில் மூன்று 
மாதங்களுக்கு 
வாரத்திற்கு இரண்டு 
முலற 24 மணி மநர 
மாதிரிகள் சதாடரந்்து 
எடுக்கப்படும் 
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(1   லமய & 7 இலடயக) 

2 வானிலல ஆய்வு 

காற்றின் மவகம் 
மற்றும் திலச, 

சவப்பநிலல, 

ஈரப்பதம் 
மற்றும் 
மலழப்சபாழிவு 

திட்டத் தளதத்ிற்கு 
அருகில், மணிமநரப் 
பதிவு மற்றும் IMD 

நிலலயத்தின் 
இரண்டாம் நிலல 
மூலங்களிலிருந்து 
சதாடரந்்து மூன்று 
மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

இயற்பியல், 

மவதியியல் 
மற்றும் 
பாக்டீரியாவிய
ல் அளவுருக்கள் 

கிராப் மாதிரிகள் 6 

இடங்களில் 
மசகரிக்கப்பட்டன - 4 

நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 2 

மமற்பரப்பு நீர ்
மாதிரிகள்; படிக்கும் 
காலத்தில் ஒருமுலற. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பரப்பு 
மற்றும் நீரவ்ாழ் 
தாவரங்கள் 
மற்றும் 
விலங்கினங்கள் 
10 கிமீ சுற்றளவு 
வட்டத்திற்குள் 
உள்ளன. 

வலரயறுக்கப்பட்ட 
முதன்லம 
கணக்சகடுப்பு மற்றும் 
இரண்டாம் நிலல தரவு 
வனத்துலறயிடம் 
இருந்து 
மசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி மட்டங்கள் 

dB(A) இல் 
இலரசச்ல் 
அளவுகள் 

7 இடங்கள் - EIA ஆய்வின் 
மபாது 24 

மணிமநரத்திற்கு 
ஒருமுலற தரவு 
கண்காணிக்கப்படுகிற
து 

6 
மண்ணின் 
பண்புகள் 

இயற்பியல் 
மற்றும் 
இரசாயன 
அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் 5 

இடங்களில் ஒருமுலற 

7 நில பயன்பாடு 

பல்மவறு 
வலககளுக்கு 
நிலம் பயன்பாடு 

சரம்வ ஆஃப் இந்தியா 
நிலப்பரப்பு தாள் மற்றும் 
சசயற்லகக்மகாள் 
படங்கள் மற்றும் 
முதன்லம ஆய்வு 
ஆகியவற்றின் 
அடிப்பலடயில். 

8 

சமூக-
சபாருளாதார 
அம்சங்கள் 

சமூக-
சபாருளாதார 
மற்றும் 
மக்கள்சதாலக 
பண்புகள், 

முதன்லம 
கணக்சகடுப்பு மற்றும் 
இந்திய மக்கள் சதாலக 
கணக்சகடுப்பு 2011 
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சதாழிலாளர ்
பண்புகள் 

மபான்ற இரண்டாம் 
நிலல ஆதாரங்களின் 
தரவுகளின் 
அடிப்பலடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் 
வடிகால் 
அலமப்பு, 

நீமராலடகளின் 
தன்லம, 

நீரந்ிலல 
பண்புகள், 

ரசீாரஜ்் மற்றும் 
சவளிமயற்றும் 
பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிலல 
ஆதாரங்களில் இருந்து 
மசகரிக்கப்பட்ட தரவு 
மற்றும் நீர-்புவியியல் 
ஆய்வு அறிக்லக 
தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ் மதிப்பீடு 
மற்றும் மபரிடர ்
மமலாண்லம 
திட்டம் 

தீ மற்றும் 
சவடிப்புகள் 
மற்றும் நசச்ுப் 
சபாருடக்ளின் 
சவளியீடு 
ஆகியவற்றால் 
மபரழிவு 
ஏற்படக்கூடிய 
பகுதிகலள 
அலடயாளம் 
காணவும் 

சுரங்கத்துடன் 
சதாடரப்ுலடய 
ஆபத்துக்கான இடர ்
பகுப்பாய்வின் 
கண்டுபிடிப்புகளின் 
அடிப்பலடயில். 

  ஆதாரம்: கள கண்காணிப்பு தரவு 

   SEIAA – TN வழங்கிய ToR இன் மதலவகளின்படி தரவு மசகரிக்கப்பட்டது. 

1.8.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிரு ்து ஒழுங்குமுரற 

இைக்கம் & மபாரு ்தக்கூடிய சட்டங்கள்/விதிமுரறகள் 

❖ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி குவாரி 
குத்தலகக்கு விண்ணப்பம் 

❖ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ் சலுலக விதிகள், 1959 இன் படி சுரங்கத் 
திட்டத்லதத் தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 
சபறுவதற்கும் துல்லியமான பகுதி தகவல் சதாடரப்ு கடிதம் 
சபறப்பட்டது. 

❖ தமிழ்நாடு சிறு கனிமச ்சலுலக விதிகள், 1959-ன் திருத்தத்தின்படி 
சுரங்கத் திட்டம் விதி 41 & 42 இன் கீழ் அங்கீகரிக்கப்படட்து. 

❖ ToR Lr. No. SEIAA-TN/F. No. 8648/SEAC/ToR-1074/2021 மததியிட்டது 

01.03.2022. 
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  அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

   2.0 அறிமுகம் 

              முன்ம ொழியப்பட்ட சொதொரண கல்  குவொரிகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் 

அனு தி ததவவ. ஒரு 1 (ஒன்று) முன்ம ொழியப்பட்டது, 1 (ஒன்று) ஏற்கனவே 

உள்ளது  ற்று ் 1 கொலொேதியொன குவொரிகள் ஒரு குேொரி ம ொகுப்பப  

உருவொக்குகின்றன; ஜூவல 1, 2016 தததியிட்ட MoEF & CC அறிவிப்பு SO 2269(E) 

இன் படி கணக்கிடப்பட்டது  ற்று ் ம ொதத் பரப்பளவு 9.26.80 

மெக்தடர ்ஆகு ். 

குழு  ் அளவு 5 மெக்தடருக்கு த ல் இருப்பதொல், 2018 ஆ ் ஆண்டின் 

குறிப்பொவன எண். 173 இல்,  ொண்புமிகு ததசிய பசுவ த ் தீரப்்பொய ், புது 

தில்லி இயற்றிய தததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 தததியிட்ட ஆவணயின்படி இந்த 

முன்ம ொழிவு “B1” வவகயின் கீழ் வருகிறது. & OA எண், 2016 இன் 186  ற்று ் 

MoEF & CC அலுவலக குறிப்பு எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) தததி: 12.12.2018, 

 ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் மதளிவுத்திறவனப் மபறுவதற்கு சுற்றுசச்ூழல்  ொக்க 

 திப்பீடு, சுற்றுசச்ூழல் வ லொண்ப  திட்ட ்  ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் அனு தி 

மபறுே ற்கொன மபொது  க்கள் ஆவலொசபனக்கொன வ பே.  

2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

       முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் குறிப்பிட்ட தள ்  ற்று ் இந்த திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் பகுதி ததவவயில்வல. முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரிகளில் இருந்து 

கழிவுநீர ் உற்பத்தி/மவளிதயற்ற ் இல்வல. குழு  ் முன்ம ொழியப்பட்ட 

 ற்று ் ஏற்கனதவ உள்ள அவனத்து குவொரிகளுக்கு ் சுரங்க முவற 

மபொதுவொனது. ஜொக்ெொ ் ர ் துவளயிடுதல்  ற்று ் மவடித்தல் மூல ் 

மபற்தறொர ் பொவறயிலிருந்து கணிச ொன அளவு பொவறகவள பிரித்து, 

திறந்தமவளி இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட முவறயில் ததொண்டுவதற்கு 

முன்ம ொழியப்பட்டது.  

2.1.1 திட்டத்தின் இருப்பிட விவரங்கள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட  ற்று ் ஏற்கனதவ உள்ள குவொரி திட்டங்கள் பழனி 

தொலுகொ  ற்று ் திண்டுக்கல்  ொவட்ட ் மகொலு ன்மகொண்டொன் கிரொ த்தில் 
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உள்ளன. திட்டப் பகுதி திண்டுக்கல்லில் இருந்து மதன்த ற்தக 60 கிமீ 

மதொவலவிலு ், பழனிக்கு மதன்த ற்தக 14 கிமீ மதொவலவிலு ், கிரொ த்தின் 

வடத ற்குப் பகுதியில் 0.6 கிமீ மதொவலவிலு ் அவ ந்துள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன்  ண்டல ், ததசியப் பூங்கொ, புலிகள் கொப்பக ், யொவனகள் 

வழித்தட ்  ற்று ் உயிரக்்தகொளக் கொப்பகங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் இந்தத் திட்ட ் வரொது. 

அட்டவணை 2.1 திட்டதள இணைப்பு 

அருகிலுள்ள 
சொவல 

அருகிலுள்ள ததசிய மநடுஞ்சொவல (NH-83) 

பழனி - மபொள்ளொசச்ி - 5 கிமீ மதற்கு 

 ொநில மநடுஞ்சொவல (SH-192) தவலயூத்து - 
இவடயக்தகொடவ்ட - 0.6 கிமீ - வடக்கு. 

அருகில் உள்ள 
கிரொ  ் 

மகொலு ன்மகொண்டொன் - 0.6கிமீ-வடக்கு 

அருகில் உள்ள 
நகர ் 

பழனி –14 கிமீ – மதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள 
இரயில்தவ 

புஷ்பத்தூர ்- 4 கிமீ - மதன்த ற்கு. 

அருகில் உள்ள 
வி ொன நிவலய ் 

 துபர -107 கிமீ ம ன்கிழக்கில் 
அப ந்துள்ளது. 

துவறமுக ் 
தூ ்துக்குடி- 216 கிமீ – ம ன்கிழக்கில்  
அப ந்துள்ளது. 

ஆதொர ்: சரத்வ ஆஃப் இந்தியொ தடொதபொஷீட் & கூகுள் எரத்் பட ்                                    

 

அட்டவணை 2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் எல்ணல 
ஒருங்கிணைப்புகள் 

மூணல தூை் 

 எை்கள். அட்சரரணக  தீரக்்கரரணக 

1 10°33’47.43” N 77°26’22.43” E 

2 10°33’49.33” N 77°26’27.37” E 

3 10°33’49.15” N 77°26’30.43” E 

4 10°33’47.34” N 77°26’31.30” E 

5 10°33’43.84” N 77°26’32.19” E 

6 10°33’41.15” N 77°26’28.16” E 

7 10°33’41.63” N 77°26’26.84” E 

8 10°33’43.60” N 77°26’25.59” E 

ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ் 
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2.2 திட்டப் பகுதி 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் தள ் சொரந்்தது. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குள் கனி ப் பயன் அல்லது மசயலொக்க ் எதுவு ் 

முன்ம ொழியப்படவில்வல. 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதியில் வன நில ் எதுவு ் இல்வல  ற்று ் 

மபரிய தொவரங்கள்  ற்று ்  ரங்கள் இல்பல. 

 

 

படம் 2.1 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியின்   புகைப்படங்ைள் 
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படம் 2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளம் 500மீ சுற்றளணவக் காட்டும் கூகுள் படம்
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படம் 2.3 கூகுள் எரத்் படத்தில் கிராம வணரபடம் மிணகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
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படம் 2.4 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் ரமற்பரப்பு அம்சங்கணளக் 
காட்டும் இருப்பிட வணரபடம் 
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பட ் 2.5 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 கிமீ சுற்றளவில் ம ற்பரப்பு அ ்சங்ைகளை் 
ைொட்டு ் இருப்பிட வகரபட ் 
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அட்டவணை 2.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில 
பயன்பாட்டு முணற 

நில பயன்பொட்டு முகற 

விளை்ை ் 

தற்மபொகதய 

பகுதி 

(மெை்மடர்) 

குவொரியின் வொழ்நொள் 

முடிவில் உள்ள பகுதி 

(மெை்மடர்) 

குேொரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
இல்பல 3.91.56 

உள்கட்டப ப்பு இல்பல 0.01.00 

சொபலகள் 0.01.0 0.02.00 

பசுப  பகுதி இல்பல 0.43.40 

பயன்படு ் ப்படொ  

பகுதி 

4.57.80 
0.20.84 

ம ொத்த மதொகை 4.58.80 4.58.80 

                 ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ்  

2.2.1 மசயல்பொட்டின் அளவு 

அட்டவகை 2.4 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்ைொன மசயல்பொட்டு 

விவரங்ைள் 

விவரங்ைள் 

விவரங்ைள் 

 சொதொரை 

ைல்(ைன 

மீட்டர்) 
(5 வருட 

திட்ட 

ைொல ்) 

சிகதவுறு ் 

பொகற(ைன 

மீட்டர்) 

ம ல் 

 ை்(ைன 

மீட்டர்) 

புவியியல் ேளங்கள் 2106108 22914 45828 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 
1098247 21255 42510 

ஐந் ொண்டு திட்ட 

கொல ்திற்கு உற்ப த்ி 
540447 21255 42510 

சுரங்க ் திட்ட கொல ் 5 ஆண்டுகள் 

வேபல நொட்களின் 

எண்ணிக்பக 
300 நொட்கள் 

ஒரு நொபளக்கு உற்ப ்தி 360 14 141 

லொரி சுப களின் 

எண்ணிக்பக (ஒரு 

சுப க்கு 6 மீ3) 

60 

 

2 

 

24 

சுரங்க ்தின் ம ொ  ் 

ஆழ ் 
50மீ  பர ட்ட ்தின் கீழ் (BGL) 
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2.3 புவியியல் 

2.3.1 திை்டுை்ைல்  ொவட்டத்தின்  ை்டல புவியியல் 

 இந்   ொேட்ட ் அடிப்பபடயில் மிகவு ் சிப ந்  பொபறகளொல் 

ேபகப்படு ் ப்படு ் ஒரு உயர ்ர க்னீசிக் நிலப்பரப்பொகு ், இது 1) 

வகொண்டபலட் குழு, 2) சொரவ்னொபகட் குழு  ற்று ் 3) மிக் ொபடட் குழு என 

மூன்று குழுக்களொக ேபகப்படு ் ப்படலொ ். நிலப்பரப்பு 

அடிப்பபட/அல்ட்ரொவபசிக்  ற்று ் இபளய அமில ஊடுருேல்கபளயு ் 

மேளிப்படு ்துகிறது. 

 வகொண்டபலட் குழுவில் குேொரட்்பசட், கொல்க் கிரொனுபலட் / படிக 

சுண்ணொ ்பு, கொரம்னட்-சில்லி பனட் பநஸ், கொரம்னட்-கொரட்ிபரட் பநஸ் 

 ற்று ் கொரம்னட் குேொரட்்ஸ்-ஃமபல்ட்ஸ்பொர ்பநஸ் ஆகியபே அடங்கு ். 5 மீ 

மு ல் 50 மீ  டி ன் மகொண்ட வநரியல் பட்படகளொக நிகழ்கிறது  ற்று ் வநரியல் 

முகடுகளின் முகடுகபள ஆக்கிரமி ்துள்ள குழுவில் குேொரட்்பசட் ஒரு 

முக்கிய ொன உறுப்பினரொகு ். இது மேள்பள அல்லது புபக சொ ்பல்  ற்று ் 

கொரம்னட், பவயொபடட், படவயொப்பசட், சில்லி பனட்  ற்று ் வ க்னபடட் 

வபொன்ற கனி ங்களுடன் குேொரட்்ஸின் ஒன்வறொமடொன்று இபணக்கப்பட்ட 

 ொனியங்கபளக் மகொண்டுள்ளது. Magnetitequartzite பட்படகள் 

கட்டுப்படு  ்ப்பட்ட  டி ன் மகொண்டபே.Calcgneiss சொ ்பல் அல்லது பசப்ச 

 ற்று ் பட்படயொனது, இது ேழக்க ொன ribbed சிப வுறு ் கொட்டுகிறது. இது 

சிறிய அளவு குேொரட்்ஸ்  ற்று ் கொரம்னட்டுடன் பல்வேறு விகி ங்களில் 

படவயொப்பசட், கொல்பசட், ஸ்கொவபொபலட், வேொலொஸ்வடொபனட்  ற்று ் ஸ்பீன் 

ஆகியேற்பறக் மகொண்டுள்ளது. சிலிக்வகட்  ொதுக்களின் குபறவு  ற்று ் 

கொரப்வனட்டுகளின் அதிகரிப்பு ஆகியேற்றுடன், அது படிக சுண்ணொ ்புக் 

கற்களொக  ொறுகிறது. படிக சுண்ணொ ்பு மேண்ப யொனது, நடு ் ர ் மு ல் 

கரடுமுரடொன. கொரம்னட்-சில்லி பனட் பநஸ் நடு  ்ர மு ல் சொ ொரண 

 ொனிய ொனது, 5 மு ல் 100 மீ  டி ன் மகொண்டது  ற்று ் வேபலநிறு ்  ்தின் 

வபொது சில கிவலொமீட்டரக்ளுக்கு வ ல் கண்டுபிடிக்கப்படலொ ். இது முக்கிய ொக 

பவயொபடட், சில்லி பனட்  ற்று ் கொரம்னட் நிபறந்  அடுக்குகளுடன்  ொறி 

 ொறி குேொரட்்ஸ்-வக-ஃமபல்ட்ஸ்பொர ் பணக்கொர அடுக்குகளின் பட்படகளொல் 
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ஆனது. 3 மசமீ விட்ட ் மகொண்ட கொரம்னட் வபொரப்ிவரொபிளொஸ்ட்கள்  ற்று ் 5 

மசமீ x 2.5 மிமீ அளவு ேபரயிலொன சில்லி பனட் ஊசிகள் சில இடங்களில் 

கொணப்படுகின்றன. இந்  பொபறயில் கொரம்னட்-கொரட்ிபரட் பநஸ்  ற்று ் 

கொரம்னட் குேொரட்்ஸ்-ஃமபல்ட்ஸ்பொர ் பநஸ் ஆகியேற்றின் ம ல்லிய 

இபடப்பட்ட பட்படகள் உள்ளன. 

 ம ட்டொசிடிம ன்டரி பொபறகள்  னிப்பட்ட பட்படகளொக அல்லது 10 மீ 

மு ல் 100 மீ ேபர அகல ்  ற்று ் 100 மீ மு ல் சில கிவலொமீட்டரக்ள் ேபர 

மேளிப்படு ் நீள ்துடன், சொரவ்னொகிட்ஸ்  ற்று ் மிக் ொபடட்டுகளுக்குள் 

பல முபற மீண்டு ் மீண்டு ் பட்படகளொக நிகழ்கின்றன. மடக்வடொனிக் 

ஸ்பலசிங் கொரண ொக இந்  பட்படகள் பல முபற மீண்டு ் மீண்டு ் 

மசய்யப்படுகின்றன. 

 சொரவ்னொபகட் குழுவில் பபரொக்ஸீன் கிரொனுபலட்  ற்று ் 

சொரவ்னொபகட் ஆகியபே அடங்கு ். பபரொக்ஸீன் கிரொனுபலட் அடர ்

சொ ்பல், நடு  ்ர  ொனிய கிரொனுலிடிக் பொபற, ேழக்க ொன உப்பு  ற்று ் 

மிளகு அப ப்புடன், ேொனிபல வ ற்பரப்பில் கொணப்படுகிறது. இது 

படவயொப்பசட், பைப்பரஸ்்தீன், பிளொஜிவயொகிவளஸ், ைொரன்்ப்மளன்ட், 

பவயொபடட்  ற்று ் குேொரட்்ஸ் ஆகியேற்பறக் மகொண்டுள்ளது. 

சொரவ்னொபகட் என்பது இப்பகுதியில் மு ன்ப யொன பொபறயொகு ். இது 

சொ ்பல், நடு ் ர மு ல் சொ ொரண  ொனியங்கள், ேளி ண்டல வ ற்பரப்பில் 

முக்கிய ொக கொணப்படு ் இபலகளுடன்  வ ொற்ற ். 

 கரடுமுரடொன இது முக்கிய ொக ஸ்வ ொக்கி அல்லது கிவர குேொரட்்ஸ், 

மேளிர ் சொ ்பல் ப க்வரொக்பலன்  ற்று ் பைப்பரஸ்்டீன் வபொன்ற முக்கிய 

 ொதுக்களொல் ஆனது. இது உயர ொன  பலகள் /  பல ் ம ொடரக்பள 

உருேொக்குகிறது  ற்று ் 1-2 மீ  டி ்   ண்ணொல் மூடப்பட்ட ச மேளிகபளயு ் 

ஆக்கிரமி ்துள்ளது. மிக் ொபடட் என்பது குேொரட்்வஸொ-ஃமபல்ட்ஸ்பொடிக் 

மபொருள் உயர ்ர உரு ொற்றப் பொபறகளுக்குள் நுபழே ொல் உருேொகு ் 

பல்வேறு கனி  கலபேகபளக் மகொண்ட கட்டுப்பட்ட ஃமபல்சிக் பொபறகளின் 

குழுேொகு ். திண்டுக்கல்  ொேட்ட ்தில் இரண்டு ேபகயொன மிக் ொபடட் 
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கொணப்படுகிறது, ஒன்று சொ ்பல்  ற்று ்  ற்மறொன்று இளஞ்சிேப்பு. 

சொரவ்னொபகட்டுக்கு அடு ் படியொக மிக் ொபடட் பநஸ் இரண்டொேது மிக 

விரிேொன பொபற ஆகு ். மிக் ொபடட் பநஸ் குேொரட்்ஸ், வகஃமபல்ட்ஸ்பொர,் 

பிவளஜிவயொகிவளஸ், ைொரன்்ப்மளன்ட்  ற்று ் பவயொபடட் ஆகியேற்பற 

மேே்வேறு விகி ங்களில் மகொண்டுள்ளது. ஒட்டன்ச ்திர ்  ற்று ் 

வேடசந்தூரின் கிழக்வக, ம ட்டொ-கொப்வரொ  ற்று ் அனர ்்வ ொபசட்டுகள் 

வபொன்ற ஊடுருவு ் எரி பலப் பொபறகள் இப்பகுதியில் கொணப்படுகின்றன. 

ம ட்டொ கப்வரொ கரடுமுரடொன  ொனியங்கள், அடர ் சொ ்பல், முக்கிய ொக 

பபரொக்ஸீன், ஆ ்பிவபொல்  ற்று ் பிவளஜிவயொகிவளஸ் ஆகியேற்பறக் 

மகொண்டுள்ளது. அவனொரவ் ொபசட் மேளிர ்இளஞ்சிேப்பு மு ல் மேளிர ்பழுப்பு 

ேபர, நடு ் ர மு ல் கரடுமுரடொன  ொனிய பொபறகள் அடிப்பபடயில் சிறிய 

அளவு பபரொக்ஸீன்  ற்று ் ஆ ்பிவபொல் மகொண்ட பிவளஜிவயொகிவளஸொல் 

ஆனது. குேொரட்்ஸ்  ற்று ் மபக் ொபடட் நர ்புகள் கட்டுப்படு  ்ப்பட்ட 

பரப்பளவு மகொண்டபே. வேடசந்தூருக்கு கிழக்வக உள்ள பகுதியில் சிறிய 

கிரொபனட் கற்கள் மேளிப்படுகின்றன. ஃவபொலிவயஷன்/கினிவசொசிட்டி, 

உரு ொறிய பொபறகளில் கொணப்படு ் முக்கிய ச  ள அப ப்பு வ ற்கில் ENE-

WSW  ற்று ்  ொேட்ட ்தின்   ்திய பகுதியில் N-S க்கு அருகில் உள்ளது. 

 ொேட்ட ்தின் கிழக்குப் பகுதியொனது இரண்டு கட்ட  டிப்புகளின் குறுக்கீடு 

கொரண ொக சிக்கலொன  டிந்  கட்டப ப்புகபளக் கொட்டுகிறது, இது 

ம ொடரச்ச்ியொன குவி ொடங்கள்  ற்று ் வபசின்கபள உருேொக்குகிறது. 

 ேறுகள்  ற்று ் மேடட்ு  ண்டலங்கள்   ்திய பகுதியில் N-S  ற்று ் ம ற்கு 

பகுதியில் NW-SE 

 

அட்டவகை 2.5  ொவட்டத்தின் அடுை்கு 

வயது குழு லித்தொலஜி 

    

 சமீப ்தியது கங்கர ்

குேொட்டரன்ரி ப்ளஸ்ீவடொசீன் வலட்டபரட் 
    

 குேொரட்ஸ்்  
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புவரொட்டவரொவசொ
யிக் 

அமில ஊடுருேல்கள் 
மபக் ொபடட் 
கிரொபனட ்

 இளஞ்சிேப்பு மிக் ொபடட் 

மிக் ொபடட ்
கிரொபனடிக் பநஸ் 

வைொரன்்ப்வளண்ட் பநஸ் 

குழு   

 அனர ்்வ ொபசட ்

அடிப்பபட/அல்ட்ரொவபசிக் 

ஊடுருேல்கள் 

ஆ ்பிவபொபலட ்/ வநொபரட ்

/ கப்வரொ  

அல்ட்ரொ ொஃபிக்ஸ்    

ஆரக்்கியன்- 

புவரொட்டவரொவசொ
யிக் 

சொரவ்னொபகட் குழு 

வ க்னபடட ்குேொரட்ப்சட் 
பபரொக்ஸீன்  

கிரொனுபலட் 
சொரவ்னொபகட் 

   

  

வகொண்டபலட ்

கொரம்னட் குேொரட்ஸ்் - 

ஃமபல்டஸ்்பொர ்பநஸ் 

கொரம்னட் - சில்லி பனட் 
பநஸ் ± 

cordierite Calc-gneiss / 

சுண்ணொ ்பு 

குேொரட்ப்சட ்

குழு 

 

    

ஆ ொர ்: திண்டுக்கல்  ொேட்ட சிறு கனி ங்களுக்கொன  ொேட்ட ஆய்வு 

அறிக்பக – https:// Dindigul .nic.in/document/district- survey-report-minor-minerals-all/ 

 

2.3.2 உள்ளூர் புவியியல் 

தீபகற்ப பநஸ் மிகப் பழப யொன பொபற அப ப்புகபள 

உருேொக்குகிறது, இதில் கிரொபனடிக் க்னீஸின் பொரிய உருேொக்க ் சமீப ்திய 

குேொட்டரன்ரி உருேொக்க ்தின் ேள ொன திரட்சியுடன் உள்ளது. கிரொனிடிக் 

பநஸ் உருேொக்க த்ின் பிரொந்திய அளவில், N45oE - S45oW வநொக்கி SE70o வநொக்கி 

நபனகிறது. இந் ப் பகுதியில் உள்ள பொபறகளின் மபொதுேொன புவியியல் 

ேரிபசகள் கீவழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

                               வயது                       உருவொை்ை ் 

                                        சமீப ்தியது – நொன்கொக உருேொக்க ் (வ ல்  ண் + 

சிப வுறு ் பொபற) 
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                                       ------------ இணக்கமின்ப  ------------ 

                                        ஆரக்்கியன் - சொரவ்னொபகட பநஸ் 

 புவியியல் ரீதியொக, இப்பகுதி வ லொதிக்க ொக ஆழ ற்ற ேொனிபல  ற்று ் 

ஆழ ற்ற புப க்கப்பட்ட மபடிப்மளய்ன்  ற்று ் மி  ொன ேொனிபல மகொண்ட 

புப க்கப்பட்ட மபடிப்மளய்ன் ஆகியேற்றொல் ஆனது. 

    பட ் 2.6 திை்டுை்ைல்  ொவட்டத்தின் புவியியல் வகரபட ்
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பட ் 2.7 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ 

சுற்றளவில் புவியியல் வகரபட ் 

 

பட ் 2.8 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ 
சுற்றளவுை்கு நில வடிவங்ைளின் மதொற்ற வகரபட ் 
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2.4 வளங்ைள்  ற்று ் இருப்புை்ைள்: 

  சொதொரண கல்  ற்று ் வ ல்  ண்  வளங்கள்  ற்று ் இருப்புக்கள், 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன அதிகபட்ச குத்தவகப் பகுதிவய 

உள்ளடக்கு ் வவகயில் பிரிவுகவளத் திட்டமிடுவதன் மூல ் குறுக்குமவடட்ு 

முவறயின் அடிப்பவடயில் கணக்கிடப்பட்டது.புவியியல் வளங்களின் 

கிவடக்கு ் தன்வ யின் அடிப்பவடயில், சுரங்க அகழ்வு முவறயில் மபஞ்ச ்

அவ ப்பவதக் கருத்தில் மகொண்டு, 7.5 மீ (பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிவயச ்

சுற்றியுள்ள பொதுகொப்புத் தவட)  ற்று ் துல்லிய ொன பகுதி தகவல்மதொடரப்ு 

கடிதத்தின்படி பொதுகொப்பு தூர ்  ற்று ் பூட்டப்பட்டவதக் கழித்தல் 

ஆகியவற்வறக் கருத்தில் மகொண்டு, அகழ்வொய்வு இருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. 

மபஞ்ச ் உருவொக்கத்தின் தபொது இருப்புக்கள் (மபஞ்ச ் லொஸ் என்று ் 

அவழக்கப்படுகிறது) கருத்தில் மகொண்டு சுரங்க வகயிருப்பு 

கணக்கிடப்படுகிறது. 

அட்டவகை 2.6 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின் கிகடை்கு ் 

புவியியல் வளங்ைள் 

வள வகை 
சொதொரை ைல் 

(ைன மீட்டர்) 
சிகதவுறு ் 

பொகற 

ம ல்  ை் 

(ைன 

மீட்டர்) 
புவியியல் ேள ்  

கன மீட்டர் 2106108 22914 45828 

சுரண்டக்கூடிய ேள ் 

கன மீட்டர ்
1098247 21255 42510 

         ஆ ொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்ட ் 

அட்டவகை 2.7 ஆை்டு வொரியொன உற்பத்தித் திட்ட ் 

ஆை்டு 

சொதொரை 

ைல் (ைன 

மீட்டர்) 
சிகதவுறு ் பொகற 

ம ல்  ை் 

(ைன 

மீட்டர்) 
I 110367 21255 42510 

II 110360 - - 

III 1,64,640 - - 

IV 51350 - - 

V 1,03,730 - - 

ம ொத்த ் 540447 21255 42510 
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2.4.1 கழிவுகணள அகற்றுதல்: 

     சுரங்க ் திட்ட கொல ்தில் வ ல்  ண்  ற்று ் சிப வுறு ் பொபற, வ ல்  ண் 

(42,510மீ3)  ற்று ் சிப வுறு ் பொபற (2,1255மீ3) ேடிவில் உள்ள வ லடுக்கு 

பொதுகொப்பொக அகற்றப்படு ். மேட்டிமயடுக்கப்பட்ட வ ல் ண், 

பயன்படு ் ப்பட்ட பகுதிக்குள் பொதுகொக்கப்பட்டு, பண்ட் கட்டுே ற்குப் 

பயன்படு ் ப்படு ்  ற்று ் குேொரி குழியின் ஒரு பகுதியில் மீண்டு ் 

நிரப்பப்படு ். சிப வுறு ் பொபறபய டிப்பரக்ளில் ஏற்றி,  ொழ்ேொன பகுதிகபள 

ச ன் மசய்து, அனு தி மபற்று, அரசிட ் வ பேயொன சீனிவயொவரஜ் கட்டண ்ப  

மசலு ்திய பின்னவர, வ ல் ண்பண அகற்றுேது இல்பல. 

2.4.2 ைருத்தியல் சுரங்ைத் திட்ட ்  ற்று ் பிரிவுைள் 

  சுரங்கத்தின் மபொருளொதொர ஆழ ், பொதுகொப்பு  ண்டலங்கள், 

அனு திக்கப்பட்ட பகுதி தபொன்ற சில நவடமுவற அளவுருக்களின் 
அடிப்பவடயில் இறுதி குழி அளவு வடிவவ க்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 2.8 இறுதி குழி பரிமாைம் 

குழி நீள ் (மீ) 

(அதிைபட்ச ்) 

அைல ் (மீ) 

(அதிைபட்ச ்) 

ஆழ ்(மீ) 

(அதிைபட்ச ்) 

I 
218 195 

 பர  ட்ட ்திற்கு 
கீவழ 50மீ 

2.4.3 சுரங்க மூடல் 

❖  சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு ம ொந் ரவு மசய்யப்பட்ட  ள ்ப  அ ன் 

இயற்பகயொன நிபலக்கு ் திரு ்பச ் மசய்யு ் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் 

ஏவ னு ் பொ க ொன விபளவுகபள ்  டுக்கு ் அல்லது குபறக்கு ் அல்லது 

 னி  ஆவரொக்கிய ்  ற்று ் பொதுகொப்புக்கு அசச்ுறு ் ல்கபள ்  டுக்கு ் 

அல்லது குபறக்கு ் பிற உற்ப ்திப் பயன்பொடுகளுக்கு ்  யொரப்டு ்துகிறது. 

சுரங்க ் மூடப்பட்ட பிறகு, பொதுகொப்பு ்  பட  ற்று ் வ ல் மபஞ்சுகள் 

 ற்று ்  ற்கொலிக நீர ்்வ க்க ் ஆகியபே சுற்றுசச்ூழபல வ  ்படு ்து ். 

❖ புனரவ்ொழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள்  னிதரக்ளுக்கு ் விலங்குகளுக்கு ் 

உடல் ரீதியொக பொதுகொப்பொக இருப்பது, புவி-மதொழில்நுட்ப ரீதியொக 

நிவலயொனது, புவி-தவதியியல் ரீதியொக  ொசுபடுத்தொதது/  ற்று ் 

சுரங்கதத்ிற்குப் பிந்வதய நில பயன்பொட்வடத் தக்கவவத்துக்மகொள்ளு ் 

திறன் மகொண்டதொக இருத்தல் ஆகியவவ முக்கிய மூடல் தநொக்கங்களொகு ்.



 

 

32 | P a g e  

 

 

               பட ் 2.9 சுரங்ை குத்தகை திட்ட ் 
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பட ் 2.10 ஆை்டு வொரியொன வளரச்ச்ி  ற்று ் உற்பத்தித் திட்ட ் 
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பட ் 2.11 ஆை்டு வொரியொன வளரச்ச்ி  ற்று ் உற்பத்திப் பிரிவுைள் 
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பட ் 2.12 ைருத்தியல் திட்ட ் 



 

 

36 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பட ் 2.13 முற்மபொை்ைொன சுரங்ை மூடல் திட்ட 
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2.4.4 சுரங்ை வடிவக ப்பு சுரங்ை மூடல் திட்டமிடல் & விருப்பங்கள் 

பரிசீலணனகள் 

❖ உள்  ற்று ் மேளிப்புற பங்கு ொரரக்ளொல் திட்டமிடல்  ற்று ் 

ேடிேப ப்பு பரிசீலபனயின் ஆர ்ப கட்ட ்தில் என்னுபடய மூடல் 

நன்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ சுரங்கக் குழியின் எல்பலயில் 2 மீட்டர ்உயர ் மகொண்ட கட்டு கட்டு ல் 

 ற்று ் அ ன் நிபல ் ன்ப பய எல்லொ வநர ்திலு ் உறுதி மசய் ல் 

 ற்று ்  பழயின் வபொது குழிக்கு  ண் சரிேப யு ் வசகரிப்பப யு ் 

 விரக்்க இயற்பகயொன சரிவில்  பல ேடிகொல் அப க்கவு ்.  

❖ கனி  ்ப  முழுப யொகச ்சுரண்டிய பிறகு, விப ்துகபள ்  விரக்்க, 

 ொழ்ேொன மபஞ்ச ் கொல் சுேர ் பக்க ொனது ச ்ப் பிட்கள் இல்லொ ல் 

மேற்றுப் பரப்பொகப் பரொ ரிக்கப்படு ்.  

❖ சுரங்க மூடப்படுே ற்கு முன் அபன ்து கூரப் யொன விளி ்புகளு ் 

ம ன்ப யொன முக ்திற்கு உபடயணிந்து, ம ொங்கு ் சுேர ்பக்க ்தில் 

 ளரே்ொன குப்பபகள் இல்லொ ல் இருப்பப  உறுதி மசய்யு ். 

❖ சமூகப் மபொறுப்புகளின் ஒரு பகுதியொக திட்ட ஆ ரேொளர,் TNPCB & TWAD 

இன்  ரநிபலகளின்படி பயனுள்ள சு ்திகரிப்பு மசயல்முபறக்குப் 

பிறகு, வசமிக்கப்பட்ட சுரங்கக் குழி நீபர அருகிலுள்ள கிரொ ங்களுக்கு 

ேழங்க உறுதியளிக்கிறொர.்  
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❖ பூரவ்ீக இனங்கள் எல்பல ்  படகளில் 3 ேரிபச ேடிேங்களில் 

நடப்படு ்  ற்று ் 1 ேது மபஞ்சில், மபொது க்கள்  ற்று ் 

கொல்நபடகளின் உள்ளொரந்்  நுபழபே ்  டுக்க ேொசலில் ஒரு முழு வநர 

கொேலொளி நியமிக்கப்படு ். 

❖ குேொரிக்கு மசல்லு ் பொப  மூடப்பட்டவுடன் உடனடியொக 

துண்டிக்கப்படு ். 

❖  ளேப ப்பு ேடிேப ப்பு  யொரிக்கப்பட்டு, புவியியல்  ற்று ் சுரங்க ் 

துபறயின் அங்கீகொர ்ப ப் மபற வேண்டு ்.  

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட  ளேப ப்பின்படி கட்டுே ற்கு 

முன்ம ொழிபேருக்கு அறிவுறு ் ப்படுகிறது. 

❖  ள ்தில் விடப்பட்ட கட்டப ப்புகளின் இயற்பியல்  ற்று ் இரசொயன 

நிபல ் ன்ப , உயிரியல் ரீதியொக வேறுபட்ட, நிபலயொன சூழலின் 

இயற்பகயொன  றுேொழ்வு, இறுதி நில பயன்பொடு உகந்  ொக உள்ளது 

 ற்று ் சுற்றியுள்ள பகுதி  ற்று ் உள்ளூர ்சமூக ்தின் வ பேகளுக்கு 

இணங்குகிறது  ற்று ் வ பேகபள எடு ்துக்மகொள்ேது. மூடு லின் 

சமூக-மபொருளொ ொர  ொக்க ்ப  உள்ளூர ் சமூக ் கணக்கில் 

எடு ்துக்மகொள்ேது  ற்று ் குபறக்கிறது. 

❖ சுரங்க ் மூடப்படுே ொல் சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் சூழலியலில் சொ க ொன 

 ொற்ற ் ஏற்படு ். 
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2.4.5 சுரங்ை பிந்ணதய மூடல் கை்காைிப்பு 

திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் மதொடரப்ொன மூடலுக்குப் பிந்வதய 

கண்கொணிப்பின் தநொக்க ் மூடல் தநொக்கங்கவள அவடவவத உறுதி 

மசய்வதொகு ். 

❖    மீதமுள்ள குழி சுவரக்ளின் புவி மதொழில்நுட்ப நிவலதத்ன்வ வய             

கண்கொணிக்கவு ். 

❖    வடிவவ ப்பு தநொக்கங்களின் சொதவனவய உறுதிப்படுத்த, குழி 

சுவரக்ளில் தவர ஆட்சிவய கண்கொணிக்கவு ். 

❖    மீன், வொழ்விடங்கள்  ற்று ் வனவிலங்கு பொதுகொப்பு மதொடரப்ொன மூடல் 

தநொக்கங்கவள உறுதிப்படுதத் குழியில் உள்ள நீர ்  ட்டத்வத 

கண்கொணித்தல் ஆகியவவ அவடயப்படுகின்றன. 

❖    கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட குழி மவளிதயற்று ் புள்ளிகளில்  ொதிரி நீரின் தர ் 

 ற்று ் அளவு. 

❖    நீர ் த லொண்வ  சிக்கல் உள்ள எதிரப்ொரொத பகுதிகவளக் கண்டறிந்து 

தசொதிக்கவு ். 

❖    மபர ்்கள் & தவலிகள் தபொன்ற தவடகளின் தநரவ் வய ஆய்வு மசய்யவு ். 

❖    மசயல்திறவன தீர ்ொனிக்க தவடகளுடன் வனவிலங்கு மதொடரப்ுகவள 

கண்கொணிக்கவு ். 

❖    மபொருந்தக்கூடிய மவள்ள ் நிவறந்த குழிகளில் நீரவ்ொழ் வொழ்விடங்கவள 

ஆய்வு மசய்யவு ். 

❖    தூசி அளவவக் கண்கொணிக்கவு ். 

அட்டவகை 2.9 சுரங்ை மூடல் பட்மெட் 

மசயல்பொடு 
ஆை்டு விகித ் 

மதொகை 

(ரூ.) I II III IV V 

பொதுகொப்பு 

ேலய ்தின் கீழ் 

வ ொட்ட ் 

(எண்களில்) 

95 95 95 95 95 

@100 ரூ 

ஒரு 

 ரக்கன்
று 

ரூ.47,500/

- 

வ ொட்ட மசலவு 9500 
950

0 

950

0 

950

0 

950

0 

மபஞ்ச ் ற்று ் 

அப்வரொச ்வரொடு (Nps. 

இல்) வ ொட்ட ் 

அணுகு சொபல 
ரூ 

11,000/- 22 22 22 22 22 
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வ ற்மகொள்ளப்படுகி
றது. 

வ ொட்ட மசலவு 2200 
220

0 

220

0 

220

0 

220

0 

க ்பி வேலி 

(மீட்டரில்) 824மீ 

2,47,20

0 
- - - - 

@300 ரூ 

ஒரு 

மீட்டருக்
கு 

ரூ.2,47,20

0/- 

ம ொத்த ் 
ரூ.3,05,70

0/- 

ஆதொர ்: FAE  ற்று ் EC ஆல் முன்ம ொழியப்பட்டது 

2.5 சுரங்க முணற 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன சுரங்க முவற 

மபொதுவொனது. திறந்தமவளி இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட சுரங்க முவறயொனது, 

மபஞ்ச ் உயரத்திற்குக் குவறயொத மபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர 

மபஞ்சுகவள உருவொக்குவவத உள்ளடக்கியது. இருப்பினு ், சொதொரண கல் 

குவொரிகவளப் மபொறுத்த வவரயில், த தல உள்ள விதிமுவறகள் 106 (2) (b) இன் 

விதிகவளக் கவடப்பிடிப்பது, சுரங்கச ் சிக்கல்களுடன் இவணந்த பல்தவறு 

உள்ளொரந்்த மபட்தரொமஜனடிக் கொரணிகளொல் அரிதொகதவ 

சொத்திய ொகு ். எனதவ, சுரங்கச ் சட்ட ் - 1952 இன் கீழ், MMR-1961 இன் 

ஒழுங்குமுவற 106 (2) (b) உடன் ததவவயொன ஏற்பொடுகள் கிவடக்கப்மபற, 

சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரிடமிருந்து த ற்கண்ட ஒழுங்குமுவற 

விதிகளில் தளரவ்ு மபற முன்ம ொழியப்பட்டது. 

சொதொரண கல் இந்  ேபகயொன கரடுமுரடொன கல் குேொரி 

மசயல்பொட்டிற்கு பகவயந்  வேபலயொட்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர.் 

கட்டிடக் கல்  ற்று ் வேலிக் கல் ஆகியபே பகமுபறயொக 

மேட்டப்படுகின்றன ஆப்பு  ற்று ்  உளி மூல ் வ பேயொன அளவு 

மேட்டபடுகிறது. ஜொக் வை ர ்  இபணக்கப்பட்ட டிரொக்டர ் மபொரு  ்ப்பட்ட 

க ்ப்ரசர ் வபொன்ற இயந்திரங்கள் துபளயிடுே ற்கு ் மேடிப்ப ற்கு ் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன. பகமுபறயொக ஏற்று ல் (கணிச ொன 

கரடுமுரடொன கல் குவிந் ொல், வஜசிபி வபொன்ற ேொடபக முன் முபன ஏற்றி 

மூல ் ஏற்றப்படு ்), டிப்பரக்ள் வபொக்குேர ்துக்கு பயன்படு  ்ப்படுகின்றன. 
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2.5.1 துணளயிடுதல் & மவடித்தல் 

கீதழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுருக்களின்படி துவளயிடுதல்  ற்று ் 

மவடிதத்ல் த ற்மகொள்ளப்படு ். 

இவடமவளி                   – 1.2மீ 

சுவ                      – 1.0 மீ 

துவளயின் ஆழ ்                  – 1.5 மீ 

ஒரு துவளக்கு கட்டண ்     – 0.50 - 0.75 கிதலொ 

தூள் கொரணி        – 6.0 டன்கள்/கிதலொ 

துவள விட்ட ்       – 32 மி.மீ 

2.5.1.1 மவடிமபாருட்களின் வணக 

பொதுகொப்பொன பயிற்சியுடன் திறப யொக மேடிக்க பின்ேரு ் 

மேடிமபொருடக்ள் பரிந்துபரக்கப்படுகின்றன. 

ே.எ
ண் 

விளக்க ் ேகுப்பு 

/ பிரிவு 

ேபக அளவு 

1. குழ ்பு ேரக்்க
 ் - 3 

பநட்வரொ 

கலபே 

25 x 200 

2. பநட்வரட் 
கலபே 

ேரக்்க
 ் – 2 

ANFO (12% 

டீசல் 

மகொண்ட 

அ ்வ ொனிய
 ் பநட்வரட)் 

 ள ்தில் 

 யொரிக்கப்பட்ட
து. 

3. மடட்டவனட்டரக்
ள் 

ேரக்்க
 ் - 3 

சொ ொரண 

 ற்று ் மின் 

(OD & ED) 

6.5 x 32 

4. பொதுகொப்பு 

உருகி 

ேரக்்க
 ் - 6 

ப்ளூ ச ்ப் 

ஃபியூஸ் 

கொயில்கள் 

ஒே்மேொன்று
 ் 

10மீட்டரக்ள் 

 

ஆ ொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்ட ் 

2.5.1.2 மவடிமபாருட்களின் ரசமிப்பு 

திட்டப் பகுதிக்குள் மவடிமபொருடக்வள தசமிப்பதற்கொன முன்ம ொழிவு 

எதுவு ் இல்வல, அந்தந்த திட்ட ஆதரவொளரக்ள் மேடிக்கு ் நடவடிக்வககவள 

த ற்மகொள்வதற்கொக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மேடிமபொருள் முகேரக்ளுடன் 

ஒப்பந்த ் மசய்துள்ளனர ் ற்று ் DGMS வழிகொட்டுதல்களின்படி திறவ யொன 
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நபர ் பொதுகொப்பு  ற்று ் ஒட்டும ொத்த குவொரி நடவடிக்வககளின் 

த ற்பொரவ்வக்கு பணிய ரத்்தப்படுவொர.் 

மவடி ருந்துகள் தினசரி அடிப்பவடயில் மவடி ருந்து ஏமஜன்சியில் 

இருந்து மபறப்படு ்  ற்று ் திறவ யொன பிளொஸ்டர ்த ற்பொரவ்வயின் கீழ் 

மவடிபேப்பு  த ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் மவடிக்கு ் இருப்பு இல்வல 

என்பவத உறுதி மசய்யு ்; ஏததனு ் இருப்பு சப்வளயர ் மூல ் திரு ்ப 

எடுக்கப்படு ். 

2.5.2 இயந்திரமயமாக்கலின் அளவு 

அட்டவகை 2.10: முன்ம ொழியப்பட்ட இயந்திரங்ைள் 

வரிகசப்படுத்தல் துகளயிடு ் இயந்திர ் 

ேபக எண்கள் துபளயின் 

படய ் 

அளவு / 

மகொள்ளளவு 

மசய்ய உந்து 

சக்தி 

H.P. 

ஜொக் 

வை ர ்

6 25.5 மி.மீ பகயில் 

பிடி ் து 

அடல்ஸ் 

கொப்வகொ 

2 

எண்கள் 

டீசல் 60 

ஏற்றுதல் உபைரைங்ைள் 

 பகமுபறயொக ஏற்று ல் (கணிச ொன சொ ொரண கல் குவிந் ொல், JCB 

வபொன்ற ேொடபக முன் முபன ஏற்றி ஏற்றப்படு ்) 

மபொை்குவரத்து உபைரைங்ைள் 

 10 டன் மகொள்ளளவு மகொண்ட டிப்பர ்மூல ் மூலப்மபொருடக்ள்  ற்று ் 

கழிவுகபள மகொண்டு மசல்ல வேண்டு ்.   

ேபக எண்கள் அளவு / 

மகொள்ளளவு 

மசய்ய உந்து 

சக்தி 

H.P. 

டிப்பர ் 3 10 M. T அவசொக் 

வலலண்ட் 
டீசல் 110 

ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ் 

2.6 மபாது அம்சங்கள் 

2.6.1 வடிகால் முணற 

 ேடிகொல் அப ப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிடட் ேடிகொல் படுபகயில் உள்ள 

நீவரொபடகள், ஆறுகள்  ற்று ் ஏரிகளொல் உருேொக்கப்பட்ட ேடிே ொகு ், இது 

ஒரு நிலப்பரப்பில் உள்ள பொபறகள்  ற்று ் புவியியல் கட்டப ப்புகளின் 

பண்புகபள மேளிப்படு ்துகிறது. நில ்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட 
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பகுதியில் கடின ொன அல்லது ம ன்ப யொன பொபறகள் ஆதிக்க ் 

மசலு ்தினொலு ், நில ்தின் சொய்வு ஆகியேற்றொல் அபே 

நிரே்கிக்கப்படுகின்றன. திட்டப் பகுதிக்குள் ஓபடகள், கொல்ேொய்கள், 

நீரந்ிபலகள் எதுவு ் கடக்கவில்பல. முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதியின் ேடிகொல் 

ேடிே ொனது, பட ் 2.12 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி, வ ற்பரப்பிற்கு அடியில் 

சீரொன பொபறயியபலக் குறிக்கு ் மடன்ட்ரிடிக் - துபண மடன்ட்ரிடிக் ஆகு ். 

2.6.2 ரபாக்குவரத்து அடரத்்தி 

 மபொருடக்ளின் வபொக்குேர ்து ேழியின் அடிப்பபடயில் 

நட ் ப்பட்ட வபொக்குேர ்து கணக்மகடுப்பில், சொ ொரண கல் 

முக்கிய ொக  ொபழயூ ்து- நிலக்வகொடப்ட SH-192 சொபலபய 

இபணக்கு ் மகொலு ன்மகொண்டொன் - வகொரகட்டி கிரொ  உவலொக 

சொபல ேழியொக மகொண்டு மசல்ல உ ்வ சிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 இரண்டு இடங்களில் வபொக்குேர ்து அடர ்்தி அளவீடுகள் 

வ ற்மகொள்ளப்பட்டன: 

1. மகொலு ன்மகொண்டொன்-மகொரக்கட்டி கிரொ  ் உவலொக வீதி. 

2.  ொபழயூ ்து - நிலக்வகொடப்ட SH-192 சொபல, NH-83 

 ட ்துக்குள ்-பழனி வ சிய மநடுஞ்சொபலபய 

இபணக்கிறது..                                                                                                                                                                                                                                                    

  கனரக வ ொட்டொர ் ேொகனங்கள், இலகுரக ேொகனங்கள்  ற்று ் 

இரு/மூன்று சக்கர ேொகனங்கள் என மூன்று ேபககளின் கீழ் ேொகனங்கபள 

கொட்சி கண்கொணிப்பு  ற்று ் எண்ணி மூல ் 24  ணி வநரமு ் வபொக்குேர ்து 

அடர ்்தி அளவீடுகள் ம ொடரச்ச்ியொக வ ற்மகொள்ளப்பட்டன. சொபலகளில் 

வபொக்குேர ்து மநரிசல் அதிக ொக இருப்ப ொல், ஒே்மேொரு நிபலய ்திலு ் 

ஒவர வநர ்தில் இரண்டு திறப யொன நபரக்ள் பணியில் ஈடுபடு ் ப்பட்டனர.் 

ஒே்மேொரு ஷிப்டிலு ் ஒரு நபர ் வபொக்குேர ்ப  கணக்கிடுே ற்கு இரு 

திபசகளிலு ். ஒே்மேொரு  ணி வநர த்ின் முடிவிலு ், புதி ொக எண்ணு ் 

பதிவு ் வ ற்மகொள்ளப்பட்டன.  
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அட்டவகை 2.11 மபொை்குவரத்து ைைை்மைடுப்பு இடங்ைள் 

 ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்  -வசட் கண்கொணிப்பு 

 

அட்டவணை 2.12 தற்ரபாதுள்ள ரபாக்குவரத்து அளவு 

நிணலயக் 
குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கர 
வாகனங்கள் 

மமாத்த 
PCU 

PCU இல்ணல PCU இல்ணல PCU No இல்ணல 

TS1 105 315 20 20 110 55 390 

TS2 125 375 25 25 170 85 485 

   ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-வசட் கண்கொணிப்பு 

* PCU  ொற்று ் கொரணி: HMV (டிரக்குகள்  ற்று ் தபருந்து) = 3, LMV (கொர,் ஜீப் 

 ற்று ் ஆட்தடொ) = 1  ற்று ் 2/3 சக்கர வொகனங்கள் = 0.5 

அட்டவகை 2.13 ஒரு நாணளக்கு சாதாரை கல் ரபாக்குவரத்து 

ஒரு நொகளை்கு சொதொரை ைல் மபொை்குவரத்து 

லாரிகளின் 
திறன் 

ஒரு நாணளக்கு 
ஒட்டுமமாத்த 
பயைங்களின் 
எை்ைிக்ணக 

PCU இல் மதாகுதி 

15 டன்கள் 60 180 

ஆ ொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்க ் திட்ட ் 

அட்டவகை 2.14 மபொை்குவரத்து மதொகுதியின் சுருை்ை ் 

பொப  

PCU 

 ற்வபொது
ள்ள 

வபொக்குே
ர ்து 

அளவு 

திட்ட ் ொ
ல் 

வபொக்குே
ர ்து 

மபருகு ் 

ம ொ ்  

வபொக்குே
ர ்து 

அளவு 

IRC - 1960 

ேழிகொடட்ு ல்க
ளின்படி PCU 

 ணிவநர ் 

திறன் 

SH-192  ொபழயூ ்து-

நிலக்வகொடப்ட 

சொபலபய இபணக்கு ் 

மகொலு ன்மகொண்டொன்-

390 180 570 1500 

நிகலயை் 

குறியீடு 
சொகலயின் மபயர் தூர ்  ற்று ் 

திகச 

சொகல 

வகை 

TS1 

மகொலு ன்மகொண்டொன்-

மகொரக்கட்டி கிரொ  ் 

ம ட்டல் வீதி 

1கிமீ - 

ேடகிழக்கு 

கிரொ  

சொபல 

TS2 
 ொபழயூ ்து-

நிலக்வகொடப்ட  SH-192 

0.8 கிமீ - 

ம ன்வ ற்கு 

SH-192 

சொபல 
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மகொரக்கட்டி ம டட்ல் 

கிரொ  சொபல. 

 ொபழயூ ்து-

நிலக்வகொடப்ட SH-192 

சொபல  ட ்துக்குள ்-

பழனி NH-83 

இபணக்கிறது. 

485 180 665 1200 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-வசட் கண்கொணிப்பு பகுப்பொய்வு 
சுருக்க ் 

 

இந்த திட்டத்தின் கொரண ொக தற்தபொதுள்ள தபொக்குவரத்து மநரிசல் 

அதிக ொக இருக்கொது. 

IRC 1960 இன் படி தற்தபொதுள்ள இந்த கிரொ  சொவல ஒரு  ணி தநரத்தில் 

1,200 PCU ஐ வகயொள முடியு ்  ற்று ் முக்கிய  ொவட்ட சொவல ஒரு  ணி 

தநரத்தில் 1500 PCU ஐ வகயொள முடியு ். எனதவ இந்த முன்ம ொழியப்பட்ட 

தபொக்குவரத்து கொரண ொக எந்த இவணப்பு ் இருக்கொது.  

6.3 கனிமப் பயன் மற்றும் மசயலாக்கம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட எந்தத் திட்டத்திலு ் கனி ச ் மசயலொக்க ் அல்லது 

தொதுப் பயன் படுத்து ் திட்ட ் எதுவு ் இல்வல.

 

பட ் 2.14 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின் மபொை்குவரத்து அடர்த்தி 

வகரபட ்
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படம். 2.15 முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வணரபடம்
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2.6.4 தற்ரபாதுள்ள உள்கட்டணமப்புகள் 

சுரங்க அலுவலக ், மதொழிலொளரக்ளுக்கொன தற்கொலிக ஓய்வவறகள், 

கழிவவற  ற்று ் சிறுநீர ் கழிப்பிட வசதிகள் தபொன்ற உள்கட்டவ ப்புகள் 

குவொரி குத்தவகக்கு வழங்கப்பட்ட பிறகு சுரங்க விதியின்படி கட்டப்படு ். 

2.7 திட்டத் ரதணவ 

2.7.1 தை்ைீர் ரதணவ 

KLD இல் தண்ணீர ் ததவவகள் பற்றிய விவரங்கள் கீதழ 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

அட்டவணை 2.15 திட்டத்திற்கான நீர் ரதணவ 

வ.எை் விளை்ை ் புதிய நீர் 
(KLD) 

அைற்றல் 

1. குடிநீர ்

 ற்று ் 

உள்நொட்டு 

1.25 குடிநீர ்  ற்று ் வீடட்ு 

உபவயொக ்திற்கொக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட  ண்ணீர ்

விற்பபனயொளரக்ளிடமிருந்து 

 ண்ணீர ்மபறப்படு ் 

2. பசுப  பகுதி 1.75 அருகில் உள்ள ஆழ்துபள 

கிணறுகளில் இருந்து 

3. தூசி 

அடக்கு ல் 

2.0 அருகில் உள்ள ஆழ்துபள 

கிணறுகளில் இருந்து   

ஆதொர ்: முன்னுரிவ  அறிக்வக 

2.7.2 சக்தி மற்றும் பிற உள்கட்டணமப்பு ரதணவகள் 

எந்  முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ்திற்கு ் சுரங்க நடேடிக்பககளுக்கு 

மின்சொர ் வ பேயில்பல. குேொரி மசயல்பொடு பகல் வநர ்தில்  ட்டுவ  

பரிந்துபரக்கப்படுகிறது (மபொது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM,  திய உணவு இபடவேபள 

1 PM - 2 PM). அலுேலக ்  ற்று ் பிற உள்கட்டப ப்புகளில் பயன்படு ்  

மின்சொர ் அந் ந்  திட்ட ஆ ரேொளரொல் SEB யிலிருந்து மபறப்படு ். 

திட்டப் பகுதிக்குள் பட்டபறகள் எதுவு ் முன்ம ொழியப்படவில்பல. 

எனவே திட்டப் பகுதியில் இருந்து கழிவுநீர ் மேளிவயறொது. சுரங்க 

அலுேலக ்தில் இருந்து மேளிவயறு ் வீடட்ுக் கழிவுகள் மசப்டிக் வடங்க் 

 ற்று ் சொக் பிட் ஆகியேற்றில் மேளிவயற்றப்படு ். திட, திரே அல்லது ேொயு 
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ேடிவில் உருேொகு ் நசச்ுக் கழிவுகள் எதுவு ் இல்பல. எனவே கழிவு 

சு ்திகரிப்பு நிபலய ் வ பே இல்பல. 

 2.7.3 எரிமபாருள் ரதணவ 

 சுரங்க இயந்திரங்களுக்கு டீசல் பயன்படு ் ப்படு ். அருகில் உள்ள 

எரிமபொருள் நிபலயங்களில் இருந்து டீசல் மகொண்டு ேரப்படு ். 

1.  சொதொரை ைல்லுை்கு:  

ஒரு  ணி வநர ்திற்கு வ ொண்டு ் இயந்திர ் பயன்படு  ்ப்படு ்= 16 

லிட்டர ்/  ணி 

ஒரு  ணி வநர ்திற்கு வ ொண்டு ் இயந்திர ் வ ொண்டு ் 

                                                             = 20Cbm of சொ ொரண கல் 

சொ ொரண கல்லின் 540447Cbm க்கு = 540447/20 

= 27022  ைிமநர ் 

டீசல் நுகரவ்ு வேபல வநர ்              

=  27022  ணிவநர ் x 16 லிட்டர ்

ம ொ  ் டீசல் நுகரவ்ு   = 432352லிட்டரக்ள் HSD 

சொ ொரண கல்லுக்குப் பயன்படு ் ப்பட்டது 

2. ம ல்  ை்  ற்று ் சிகதவுறு ் + பொகறை்கு: 

ஒரு  ணி வநர ்திற்கு வ ொண்டு ் இயந்திர ் உடம்கொள்ளு ் 

                                                                       = 10 லிட்டர ்/  ணி 

ஒரு  ணி வநர ்திற்கு வ ொண்டு ் இயந்திர ் மசய்யு ் 

                                                   = 60Cbm of சொ ொரண கல் 

63765Cbm சொ ொரண கல்             = 63765/60 

= 12753  ணிவநர ் 

டீசல் நுகரவ்ு வேபல வநர ்                  

=  12753  ணிவநர ் x 10 லிட்டர ்
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ம ொ  ் டீசல் நுகரவ்ு   = 127530லிட்டரக்ள் HSD 

இருக்கு ் 

                                                              சொ ொரண கல்லுக்குப் பயன்படு ் ப்பட்டது 

ம ொ  ் டீசல் நுகரவ்ு ேொழ்நொள் முழுேது ் = 127530லிட்டரக்ள் HSD ஆகு ். 

2.7.4 திட்டச ்மசலவு 

அட்டவணை 2.16 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் திட்டச ்மசலவு 

மசயல்பொடட்ு மசலவு Rs. 22,25,000/- 

EMP மசலவு Rs.   4,45,000 /- 

ம ொத்த திட்டச ்மசலவு Rs. 26,70,000/- 

  ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்ட ் & முன்னுரிவ  அறிக்வக 

 2.7.5 ரவணலவாய்ப்பு  
நொளொந்  குேொரி நடேடிக்பககபள வ ற்மகொள்ள சுரங்க ் திட்ட ்தில் 

பின்ேரு ் சுரங்கபணி வேபலயொட்கள் முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளது. 

வேபலேொய்ப்பு என்பது முன்ம ொழியப்பட்ட உற்ப ்தி இலக்பக இலக்கொகக் 

மகொண்டது  ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ்திற்கொன உவலொக சுரங்க 

விதிமுபறகள், 1961 இன் சட்டப்பூரே் விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டு ். 

அட்டவணை 2.17 உத்ரதச மனிதவள வரிணசப்படுத்தல் 

1. திறப யொனேர ் ஆபவரட்டர ் 2 

  மபொறிமுபறயொளர ் 1 

  பிளொஸ்டர/்வ ட் 1 

2. அபர திறப யொன இயக்கி 2 

3. திறப யற்றேர ்  ஸ்தூர ்/ 

ம ொழிலொளர ்

5 

  சு ்  ் 

மசய்பேரக்ள் 

3 

  Office Boy 1 

4. வ லொண்ப   ற்று ் வ ற்பொரப்ே 

ஊழியரக்ள் 

3 

 ம ொ ்  ் =  18 

                 ஆதொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்கள் 
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2.8 திட்ட அமலாக்க அட்டவணை 

சுற்றுசச்ூழல் அனு தி கிவடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்வக 

மதொடங்கு ். தமிழ்நொடு  ொநில  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியத்திட ் இருந்து 

CTO  ற்று ் CTE மபறப்படு ். சுரங்க நடவடிக்வக மதொடங்கு ் முன் 

சுற்றுசச்ூழல் அனு தியின் தபொது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தவனகள் 

மதொகுக்கப்படு ். 

அட்டவணை 2.18 எதிர்பாரக்்கப்படும் ரநர அட்டவணை 

வ. 

எை் 
விவரங்கள் 

ரநர அட்டவணை 

(மாதத்தில்) குறிப்புைள் ஏமதனு ் 

இருந்தொல் 

1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 சுற்றுசச்ூழல் 

அனு தி 

      

2 நிறுவ ஒப்புதல்      திட்ட ் நிறுவப்பட்ட 

கொல ் 

3 இயக்க 

ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி மதொடங்கு ் 

கொல ் 

கொலவரிவச  ொறுபடலொ ்; விதிகள்  ற்று ் விதிமுவறகளுக்கு 

உட்பட்டது /& பிற எதிரப்ொரொத சூழ்நிவலகள் 

ஆதொர ்: EIA அறிவிப்பு & CPCB வழிகொடட்ுதல்கள் 
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 ப ொது 

இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திலேலய அடிப்படைத் தரவுகளுக்கு ஒரு 

பிந்திய பின்னணிடய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பே 

சுற்றுசச்ூழே் மற்றும் சூழலியே் பண்புகளிே் உருவாக்கப்பை்ை டமக்லரா-

லேவே் களத் தரடவ சிறப்பாகப் பாராை்ை உதவும். பரந்த-ஸ்லபக்ை்ரம் 

நிடேடமகடள நன்கு புரிந்துலகாள்ள திை்ை சூழலின் அடிப்படை நிடே 

பிரிவு வாரியாக விவரிக்கப்பைட்ுள்ளது. அடிப்படை சுற்றுசச்ூழே் தரமானது 

நிேம், நீர,் காற்று, சத்தம், ஆய்வுப் பகுதியின் உயிரியே் மற்றும் சமூக-

லபாருளாதார நிடே லபான்ற பே்லவறு சுற்றுசச்ூழே் கூறுகளின் பின்னணி 

சுற்றுசச்ூழே் காை்சிடயக் குறிக்கிறது. மத்திய மாசுக் கைட்ுப்பாைட்ு 

வாரியம் (CPCB) வழிகாைட்ுதே்களுைன் பிப்ரவரி, மாரச் ் மற்றும் ஏப்ரே் 2022 

மாதங்களிே் திை்ை தளத்தின் அடிப்படை நிடேடய மதிப்பிடுவதற்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. குழுமம் குவாரிகள் குறித்து 

சுற்றுசச்ூழே் தரவுகள் லசகரிக்கப்பைட்ுள்ளன எக்ஸேன்ஸ் லேபரை்ைரி, ISO 

9001:2015and ISO/IEC 17025:2017 சான்றிதழ் & MoEF அறிவிக்கப்பை்ை ஆய்வகம். 

கீலழ உள்ள பண்புகளுக்கு -  

❖ நிே 

❖ தண்ணீர ்

❖ காற்று 

❖ சத்தம் 

❖ உயிரியே் 

❖ சமூக லபாருளாதார நிடே 

ஆய்வு பகுதி 

சுற்றிலும் 10 கிமீ சுற்றளவு (வான்வழி தூரம்) பரப்பளவு சுற்றளவு இன் 

சுரங்க லதாகுப்பு சுற்றுசச்ூழே் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுக்காக 

கருதப்படுகிறது. தற்லபாதுள்ள சூழடேப் புரிந்து லகாள்ள தரவு லசகரிப்பு 

பயன்படுத்தப்பை்ைது லகாத்து அதற்கு எதிராக திை்ைத்தின் சாத்தியமான 

தாக்கங்கடள மதிப்பிை முடியும். ஆய்வு பகுதி இரண்டு மண்ைேங்களாக 
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பிரிக்கப்பைட்ுள்ளது: டமய மண்ைேம் மற்றும் இடையக மண்ைேம். டமய 

மண்ைேம் ஆகும் லகாத்து என கருதப்படுகிறது மற்றும் தாங்கே் மண்ைேம் 

குழுமத்தின் சுற்றளவிே் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவு. டமய மற்றும் இடையக 

மண்ைேங்கள் இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் 

லகாள்ளப்படுகின்றன. 

ஆய்வு காலம் 

❖ அடிப்படை ஆய்வு பிப்ரவரி முதே் ஏப்ரே் 2022 வடர வடரயிோன 

ஆய்வுக் காேத்திே் நைத்தப்பை்ைது. 

ஆய்வு முறற  

❖ லமாத்த ஸ்லைஷன் உதவியுைன் திை்ைப் பகுதி விரிவாக ஆய்வு 

லசய்யப்பைட்ு, GPS உதவியுைன் எே்டேத் தூண்கள் எடுக்கப்பை்ைன. 

அப்பகுதியின் நிவாரணத்டதப் புரிந்துலகாள்வதற்காக, 

லசயற்டகக்லகாள் பைங்களின் மீது எே்டே ஒருங்கிடணப்புகள் 

மிடகப்படுத்தப்பை்ைன. புவன் (இஸ்லரா) மூேம் இறந்தார.் 

❖ மண் மாதிரிகள் லசகரிக்கப்பைட்ு பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது 

லதாைரப்ுடைய இயற்பியே்-லவதியியே் பண்புகள், பரிமாற்றம் 

லகஷன்ஸ், ஊை்ைச ்சத்துக்கள் & நுண்ணூை்ைச ்சத்துக்கள் லபான்றடவ, 

பாதிப்டப மதிப்பிடுவதற்காக காரணமாக சுரங்க நைவடிக்டககள் 

மற்றும் பசுடம பகுதி மரக்கன்றுகடள பரிந்துடரக்க லவண்டும் 

வளரச்ச்ி. 

❖ நிேத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காேத்திே் தற்லபாதுள்ள ஆழ்துடள 

கிணறுகளிலிருந்து லசகரிக்கப்பைை்ன, அலத லநரத்திே் இடையக 

மண்ைேத்திே் உள்ள குளங்களிலிருந்து லமற்பரப்பு நீர ்

லசகரிக்கப்பை்ைது. மாதிரிகள் இருந்தன பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது 

நீரின் தரத்டத தீரம்ானிக்க லதடவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 

அளவுலகாே்களின் அடிப்படையிே்) மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் 

பாரட்வயிே் லபாருத்தமானடவ முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கங்களின் 

தாக்கம் 
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❖ காற்றின் திடச, லவப்பநிடே, ஈரப்பதம், மடழப்லபாழிவு மற்றும் 

லபாதுவான வானிடே பற்றிய தரவுகடள லசகரிக்க தளத்திே் 

வானிடே ஆய்வு டமயம் அடமக்கப்பை்ைது. சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரத்டத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, பறக்கும் தூசிக்கான சுவாச தூசி 

மாதிரிகள் (RDS), வாயு இடணப்புகளுைன் கூடிய PM10 மற்றும் SO2, NOX 

மற்றும் PM2.5 மற்றும் பிறவற்றிற்கான ஃடபன் ைஸ்ை் மாதிரிகள் (FDS) 

ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

லசகரிக்கப்பை்ைன. NAAQ விதிமுடறகளின்படி அளவுருக்கள் 

மற்றும்பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது முதன்டம காற்று மாசுபடுத்திகள் 

காற்றின் தரத்தின் தற்லபாடதய நிடேடய உருவாக்குவதற்கு. 

❖ சத்தம் அடிப்படை அளடவ நிறுவ ஒலி அளவு மீை்ைர ் உதவியுைன் 

லவவ்லவறு இைங்களிே் லவவ்லவறு இைங்களிே் நிடே அளவீடுகள் 

லசய்யப்பை்ைன. தாக்க மண்ைேத்திே் இடரசச்ே் அளவுகள். 

❖ தற்லபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் வடிவத்டத 

ஆய்வு லசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியடே 

மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்படை உயிரியே் ஆய்வுகள் 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. 

❖ தற்லபாடதய சமூக-லபாருளாதார நிடேடமகடளப் 

புரிந்துலகாள்வதற்கும் அதனாே் ஏற்படும் தாக்கத்தின் அளடவ 

மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் பகுதியிே் கிராமம் மற்றும் குடும்ப 

அளவிே் சமூக-லபாருளாதார ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது. 

முன்லமாழியப்பைை் சுரங்கத் திை்ைத்திற்கு. 

❖ ஆய்வுக்குத் லதடவயான பே்லவறு சுற்றுசச்ூழே் அளவுருக்களுக்கான 

மாதிரி முடறகள், மாதிரியின் அதிரல்வண், மாதிரி பகுப்பாய்வு முடற 

லபான்றடவ அை்ைவடண 3.1 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 
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அட்டவறை 3.1 கை்காைிப்பு பை்புக்கூறுகள் மற்றும் 
கை்காைிப்பின் அதிர்வவை் 

பை்பு 

 

அளவுருக்க
ள் 

கை்காைிப்
பின் 

அதிர்வவை் 

இடங்களி
ன் 

எை்ைிக்
றக 

வெறிமுறற 

நிே 

பயன்பா
டு/ 

நிே 

உடற 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிரு
ந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவுக்கு
ள் நிேப் 

பயன்பாைட்ு 

முடற 

2011 மக்கள் 

லதாடக 

கணக்லகடுப்பு 

டகலயடு 

மற்றும் 

லசயற்டகக்
லகாள் 

பைங்களிலிருந்
து தரவு 

சுரங்க 

டமய 

பகுதி 

லசயற்டகக்லகா
ள் பைங்கள் 

முதன்டம ஆய்வு 

*மண்  

இயற்பியே்-

லவதியியே் 

பண்புகள் 

படிக்கும் 

காேத்திே் 

ஒருமுடற 

5 

(1டமய&4 

இடையக 

மண்ைேம்
) 

IS 2720 

லவளாண்டம 

டகலயடு - 

இந்திய லவளாண் 

ஆராய்சச்ி 

கவுன்சிே், புது 

திே்லி 

* 

தண்ணீர ்

தரம்  

உைே், 

இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியா
வியே் 

அளவுருக்க
ள் 

படிக்கும் 

காேத்திே் 

ஒருமுடற 

6 

(2லமற்பர
ப்பு நீர ்& 4 

நிேத்தடி 

நீர)் 

IS 10500& CPCB 

தரநிடேகள் 

வானிடே 

ஆய்வு  

காற்றின் 

லவகம் 

காற்றடிக்கு
ம் திடச 

லவப்ப 

நிடே 

லமக மூடி 

உேர ் குமிழ் 

லவப்பநி
டே 

மடழப்லபா
ழிவு 

1 மணிலநர 

லதாைரச்ச்ி 

இயந்திர/தானி
யங்கி 

வானிடே 

நிடேயம் 

1 

தள குறிப்பிை்ை 

முதன்டம தரவு & 

IMD 

நிடேயத்திலிருந்
து இரண்ைாம் 

நிடே தரவு 

* 

சுற்றுப்பு
ற 

PM10 

PM 2.5 

SO2 

NOX 

24 மணி 
லநரமும், 

வாரத்திற்கு 

7 

(1 டமய & 

7 

இடையக 

IS 5182 பகுதி 1-23 

லதசிய 

சுற்றுப்புற காற்று 
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காற்றின் 

தரம் 

தப்பிலயாடி
ய தூசி  

இரண்டு 

முடறயும் 

பிப்ரவரி முதே் 

ஏப்ரே் 2022 

வடர. 

மண்ைேம்
) 

தர தரநிடேகள், 

CPCB 

*ஒலி 

மை்ைங்க
ள் 

சுற்றுப்புறச ்

சத்தம் 

ஒவ்லவாரு 

இைத்திற்கும் 24 

மணிலநர 

மண்ைேம 

மணிலநர 

கண்காணிப்பு 

7 

(1 டமய & 

6 

இடையக 

மண்ைேம்
) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 

வழிகாைட்ுதே்க
ளின்படி 

சூழலியே்  

தற்லபாதுள்
ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விேங்கினங்
கள் 

படிக்கும் 

காேத்திே் 

களப்பயணம் 

மூேம் 

ஆய்வு 

பகுதி 

குவாை்லரை ் & 

டிரான்லஸக்ை் 
ஆய்வு மூேம் 

முதன்டம ஆய்வு 

இரண்ைாம் நிடே 

தரவு - வன 

லவடே திை்ைம் 

சமூக 

லபாருளா
தார 

அம்சங்க
ள் 

சமூக-

லபாருளாதா
ர பண்புகள், 

மக்கள்லதா
டக 

புள்ளிவிவர
ங்கள் 

மற்றும் 

ஆய்வு 

பகுதியிே் 

இருக்கும் 

உள்கை்ை
டமப்பு 

தள வருடக & 

மக்கள் 

லதாடக 

கணக்லகடுப்பு 

டகலயடு, 2011 

ஆய்வு 

பகுதி 

முதன்டம 

கணக்லகடுப்பு, 

மக்கள் லதாடக 

கணக்லகடுப்பு 

டகலயடு & 

லதடவ 

அடிப்படையிோ
ன மதிப்பீடுகள். 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்-

டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

     * அடனத்து கண்காணிப்பு மற்றும் லசாதடன லவண்டும் CPCB மற்றும் 

MoEF & CC வழிகாைட்ுதே்களின்படி லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. 

3.1 ெிலச ்சூழல் 

இந்த பிரிவின் முக்கிய லநாக்கம், முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கத் 

தளத்டதச ் சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்படை 

நிடேடய வழங்குவதாகும், இதனாே் சுரங்க நைவடிக்டககள் காரணமாக 
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சுற்றுப்புறங்களிே் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்றங்கடள எதிரக்ாேத்திே் 

மதிப்பிை முடியும். 

3.1.1 ெில பயன்பாடு/ ெிலப்பரப்பு  

 நிேப் பயன்பாைட்ு வடரபைத்டத தயாரிப்பதற்காக 1:50,000 

அளவுலகாே் லகாண்ை NNRMS, லபங்களூர ் & லேவே் III வடகப்பாடு 

ஆகியவற்றாே் வழங்கப்பை்ை வழிகாைட்ுதே்களான அத்தியாயம் - V இே் 

பரிந்துடரக்கப்பைை் விடசகளின் அடிப்படையிே் நிே பயன்பாைட்ு 

வடகப்பாை்டிற்கு ஒரு காை்சி விளக்க நுை்பம் பின்பற்றப்பைட்ுள்ளது. 

இப்பகுதியின் நிே பயன்பாைட்ு முடற புவன் (இஸ்லரா) LISS III பைத்தின் 

மூேம் ஆய்வு லசய்யப்பை்ைது ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவு வடரபைம் 

நிேப் பயன்பாைட்ுக் கவடரப் பகுப்பாய்வு லசய்வதற்காக எடுக்கப்பை்ைது. 

அட்டவறை 3.2 ெிலப் பயன்பாடு ெிலப்பரப்பு ஆய்வுப் பகுதியின் 
புள்ளிவிவரங்கள் 

 வ. 
எை். 

வறகப்பாடு 
பகுதி 

(வெக்டடர்) 
பகுதி 

(%) 
1 பயிர ்நிேம் 23437 77 

2 புதர ்உள்ள அே்ேது இே்ோத நிேம் 167 1 

3 
சுரங்க/லதாழிே்துடற கழிவு 
நிேங்கள் 5 0.02 

4 தரிசு நிேம் 1202 4 

5 அைரந்்த காடு 317 1 

6 நீரந்ிடேகள் 536 2 

7 லதாை்ைங்கள் 4015 13 

8 
தரிசு பாடற/ கே் கழிவு/ தாள் 
பாடற அரா 206 

1 

9 தீரவ்ு 534 2 

வமாத்த பரப்பளவு 30419 100.00 

  ஆதாரம்: LISS III லசயற்டகக்லகாள் பைங்கள்
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 டம் 3.1 முன்பமொழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவு ெிலப் பயன்பாடு/ெிலப்பரப்பு 

வறரபடம் வரை டம் 
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படம் 3.2 ஆய்வுப் பகுதியில் ெிலப் பயன்பாடு/ெிலப்பரப்பு 

விகிதத்றதக் காட்டும் றப வறரபடம் 

 நிேப் பயன்பாடு/நிேப்பரப்பு வடரபைம் (பைம்.3.1), அை்ைவடண 

(3.2), மற்றும் டப வடரபைம் (பைம்.3.2) ஆகியவற்றிலிருந்து, ஆய்வுப் 

பகுதியிே் உள்ள நிேத்தின் லபரும்பகுதி 77% கிராப்லேண்ை் நிேம் என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. லமாத்த நிேப்பரப்பு, அடதத் லதாைரந்்து 

லதாை்ைங்கள் (13%), நீரந்ிடேகள் (2%), தரிசு நிேங்கள் (4%), அைரந்்த 

காடுகள் (2%) மற்றும் குடியிருப்புகள் (2%). 

 ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள லமாத்த சுரங்கத் லதாழிே்துடற பகுதி 

12.26.8 லெக்லைர ் ஆகும். 12.26 லெக்லைர ் பரப்பளவானது லமாத்த 

சுரங்கப் பரப்பிே் 0.04% ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பங்களிக்கிறது. இந்த சிறிய 

சதவீத சுரங்க நைவடிக்டககள் சுற்றுசச்ூழலிே் குறிப்பிைத்தக்க 

தாக்கத்டத ஏற்படுத்தாது. 

3.1.2 ெிலப்பரப்பு 

 குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பை்ை பகுதி லவற்று நிேப்பரப்டபக் 

காைட்ுகிறது. இப்பகுதி லதன்லமற்குப் பக்கமாக லேசான சாய்வாக 

உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் சராசரி கைே் மை்ைத்திலிருந்து 324மீ 

(அதிகபைச்ம்) உள்ளது. 

77%

4%

1%

2%

13%

1% 2%
Crop land

Land with or without Scrub

Fallow land

Dense forest

Water Bodies

Plantations

Barren rocky/ stony waste/

sheet rock area

Settlement
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3.1.3 பகுதியின் வடிகால் அறமப்பு 

 அத்தியாயம் 2 இே் ஏற்கனலவ விவரிக்கப்பைட்ுள்ளபடி, திை்ை 

தளங்கள் லைன்ை்ரிடிக் வடிவத்டதக் காைட்ும் பகுதிக்குள் அைங்கும். 

3.1.4 ெிலெடுக்க உைர்திறன் 

இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் பாதிப்பு அடல்ஸ் IS: 1893 

- 2002 இல் காட்டப்படட்ுள்ளபடி, BMTPC இன் படி, முன்மமாழியப்பட்ட 

திட்டத் தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் III, குறைந்த சேத அபாய 

மண்டலத்தில் விழுகிைது. திட்டப் பகுதி மதை்கு தீபகை்பக் கவேத்தில் 

கடினமான பாறை நிலப்பரப்பில் விழுகிைது. மிகவும் நிறலயானது 

இந்தியா. 

(ஆதாரம்: https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf) 

3.1.5 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

திை்ைப் பகுதிக்குள் வனவிேங்கு சரணாேயங்கள், லதசிய பூங்கா 

மற்றும் லதாே்லபாருள் நிடனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் இே்டே. திை்ைப் 

பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பை்ை மற்றும் ஒதுக்கப்பை்ை வனப் பகுதி எதுவும் 

இே்டே. எனலவ, வன நிேத்டத டகயகப்படுத்துதே்/திருப்புதே் 

லதடவயிே்டே. முன்லமாழியப்பைை் சுரங்க குத்தடகப் பகுதிடயச ்

சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழே் உணரத்ிறன் லதாைரப்ான விவரங்கள், 

அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் அருகிலுள்ளநீரந்ிடேகள் 

அை்ைவடணகள்3.3&3.4 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன.

அட்டவறை 3.3 திட்டப் பகுதியில் உள்ள சுற்றுசச்ூழல் உைர்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்களின் விவரங்கள் 

வ. 
எை் 

உைர்திறன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

வபயர் 
குவாரி 

வதாகுப்புலிருெ்து கிமீ 

தூரம் 

1 

லதசிய பூங்கா / 

வனவிேங்கு 

சரணாேயங்கள் 

இே்டே 
10கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

2 காப்பு காடு இே்டே 
10கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

3  
லசங்குளம் 4.2 கிமீ மதன்கிழக்கு 

சண்முகநதி 4.6  கிமீ வடசமை்கு 

https://moes.gov.in/writereaddata/files/LS_EN_20032020_385.pdf
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அமராவதி 

ஆறு 
6.8 கிமீ சமை்கு 

4 

புலிகள் 

காப்பகம்/யாடனகள் 

காப்பகம்/ 

உயிரக்்லகாள 

காப்பகம் 

இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 

5 
கடுடமயான 

மாசுபை்ை பகுதிகள் 
இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 

6 சதுப்புநிேங்கள் இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 

7 மடேகள்/மடேகள் இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 

8 
அறிவிக்கப்பை்ை 

லதாே்லியே் தளங்கள் 
இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 

9 

லதாழிே்கள்/ 

அனே்மின் 

நிடேயங்கள் 

இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 

10 பாதுகாப்பு நிறுவே் இே்டே 10கிமீசுற்றளவிே்இே்டே 

ஆதாரம்: லதசிய ஆய்வு மற்றும் வடரபை அடமப்பு இடைவிேக்க 

வடரபைத்தாள்   

அட்டவறை 3.4 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்திற்கு 

அருகிலுள்ள ெீர்ெிறலகள்- P1 

முன்வமாழியப்பட்ட தளம் P1 

வ. எை் வபயர் தூரம் & திறச 

1 லசங்குளம் 4.2 கிமீ வைகிழக்கு 

2 சண்முகநதி 4.6 கிமீ கிழக்கு 

3 அமராவதி ஆறு 6.8 கிமீ லமற்கு 

ஆதாரம்: கிராம வடரபைம் மற்றும் கள ஆய்வு 

3.2 மை் சூழல் 

                ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிேச ் சூழலின் 

முக்கியமான கூறுகளிே் ஒன்றாகும். கேப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து லசகரிக்கப்பைட்ு லவவ்லவறு அளவுருக்களுக்கு 

பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. கண்காணிப்பு தளங்களின் 

இருப்பிைங்கள் அை்ைவடண 3.5 மற்றும் பைம் 3.3 இே் 

காை்ைப்பைட்ுள்ளன. 

மை் மாதிரி எடுப்பதன் டொக்கம்: 
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❖ ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்படை மண்ணின் பண்புகடளத் 

தீரம்ானிக்க. 

❖ மண்ணின் பண்புகளிே் முன்லமாழியப்பை்ை லசயே்பாை்டின் 

தாக்கத்டத ஆய்வு லசய்ய மற்றும். 

❖ விவசாய உற்பத்தியின் தாக்கத்டத ஆய்வு லசய்ய. 

அட்டவறை 3.5 மை் மாதிரி இடங்கள் 

வ. 
எ

ை் 

இருப்பிட
க் 

குறியீடு 

கை்காைிப்பு 
இடங்கள் 

தூரம் 
மற்றும் 
திறச 

ஒருங்கிறைப்புக
ள் 

1 S-1 
டமய மண்ைேம் திட்டப் 

பகுதி 

    10°33'44.38"N  

77°26'45.00"E 

2 S-2 

முத்துநாயக்கன்ப
ை்டி 

5.94 கி. மீ 

வைலமற் 

கு  

10°36'14.98"N 

77°24'15.71"E 

3 S-3 

லமே்கடரப்பை்டி 5.4 கிமீ 

வைகிழக்
கு 

     10°35'58.98"N  

77°28'28.37"E 

4 S-4 

லபாதுப்பை்டி 2.21 கி. மீ 

லதன் 

லமற்கு 

     10°32'45.60"N  

77°25'38.60"E 

5 S-5 
தடேயீடு 5.08 கிமீ 

லதற்கு 

10°30'55.03"N  

77°26'20.57"E 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் 
ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
3.2.1 ஆய்வு முறற 

மண்ணின் தரத்டத ஆய்வு லசய்வதற்காக, பே்லவறு நிே 

பயன்பாைட்ு நிடேடமகடளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திை்ைத் 

தளத்திலும் அடதச ் சுற்றியுள்ள மண்ணின் நிடேடயயும் 

மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இைங்கள் லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைன. 

        90-லச.மீ ஆழம் வடர மண்ணிே் ஆகர ் லபாரிங் (பைம் 3.3) மூேம் 

மாதிரிகள் லசகரிக்கப்பை்ைன. மண் வடக, தாவர உடற, 

உள்கை்ைடமப்பு வசதிகள் உை்பை லதாழிே்துடற மற்றும் குடியிருப்பு 

நைவடிக்டககள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிே் மண் மாதிரி 
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எடுப்பதற்கு ஆறு (6) இைங்கள் லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைன, இது மண்ணின் 

பண்புகளின் ஒைட்ுலமாத்த லயாசடனடய வழங்கும். மாதிரிகள் உைே் 

மற்றும் லவதியியே் பண்புகளுக்காக பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. 

மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பை்ைன. மாதிரிகள் 

பாலித்தீன் டபகளிே் நிரப்பப்பைட்ு, குறியிைப்பைட்ு ஆய்வகத்திற்கு 

ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பை்ைன மற்றும் முடறயின் விவரங்கள் 

அை்ைவடண 3.6 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 

அட்டவறை 3.6 மை் மாதிரியின் விவரங்கள் 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

அதிரல்வண் ஒவ்லவாரு நிடேயத்திலிருந்தும் ஒரு ஒரு லபரிய 

அளவிோன ஒரு சிறிய பிரதிநிதி துடணக்குழு, லசறிவு 

மாதிரி ஆய்வு காேத்திே் ஒருமுடற 

முடற லமே் மண்ணின் கேடவயான கிராப் மாதிரிகள் 3 

ஆழம் மை்ைங்களிே் இருந்து லசகரிக்கப்பைட்ு 

பகுப்பாய்வுக்கான பிரதிநிதி மாதிரிடய வழங்க 

கேக்கப்பை்ைன. அடவ காற்று புகாத பாலித்தீன் 

டபகளிே் லசமிக்கப்பைட்ு ஆய்வகத்திே் ஆய்வு 

லசய்யப்பை்ைன. 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்-
டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
3.2.2 மை் பரிடசாதறன முடிவுகள் 

"மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (M. L. ஜாக்சன், 1967) & லவளாண்டம, 

கூைட்ுறவு மற்றும் விவசாயிகள் நேத்துடற, லவளாண்டம மற்றும் 
விவசாயிகள் நே அடமசச்கம், இந்திய அரசு" ஆகியவற்றிே் 
பரிந்துடரக்கப்பைை் நிடேயான முடறகளின்படி மாதிரிகள் 
பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. மண்ணுக்கு பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ை 

முக்கிய பண்புகள் லமாத்த அைரத்்தி, லபாலராசிை்டி, ஊடுருவே் விகிதம், 
pH மற்றும் கரிமப் லபாருைக்ள், டநை்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் 
லபாை்ைாசியம். மண்ணின் நிடேயான வடகப்பாடுகள் பைம் 3.4 
மற்றும் மண்ணின் இயற்பியே்-லவதியியே் பண்புகள் மற்றும் 
லசாதடன முடிவுகள் அை்ைவடண 3.7 இே் கீலழ லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன.   
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படம் 3.3 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்றதச ்சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவில் மை் மாதிரி  
  இடங்கறள காட்டும் கூகுள் எரத்் படம் 
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படம் 3.4 முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து சுமார் 10 கிமீ சுற்றளவில் மை் டவதியியலில் இடஞ்சார்ெ்த 

மாறுபாடு வறரபடம்
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அட்டவறை 3.7 ஆய்வுப் பகுதியின் மை்ைின் தரம் 

       ஆதாரம்: எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகத்தின் மாதிரி முடிவுகள். 

அளவுருக்கள் 
அலகு 

எஸ்-1  எஸ்-2  எஸ்-3  எஸ்-4  எஸ்-5  

1 p H 2 7 ° C _ - 8.33 7.83 8.22 8.16 8.75 

2 
25̊C இே் மின் 
கைத்துத்திறன்  

µs/cm 
436 328 416 372 335 

3 அடமப்பு 
-   மணே் 

களிமண் 
மணே் 

களிமண் 
களிமண் 

மணே் 
களிமண் 

களிமண் 

4 மணே்  % 52.6 66.9 43.2 51.6 36.4 
5 வண்ைே்மண்  % 4.7 14.6 3.3 2.1 10 
6 களிமண்  % 42.7 18.5 53.5 46.3 53.6 
7 நீர ்தாங்கும் திறன்  % 42.6 36.4 45.3 38.4 40.8 
8 லமாத்த அைரத்்தி  g/cc 1.56 1.24 1.52 1.46 1.48 
9 லபாலராசிை்டி % 23.1 21.9 25.4 22.7 27.3 
10  காே்சியம் (Ca), mg/Kg 133 128 157 135 152 
11 லமக்னீசியம் (Mg),   mg/Kg 22.1 19.4 35.4 25.7 36.4 
12  மாங்கனீஸ் (Mn)   mg/Kg 41.3 35.2 45.5 36.3 45.7 
13  துத்தநாகம் (Zn),   mg/Kg 0.65 0.43 0.73 0.59 0.75 
14 கலபாரான் (B),   mg/Kg 0.76 0.45 0.82 0.72 0.86 
15 குலளாடரடு (Cl),  mg/Kg 143 137 164 148 172 
16  சே்லபை்(S04),   mg/Kg 132 128 167 143 176 
17  லபாை்ைாசியம்(k) mg/Kg 34.7 26.3 46.8 36.8 41.6 
18  பாஸ்பரஸ்(P)  Kg/hec 35.2 28.6 44.7 36.5 46.2 
19 டநை்ரஜன் (N ஆக) Kg/hec 146 134 165 140 156 

20 காை்மியம் (சிடியாக) mg/Kg BDL (DL:0.003) 

21 குலராமியம் (Cr ஆக) mg/Kg BDL (DL:0.05) 
22 லசம்பு (Cu ஆக) mg/Kg BDL (DL:0.05) 
23 லேை் (Pb ஆக) mg/Kg 0.42 0.34 0.55 0.48 0.58 

24 லமாத்த இரும்பு mg/Kg 1.82 1.67 2.38 1.76 2.19 

25 கரிமப் லபாருள் % 1.06 0.65 1.65 1.22 1.44 

26 கரிமப் காரப்ன் % 0.62 0.38 0.96 0.71 0.84 

27 CEC meq/l00g 36.9 29.4 47.3 35.7 44.5 
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3.2.3 முடிவுகள் மற்றும் கலெ்துறரயாடல் 

இயற்பியல் பை்புகள் 

மண் மாதிரிகளின் இயை்பியல் பண்புகள் அறமப்பு, மமாத்த 

அடரத்்தி, சபாசராசிட்டி மை்றும் நீர ்றவத்திருக்கும் திைன் ஆகியறவ 

ஆராயப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அறமப்பு 

களிமண் முதல் களிமண் வறர இருக்கும். ஆய்வுப் பகுதியில் 

மண்ணின் மமாத்த அடரத்்தி 1.24  மை்றும் 1.56 g/cc. வறர மாறுபடும். நீர ்

பிடிப்பு திைன் 36.4 முதல் 45.3 வறர மை்றும் சபாசராசிட்டி 21.9 முதல் 

27.3%.வறர மாறுபடும். 

இரசாயன பை்புகள் 

❖ மண்ணின் தன்றம ேை்று காரமானது முதல் வலுவான 

காரமானது pH 7.83 முதல் 8.75 வறர இருக்கும் 

❖ றநட்ரஜன் 134 முதல் 165 கிசலா/ லெக்லைர ்வறர இருக்கும் 

❖  குசளாறரடு 28.6 முதல் 46.2 மி.கி/கிசலா வறர இருக்கும் 

❖  மபாட்டாசியம் 26.3 மை்றும் 46.8 mg/kg வறர இருக்கும் 

3.3 ெீர் சூழல் 

    நீர ் ஆதாரங்கள், லமற்பரப்பு மற்றும் நிேத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியிே் குறிப்பிைத்தக்க பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த 

ஆய்வின் லநாக்கம், முக்கியமான நீர ்தர அளவுருக்கடள மதிப்பிடுவது 

மற்றும் விவசாய உற்பத்தித்திறன், உள்நாை்டு சமூக பயன்பாடு, 

லபாழுதுலபாக்கு வளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியே் 

ஆகியவற்றின் மீதான தாக்கங்கடள மதிப்பீடு லசய்வது ஆகும். 

தண்ணீர ் மாதிரிகள் லகன்களிே் லசகரிக்கப்பைட்ு, ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு விதிமுடறகளின்படி லகாண்டு லசே்ேப்பை்ைன. 

3.3.1 டமற்பரப்பு ெீர் வளங்கள் 

   சண்முகநதி மற்றும் அமராவதி ஆறுகள் ஆய்வுப் பகுதியின் 

முக்கிய லமற்பரப்பு நீரந்ிடேயாகும், லமலும் அப்பகுதியிே் மிதமான 

மடழப்லபாழிவு உள்ளது, திறந்தலவளி கிணறுகளிே் மடழநீர ்லசமிப்பு 
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அப்பகுதி முழுவதும் நடைமுடறயிே் உள்ளது மற்றும் லசமிக்கப்பை்ை 

நீர ் சிே மாதங்களுக்குப் பிறகு குடிநீர ் ஆதாரமாக லசயே்படுகிறது. 

மடழக்காேம். 

3.3.2 ெிலத்தடி ெீர் வளங்கள் 

      நிேத்தடி நீர ் அசல்சயன் மற்றும் சமீபத்திய வண்ைே் படிக 

வடிவங்களிே் ஏற்படுகிறது. நிேத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் நைத்டத 

மடழப்லபாழிவு, நிேப்பரப்பு, புவியியே், புவியியே், கை்ைடமப்புகள் 

லபான்றவற்றாே் கைட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. நிேத்தடி நீர ் வானிடே 

மற்றும் உடைந்த பாடறகளிே் ஃபிலரடிக் நிடேயிே் ஏற்படுகிறது. 

நிேத்தடி நீரின் இயக்கம் வானிடே மற்றும் முறிவின் தீவிரத்தாே் 

கைட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆழ்துடளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துடள 

கிணறுகள் இப்பகுதியிே் நிேத்தடி நீடர உறிஞ்சும் கை்ைடமப்புகள் 

ஆகும். லதாண்ைப்பை்ை கிணற்றின் விை்ைம் 7 முதே் 10 மீ வடரயிலும், 

ஆழ்துடளக் கிணறுகளின் ஆழம் 7 முதே் 20 மீை்ைர ் வடரயிலும் 

இருக்கும். ஆழ்துடள கிணறுகள் லகாடை மாதங்களிே் 1 LPS வடர 

மகசூே் தரும் மற்றும் சிே கிணறுகள் வறண்டு கிைக்கின்றன. 

பருவமடழ காேத்திே் ஒன்று அே்ேது இரண்டு பயிரக்ளுக்கு நீர ்

பாய்சச்ுவதற்கு மகசூே் லபாதுமானது. 

3.3.3ஆய்வு முறற 

 உளவு ஆய்வு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது மற்றும் கண்காணிப்பு 

இைங்கள் இதன் அடிப்படையிே் இறுதி லசய்யப்பை்ைன: 

❖ வடிகாே் முடற 

❖ குடியிருப்புப் பகுதிகளின் இருப்பிைம் / பாதிப்பு ஏற்பைக்கூடிய 

பகுதிகள் 

❖ அடிப்படை நிடேடமகடளக் குறிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள 

பகுதிகள் 

 இரண்டு (2) லமற்பரப்பு, இரண்டு (2) திறந்த கிணறு மற்றும் 

இரண்டு (2) ஆழ்குழாய் கிணறு நீர ்மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 

லசகரிக்கப்பைட்ு இயற்பியே்-லவதியியே் நிடேடமகள், கன 
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உலோகங்கள் மற்றும் லமற்பரப்பு மற்றும் நிேத்தடி நீரிே் சுரங்கம் 

மற்றும் பிற நைவடிக்டககளின் விடளடவ மதிப்பிடுவதற்காக 

பாக்டீரியாவியே் உள்ளைக்கங்கள். அலமரிக்க லபாது சுகாதார சங்கம் 

(APHA) லவளியிை்ை CPCB, IS-10500:2012 மற்றும் தண்ணீர ் மற்றும் 

கழிவுநீடர ஆய்வு லசய்வதற்கான நிடேயான முடறகள்' 

ஆகியவற்றாே் குறிப்பிைப்பை்ை நடைமுடறகளின்படி மாதிரிகள் 

பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. நீர ்மாதிரி இைங்கள் அை்ைவடண 3.8 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது மற்றும் பைம் 3.5 ஆக காை்ைப்பைட்ுள்ளது 

அட்டவறை 3.8 ெீர் மாதிரி இடங்கள் 

வ. 

எ
ை் 

குறியீ
டு 

இடங்கள் 

வதாறலவு 

மற்றும் 

திறச 

ஒருங்கிறைப்புக
ள் 

டமற்பரப்பு ெீர ்

1 SW-1 

புதுப்பை்டி 2.27 கிமீ 

லதன்லமற்
கு 

10°32'47.53"N  

77°25'33.90"E 

2 SW-2 
தாடழயூத்து 4.95 கிமீ 

லதற்கு 

10°31'1.30"N  

77°26'16.18"E 

ெிலத்தடி ெீர ்

3 DW-1 

முக்கிய மண்ைேம் திை்ைப் 

பகுதிக்கு 

அருகிே்` 

10°33'43.38"N  

77°26'43.44"E 

4 DW-2 
புஷ்பத்தூர ் 3.83 கிமீ 

லதன்லமற்கு 
10°32'44.63"N  

77°24'34.41"E 

5 BW-1 
முத்துநாயக்கன்பை்

டி 
5.94 கிமீ 

வைலமற்கு 
10°36'14.26"N  

77°24'15.25"E 

6 BW-2 
லமே்கடரப்பை்டி 5.24 கிமீ 

வைலமற்கு 
10°35'56.31"N  

77°28'24.85"E 

GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபரை்ைரி மூேம் ஆன்-டசை் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி. 
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படம் 3.5 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்றதச ்சுற்றி 10கி.மீ சுற்றளவில் ெீர் மாதிரி டசகரிக்கப்பட்ட 

இடங்கறளக் காட்டும் கூகுள் எரத்் படம் 
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அட்டவறை 3.9 ெிலத்தடி ெீர் மாதிரி தர முடிவுகள் 

வ. 

எை் 
அளவுரு அலகு 

முடிவு IS 10500: 2012 இன் படி தரெிறலகள் 

BW1 BW2 DW1 DW2 
ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய 

வரம்பு 

அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்பு 

1 நிறம் Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 5 15 

2 நாற்றம் - ஒத்துக்லகாள்ளக்கூடியது ஒத்துக்லகாள்ளக்கூடியது ஒத்துக்லகாள்ளக்கூடியது 

3 pH@ 25°C - 7.3 7.3 8.1 7.35 6.5-8.5 தளரவ்ு இே்டே 

4 
மின் கைத்துத்திறன் 

@ 25°C 
µs/cm 1786 1940 1860 463 தளரவ்ு இே்டே தளரவ்ு இே்டே 

5 லகாதிநிடே NTU < 1 < 1 17 <1 1 5 

6 டிடிஎஸ் mg /l 1143 2521 1190 936.3 500 2000 

7 
லமாத்த 

கடினத்தன்டம 
mg/l 190.42 540 126.6 92.71 200 600 

8 Ca என காே்சியம் mg/l 40 91 26 19 75 200 

9 
லமக்னீசியம் Mg 

ஆக 
mg/l 22 76 15 11 30 100 

10 
லமாத்த 

காரத்தன்டம 
71mg/l 0 0 0 0 200 600 

11 Cl-ஆக குலளாடரடு mg/l 122 125 108 94 250 100 

12 சே்லபை் SO4- mg/l 71 384 26.7 384 200 200 

13 Fe என இரும்பு mg/l 0.14 0 BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 0.3 தளரவ்ு இே்டே 

14 
எஞ்சிய Cl 

mg/l BDL(DL: 2.0) 
BDL(DL: 

2.0) 
BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 0.2 1 

15 ஃவுளூடரடு எஃப் mg/l 1.66 1.28 0.43 0.13 1.0 1.5 

16 Cu ஆக லசம்பு mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 

17 Mn ஆக மாங்கனீசு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

18 லசாடியம் mg/l 16 13 18 16 50 200 

19 லபாை்ைாசியம் mg/l 12 14 12.9 19.6 10 12 

20 AL அலுமினியம் mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) 

21 
பிபியாக 

முன்னணி mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

22 Zn ஆக துத்தநாகம் mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 

23 
லமாத்த 

குலராமியம் 
mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 
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24 லபாலரான் பி mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 0.5 

25 கனிம எண்லணய் mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 

26 
பிலனாலிக் 

கேடவகள் 
mg/l இே்ோதது இே்ோதது இே்ோதது 

27 
அலயானிக் 

சவரக்்காரம் 
mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

28 CN ஆக சயடனடு mg/l இே்ோதது இே்ோதது இே்ோதது 

29 
லமாத்த 

லகாலிஃபாரம்் 
MPN/ 

10°ml 

< 2 < 2 

< 2 

220 

79 
30 இ - லகாலி < 2 

31 லபரியம் பா mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

32 அம்லமானியா mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 2 

33 H2S ஆக சே்டபடு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

34 மாலிப்டினம் mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

35 லமாத்த ஆரச்னிக் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

36 

லமாத்த 

இடைநிறுத்தப்பை்ை 

திைப்லபாருை்கள் 

Mg/l BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) 

   * IS: 10500:2012-குடிநீர ்தரநிடேகள்; # WHO தரநிடேயின்படி அனுமதிக்கப்பை்ை வரம்புக்குள். மாற்று ஆதாரங்கள் இே்ோத நிடேயிே் 

குடிநீடர குடிநீருக்கு    பயன்படுத்தோம். குறிப்பு: WW- திறந்த கிணறு நீர,் BW - ஆழ்துடள கிணறு நீர.் 

அட்டவறை 3.10 டமற்பரப்பு ெீர் மாதிரியின் தர முடிவுகள் 

வ. 

எை் 
அளவுரு அலகு 

முடிவு CPCB ெியமிக்கப்பட்ட 

சிறெ்த பயன்பாடு SW1 SW2 

1 நிறம் Hazen 6 5 300 

2 நாற்றம் - ஒத்துக்லகாள்ளக்கூடியது ஒத்துக்லகாள்ளக்கூடியது தளரவ்ு இே்டே 

3 pH@ 25oC - 7.9 6.9 6.5 – 8.5 

4 மின் கைத்துத்திறன் @ 25°C µs/cm 781 966  

5 கேங்கியநிடே NTU 11 2 தளரவ்ு இே்டே 

6 லமாத்த கடரந்த திைப்லபாருள்கள் mg /l 499.84 618.24 1500 

7 CaCO3 ஆக லமாத்த கடினத்தன்டம mg/l 48 41.74 தளரவ்ு இே்டே 

8 காே்சியம் Ca mg/l 8.5 6.5 தளரவ்ு இே்டே 

9 லமக்னீசியம் Mg mg/l 6.5 6.2 தளரவ்ு இே்டே 

10 CaCO3 ஆக லமாத்த காரத்தன்டம mg/l 0 0 தளரவ்ு இே்டே 
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11 குலளாடரடு Cl- mg/l 44 36 600 

12 சே்லபை் SO4- mg/l 12.1 10.8 400 

13 இரும்பு Fe mg/l 0 0.22 50 

14 இேவச எஞ்சிய குலளாரின் mg/l BDL(DL: 2.0) BDL (DL: 2.0) 400 

15 புலளாடரடு எஃப் mg/l 0.34 0.25 1.5 

16 காப்பர ்கியூ mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 1.5 

17 Mn ஆக மாங்கனீசு mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) தளரவ்ு இே்டே 

18 லமரக்ுரி Hg mg/l (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) தளரவ்ு இே்டே 

19 காை்மியம் சிடி mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.01 

20 லசலினியம் லச mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) தளரவ்ு இே்டே 

21 அலுமினியம் அே் mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) தளரவ்ு இே்டே 

22 பிபியாக முன்னணி mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.1 

23 Zn ஆக துத்தநாகம் mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 15 

24 லமாத்த குலராமியம் mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 0.05 

25 லபாலரான் பி mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) தளரவ்ு இே்டே 

26 கனிம எண்லணய் mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) தளரவ்ு இே்டே 

27 பிலனாலிக் கேடவகள் C6H5OH mg/l Absent Absent 0.005 

28 MBAS ஆக அலயானிக் சவரக்்காரம் mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) தளரவ்ு இே்டே 

29 சயடனடு சிஎன் mg/l இே்ோதது இே்ோதது 0.05 

30 
உயிரியே் ஆக்ஸிஜன் லதடவ, 3 

நாை்கள் @ 27°C 
 1.79 1.6 3 

31 இரசாயன ஆக்ஸிஜன் லதடவ  6.1 5.7 தளரவ்ு இே்டே 

32 கடரந்த ஆக்ஸிஜன்  8.9 7.6 4 

33 லமாத்த லகாலிஃபாரம்் MPN/ 

10°ml 

3300 3120 5000 

34 இ - லகாலி 0 0 தளரவ்ு இே்டே 

35 லபரியம் பா mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 300 

36 
அம்லமானியா (லமாத்த அம்லமானியா-

N) 
mg/l 2.1 2.8 

தளரவ்ு இே்டே 

37 சே்டபடு H2S mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) தளரவ்ு இே்டே 

38 மாலிப்டினம் லமா mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) தளரவ்ு இே்டே 

39 லமாத்த ஆரச்னிக் mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 0.2 

40 
லமாத்த இடைநிறுத்தப்பை்ை 

திைப்லபாருை்கள் 
mg/l 6.3 5.2 - 



73 | P a g e  

 

3.3.4 முடிவுகள் மற்றும் கலெ்துறரயாடல் 

     முக்கியமான நீர ் தர அளவுருக்களின் முடிவுகள் IS 10500:2012 இன் 

தரநிடேகளுைன் ஒப்பிைப்பைட்ு பின்வரும் பிரிவுகளிே் 

விவாதிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

3.3.4.1 டமற்பரப்பு ெீர் 
 pH 6.9 முதே் 7.9 வடர மாறுபடும், அலத சமயம் கேங்கியநிடே 
ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் காணப்படுகிறது. 
காரப்லனைட்ுகள், டபகாரப்லனைட்ுகள், குலளாடரடுகள், 

பாஸ்லபைக்ள், டநை்லரைட்ுகள், காே்சியம், லமக்னீசியம் மற்றும் 
லசாடியம் உள்ளிை்ை TDS லமற்பரப்பு நீரிே் 499.84 முதே் 618.24 mg/l வடர 
மாறுபடுகிறது. லமாத்த கடினத்தன்டம 41.74 முதே் 48 mg/l வடர 
மாறுபடும், குலளாடரடு 36 முதே் 44 mg/l வடர மாறுபடும்; அலதசமயம் 

சே்லபை் 10.8 முதே் 12.1 mg/l வடர. 
3.3.4.2 ெிலத்தடி ெீர் 
 நீர ்மாதிரிகளின் pH 6.5 முதே் 8.5 வடர ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய 

வரம்பிற்குள் வரும், 7.3 முதே் 8.1 வடரயிோன சே்லபைட்ுகள் மற்றும் 

குலளாடரடுகள் அடனத்து மூேங்களிலிருந்தும் நீரின் தரத் 

தரத்தின்படி ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

தண்ணீர ் மாதிரிகளிே் உள்ள கேங்கியநிடே லதடவடய பூரத்்தி 

லசய்கிறது. லமே்கடரப்பை்டி கிராமத்தின் தண்ணீர ்மாதிரியிே் அதிக 

டிடிஎஸ் உள்ளது. அடனத்து மாதிரிகளிலும் TDS 936.3- 2521 mg/l 

வரம்பிே் காணப்படுகிறது. அடனத்து மாதிரிகளுக்கும் லமாத்த 

கடினத்தன்டம 92.71 மற்றும் 540 mg/l வடர மாறுபடும். 

நுண்ணுயிரியே் அளவுருக்கள் பற்றி லபசுடகயிே், எே்ோ 

இைங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் லதடவடய பூரத்்தி 

லசய்கின்றன. 

3.3.5 ெீர்ெிறல ஆய்வுகள் 

10 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள பகுதியிே் ஏராளமான திறந்தலவளி 

கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துடள கிணறுகள் உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதியின் 

நீர ் உற்பத்தித் திறடனக் கண்ைறிய நிேத்தடி நீர ் திறன் ஆய்வு 

நைத்தப்பை்ைது. இந்த ஆய்வுக்காக, பைம் 3.6 இே் காை்ைப்பைட்ுள்ளபடி, 
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நிேத்தடி நீர ் ஆய்வு வடரபைம் தயாரிக்கப்பை்ைது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

லபரும்பகுதியிே் அடமந்துள்ள கிணறுகள் நிமிைத்திற்கு 30-50 லிை்ைர ்

தண்ணீடரக் லகாடுக்கும் திறன் லகாண்ைடவ என்று வடரபைம் 

காைட்ுகிறது. 

3.3.5.1 ெிலத்தடி ெீர் ெிறல மற்றும் ஓட்டம் திறச 

நிேத்தடி நீர ் புவியீரப்்பு லசே்வாக்கின் கீழ் மிக உயரந்்த 

நிடேயான நிேத்தடி நீர ் உயரத்தின் புள்ளிகளிலிருந்து குடறந்த 

நிடேயான நிேத்தடி நீர ் உயரத்தின் புள்ளிகளுக்கு நகரும் லபாது, 

ஆய்வு பகுதிக்குள் நிேத்தடி நீர ் இயக்கத்தின் திடசடய ஊகிக்க 

நிேத்தடி நீர ் மை்ைங்களின் ஆழம் பற்றிய தரவு அவசியம். பின்னணி 

நிேத்தடி நீரின் தரத்டத நன்றாகக் கண்காணிப்பதற்கும், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் லவளிலயற்றப் பகுதிகடளக் கண்ைறிவதற்கும் இைத்டதத் 

லதரந்்லதடுப்பதிே் நிேத்தடி நீர ்ஓை்ைத்தின் திடசடயப் பற்றிய அறிவு 

அவசியம். எனலவ, 2022 பிப்ரவரி முதே் ஏப்ரே் வடரயிோன 

காேகை்ைத்திே், 1 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள பே்லவறு இைங்களிே் உள்ள 8 

திறந்தலவளி கிணறுகள் மற்றும் 7 ஆழ்குழாய் கிணறுகளிே் இருந்து 

நிேத்தடி நீர ் உயரவ்ு லதாைரப்ான தரவு லசகரிக்கப்பை்ைது. 

அை்ைவடணகள் 3.11 மற்றும் 3.12 இே் வழங்கப்பைட்ுள்ளன. 

தரவுகளின்படி, திறந்த கிணறுகளிே் நிடேயான நீர ்அை்ைவடணயின் 

சராசரி ஆழம் 9 முதே் 17 மீ வடர இருக்கும்; 53.7 முதே் 60மீ வடரயிோன 

ஆழ்துடள கிணறுகளிே் நிடேயான லபாைல்ைன்லைாலமை்ரிக் 

லமற்பரப்புக்கு சராசரி ஆழம். நிடேயான நீர ் அை்ைவடண மற்றும் 

லபாைல்ைன்லைாலமை்ரிக் விளிம்பு வடரபைங்கள் புள்ளிவிவரங்கள் 3.7-

3.8 இே் காை்ைப்பைட்ுள்ளன. நிடேயான நீர ் அை்ைவடணயின் ஆழம் 

மற்றும் லபாைல்ைன்லைாலமை்ரிக் லமற்பரப்பு தரவு ஆகியடவ 

நிடேயான நிேத்தடி நீர ் அை்ைவடண மற்றும் திறந்த கிணறுகள் 

மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகளுக்கான லபாைல்ைன்லைாலமை்ரிக் 

லமற்பரப்பு உயரங்கடளக் கணக்கிைப் பயன்படுத்தப்பை்ைன. நிேத்தடி 

நீர ் ஓை்ைம் திடசடய லசங்குத்தாக தீரம்ானிக்க, உயரம் 
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(ஈக்விலபாலைன்ஷியே் டெை்ராலிக் லெை் என்றும் 

அடழக்கப்படுகிறது). 

நிேத்தடி நீர ் ஓை்ைம் திடசயின் வடரபைங்களிலிருந்து, 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ை தளத்தின் அடியிே் உள்ள திறந்த கிணறு 

நிேத்தடி நீரின் லபரும்பகுதி, முன்லமாழியப்பை்ை திை்ை தளத்தின் NE 

இே் அடமந்துள்ள திறந்த கிணறு எண் 4 மற்றும் 5 ஐ லநாக்கி பாய்கிறது 

என்படதயும், லபரும்பாோன ஆழ்குழாய் கிணறு நிேத்தடி நீரின் 

அடியிே் உள்ளது என்படதயும் புரிந்து லகாள்ள முடியும். 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ை தளம் முன்லமாழியப்பை்ை திை்ை தளத்தின் NE 

மற்றும் SE இே் அடமந்துள்ள ஆழ்துடள கிணறு எண் 4,5 மற்றும் 6 ஐ 

லநாக்கி பாய்கிறது. நிேத்தடி நீர ் ஓை்ைத் தகவலின் அடிப்படையிே், 

திறந்தலவளி கிணறு 4 மற்றும் 5, மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறு 4 

ஆகியவற்டற நீரின் தர கண்காணிப்பு லநாக்கத்திற்காக லதரவ்ு 

லசய்யோம், ஏலனனிே் இந்த கிணறுகள் எதிரக்ாேத்திே் சுரங்க 

நைவடிக்டககளாே் ஏற்படும் அசுத்தங்களாே் எளிதிே் 

பாதிக்கப்பைோம்.  

அட்டவறை 3.11 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள திறெ்தவவளி 

கிைறுகளின் பருவமறழக்கு பிெ்றதய ெீர்மடட்ம் 

ெிறல
ய  

ஐடி 

ெிறலயான ெீர் அடட்வறையின் 

ஆழம் BGL(m) அட்சடர
றக 

தீர்க்கடர
றக பிப்ரவரி 

2022 

மார்ச ்

2022 

ஏப்ர
ல் 2022 

சராச
ரி 

OW1 13.5 14.7 17 15 10°33'22.95"N 77°26'23.42"E 

OW2 15 16.5 19.5 17 10°33'45.54"N 77°25'57.18"E 

OW3 10.5 11.7 14 12 10°34'3.83"N 77°26'26.58"E 

OW5 8 9 11.5 9.5 10°34'2.68"N 77°26'41.14"E 

OW4 7.5 8.5 11 9 10°33'43.49"N 77°26'49.45"E 

OW6 8.5 10 12.7 10.4 10°33'59.97"N 77°26'34.27"E 

OW7 11 13.5 16 13.5 10°33'52.57"N 77°26'32.34"E 

OW8 12.5 14 17 14.5 10°34'1.18"N 77°26'18.84"E 

ஆதாரம்: ஆன்டசை் கண்காணிப்பு தரவு 
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அட்டவறை 3.12 1 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆழ்துறள கிைறுகளின் 

பருவமறழக்கு பிெ்றதய ெீர்மட்டம் 

ெி
றல

ய  

ஐடி 

ெிறலயான வபாட்வடன்டடாவமடர்ிக் 

டமற்பரப்புக்கு ஆழம் BGL(m) அட்சடர
றக 

தீர்க்கடர
றக பிப்ரவரி 

2022 

மார்ச ்

2022 

ஏப்ரல் 

2022 

சராச
ரி 

BW1 57 59.6 63.4 60 10°33'30.44"N 77°26'18.46"E 

BW2 55.5 57.5 61 58 10°33'58.24"N 77°26'6.57"E 

BW3 54 56.8 61.5 57.4 10°34'6.81"N 77°26'25.04"E 

BW4 51.8 53.5 58.2 54.5 10°34'8.96"N 77°26'49.75"E 

BW5 52 54 59 55 10°33'37.72"N 77°26'47.24"E 

BW6 50.8 53.4 57 53.7 10°33'24.08"N 77°26'49.71"E 

BW7 53 56 60.5 56.5 10°33'21.99"N 77°26'32.33"E 

ஆதாரம்: ஆன்டசை் கண்காணிப்பு தரவு 
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படம் 3.6 முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 10கிமீ சுற்றளவில் ெிலத்தடி ெீர் எதிரப்ாரப்்பு வறரபடம் 
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படம் 3.7 திறெ்த கிைறு ெிறலயான ெிலத்தடி ெீர் உயர வறரபடம், கட்டுப்படுத்தப்படாத ெீர்ெிறலக்குள் ெிலத்தடி 

ெீர் ஓடட்த்தின் திறசறயக் காட்டுகிறது 
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படம் 3.8 டபார்வவல் ெிறலயான ெிலத்தடி ெீர ்உயர வறரபடம் வறரயறுக்கப்பட்ட ெீரெ்ிறலக்குள் ெிலத்தடி ெீர் 
ஓட்டத்தின் திறசறயக் காட்டுகிறது
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3.3.5.2 மின் எதிை் ்பு ஆய்வு 

நிலத்தடி நீரவ்ளவியல் நிறலறமகறளப் புரிந்துமகாள்வதை்காக 

புவி இயை்பியல் ஆய்வு சமை்மகாள்ளப்படுகிைது. புவி இயை்பியல் ஆய்வு 

குறிப்பாக நீரந்ிறல நிறலறமகள் பை்றிய சபாதுமான ஆய்வுக் கிணறு 

தரவு இல்லாத பகுதிகளில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பூமியின் 

சமை்பரப்பு அடுக்குகளின் எதிரப்்பில் உள்ள பக்கவாடட்ு மை்றும் 

மேங்குத்து இறடநிறுத்தங்கறள வறரயறுப்பதை்கான நன்கு 

அறியப்பட்ட புவி இயை்பியல் முறைகளில் மின்ோர எதிரப்்பு முறை 

ஒன்ைாகும். இது முக்கியமாக றைட்சராஜியாலஜி துறையில் 

நீரந்ிறலகறளக் கண்டறிவதை்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

தை்சபாறதய ஆய்வு பூமியின் சமை்பரப்பு அடுக்குகறள வறரயறுக்க 

மேங்குத்து மின்ோர ஒலிறய (VES) பயன்படுத்துகிைது. மின் 

எதிரப்்பாை்ைல் ஆய்வு நான்கு மின்முறனகள் சகாலினியர ்அறமப்பில் 

பயன்படுத்தப்பட்டது, அங்கு மின்சனாட்டம் மவளிப்புை மின்முறனகள் 

மூலம் தறரயில் அனுப்பப்படுகிைது மை்றும் உள் மின்முறனகள் படம் 

3.9 இல் காட்டப்படட்ுள்ளபடி ோத்தியமான சவறுபாடற்ட 

அளவிடுகின்ைன. 

3.3.5.3 முரற மற்றும் தைவு ரையை ் டுத்தல் 

தை்சபாறதய ஆய்வு மேங்குத்து மின் ஒலி அளவீடுகறளே ்
மேய்வதை்கு ஸ்க்லம்மபரக்ர ் வரிறேறயப் பயன்படுத்துகிைது, 

ஏமனனில் இது பக்கவாடட்ு ஒத்திறேவை்ை தன்றமகளால் குறைந்த 
தாக்கத்றத ஏை்படுத்துகிைது மை்றும் அதிக ஆழமான விோரறணறய 
வழங்கும் திைன் மகாண்டது. தை்சபாறதய ஆய்வின் முக்கிய 
குறிக்சகாள், அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்சபாகும் மேங்குத்து 
ஒத்திறேவுகறளத் சதடுவதாகும். 

ஒரு ஷ்லம்மபரக்ருக்கு, மவளிப்பறடயான எதிரப்்றப 
பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்: 
ρa  =  GΔV 

           I 

ΔV = ோத்தியமான சவறுபாடு 

ஜி = வடிவியல் காரணி. 
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ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணமானது SSR – MP – ATS 

மாதிரியுடன் கூடிய ஆழமான மின்தறட மீட்டர ் ஆகும். இந்த சிக்னல் 

ஸ்சடக்கிங் மரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் என்பது பூமியின் மின்தறட 

அளவீடுகளுக்கான பல புதுறம அம்ேங்கறள உள்ளடக்கிய உயரத்ர 

தரவு றகயகப்படுத்தும் அறமப்பாகும். கருவி பை்றிய கூடுதல் 

தகவலுக்கு, உை்பத்தியாளரின் றகசயடற்டப் பாரக்்கவும். 

 

 டம் 3.9 எலை்ட்ைிை்ைல் பைசிஸ்டிவிட்டி இன்பவஸ்டிகைஷன் கைொட் ொடு 

3.3.5.4 தைவு வழங்ைல் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து மபைப்படட் புவி இயை்பியல் VES தரவு 

அட்டவறண 3.13 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. விரிவான புவி இயை்பியல் 

ஆய்வில் இருந்து மபைப்பட்ட களத் தரவு, விளக்கத்திை்காக 

உை்பத்தியாளர ் (I.G.I.S) வழங்கிய மமன்மபாருளின் உதவியுடன் 

திட்டமிடப்படட்து. விளக்கத்தின் சநாக்கத்திை்கான ேதி படம் 3.10 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவறண 3.13 மேங்குத்து மின் ஒலி தரவு 

இரு ்பிட ஒருங்கிரை ்புைள் - 10°33'46.54"N 77°26'22.43"E       

S. No. 
AB/2 

(m) 

MN/2 

(m) 

Geometrical 

Factor (G) 

Resistance in  

Ω 

Apparent 

Resistivity in Ωm  
1 2 0.5 11.79 13.426 158 

2 4 0.5 49.50 6.325 313 

3 6 0.5 112.36 4.123 463 

4 8 0.5 200.37 2.985 598 

5 10 0.5 313.51 2.346 736 

6 15 2 173.65 6.099 1059 

7 20 2 311.16 4.389 1366 

8 25 5 188.58 8.859 1671 
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9 30 2 704.03 2.768 1949 

10 35 2 959.40 2.301 2208 

11 40 5 495.02 4.894 2423 

12 45 5 628.60 4.214 2649 

13 50 5 777.89 3.638 2830 

14 60 10 550.03 5.756 3166 

15 70 10 754.32 5.756 4342 

16 80 10 990.05 4.621 4575 

17 90 10 1257.20 3.912 4918 

18 100 10 1555.79 3.236 5035 

19 120 20 1100.05 5.768 6345 

20 140 20 1508.64 4.125 6223 

21 160 20 1980.09 3.056 6051 

22 180 20 2514.40 2.359 5931 

23 200 20 3111.57 1.934 6018 

 

 

 டம் 3.10 தரை கமற் ை ்பிற்கு கீகழ உள்ள எலும்பு முறிவு மை்டலங்ைரள 

அரடயொளம் ைொை  யன் டுத்த ் டும் தரலகீழ் சொய்வு 

3.3.5.5 புவி இயற்பியல் தைவு விளை்ைம் 

     குறைந்த எதிரப்்புத்திைன் மதிப்புகளின் பாறை உருவாக்கம், தறர 

மட்டத்திலிருந்து சுமார ்55-60மீ ஆழத்தில் நீர ்இருப்பறதக் குறிக்கிைது. 

முன்மமாழியப்படட் திட்டத்திை்கு முன்மமாழியப்பட்ட அதிகபடே் ஆழம் 

தறர மட்டத்திை்கு கீசழ 25மீ. எனசவ, சுரங்க நடவடிக்றக முழு சுரங்க 

வாழ்நாள் முழுவதும் நீரந்ிறலறய பாதிக்காது. 
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3.4 ைொற்று சூழல் 

  சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்றககளின் தாக்கதற்த 

மதிப்பிடுவதை்கு அப்பகுதியின் தை்சபாறதய சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் 

முக்கியமானது.காை்று சூழல் குறித்த அடிப்பறட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட 

காை்று மாசு அளவுருக்கள் மை்றும் சுை்றுப்புை காை்றில் அவை்றின் 

தை்சபாறதய நிறலகள் ஆகியறவ அடங்கும். கிளஸ்டறரே ் சுை்றி 10 கிமீ 

சுை்ைளவில் உள்ள ஆய்வு மண்டலதற்தப் மபாறுத்து சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் 

அடிப்பறடத் தகவறல உருவாக்குகிைது. இப்பகுதியில் காை்று மாசுபாட்டின் 

ஆதாரங்கள் மபரும்பாலும் வாகன சபாக்குவரத்து, மேப்பனிடப்படாத கிராம 

ோறல மை்றும் உள்நாட்டு மை்றும் விவோய நடவடிக்றககளால் எழும் தூசுகள் 

காரணமாகும். அடிப்பறடக் காை்றின் தர ஆய்வின் முதன்றம சநாக்கம், 

ஆய்வுப் பகுதியின் தை்சபாறதய சுை்றுப்புை காை்றின் தரதற்த நிறுவுவதாகும். 

கிளஸ்டரில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மேயல்பாட்டின் சபாது 

சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்தின் தரங்களுக்கு இணங்குவறத மதிப்பிடுவதை்கும் 

இறவ பயனுள்ளதாக இருக்கும்.இந்த பகுதி மாதிரி இடங்கறள அறடயாளம் 

காணுதல், கண்காணிப்பு காலத்தில் பின்பை்ைப்பட்ட முறை மை்றும் மாதிரி 

அதிரம்வண் ஆகியவை்றை விவரிக்கிைது.
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3.4.1 வானிறலயியல் 

காை்றின் தரத்றதப் அறிய  வானிறல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிறல நிறல மை்றும் வளிமண்டல சிதைல் ஆகியவை்றுக்கு 

இறடசயயான காை்றை உள்ளடக்கியது. காை்றின் ஏை்ை இைக்கங்கள் 

மிகவும் பரந்த கால இறடமவளியில் சிதைல் மை்றும் அவை்றுடன் 

மதாடரப்ுறடய பிை மேயல்முறைகறள வலுவாக பாதிக்கின்ைன 

குழுமம்  குவாரிகறள மூடி, திட்ட தளத்தில் ஒரு தை்காலிக 

வானிறல நிறலயம் நிறுவப்பட்டது. காை்றின் ஓட்டம், காை்றின் சவகம், 

காை்றின் திறே, ஈரப்பதம் மை்றும் மவப்பநிறல ஆகியவை்றிை்கு எந்த 

தறடகளும் இல்றல என்பதால் தறர மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் 

நிறலயம் நிறுவப்பட்டது. ஆன்றேட் கண்காணிப்பு நிறலயத்திலிருந்து 

மபைப்பட்ட வானிறல தரவு அட்டவறண 3.14 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

ஆன்றேட் தரவுகளின்படி, பிப்ரவரி 2022 இல் மவப்பநிறல 19 முதல் 

340C வறர ேராேரியாக 26.70C ஆக இருந்தது; மாரே்,் 2022 இல் 

ேராேரியாக 28.40C உடன் 21 முதல் 36.0C வறர; மை்றும் ஏப்ரல், 2022 இல் 

ேராேரியாக 290C உடன் 22 முதல் 370C வறர. மூன்று மாத 

காலப்பகுதியில், ஈரப்பதம் ேராேரியாக 55 முதல் 66% வறர இருந்தது. 

அதிகபடே் ேராேரி ஈரப்பதம் ஏப்ரல், 2022 இல் அளவிடப்பட்டது, 

அசதேமயம் மாரே்,் 2022 இல் மிகக் குறைவானது. காை்றின் சவகத்றதப் 

பை்றி சபசும்சபாது, பிப்ரவரி 2022 இல் காை்றின் சவகம் 1.25.லிருந்து 

5.83m/s ஆக ேராேரியாக 3.48m/s ஆக மாறுபடுகிைது; மாரே்,் 2022 இல் 1.67 

முதல் 6.67m/s வறர ேராேரியாக 3.76m/s; மை்றும் ஏப்ரல், 2022 இல் 1.39 

முதல் 6.11m/s வறர ேராேரியாக 3.52m/s. மூன்று மாதங்களில், கிளவுட் 

கவர ்மதிப்புகள் 0 முதல் 8 octas வறர இருந்தது. 

அட்டவறை 3.14 தளத்தில் வானிறல தரவு 

வ.எை் அளவுருக்கள் பிப்ரவரி 
2022  

மாரே் ்
2022  

ஏப்ரல் 

2022 

 

1 அதிகபைச்ம் 34 36 37 
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லவப்பநிடே 

(0C) 

குடறந்தபைச்ம் 19 21 22 

சராசரி 26.8 28.4 29 

2 லவப்பநிடே 

(0C) 

சராசரி 
57 55 66 

3 காற்றின் 

லவகம் 

(மீ/வி) 

அதிகபைச்ம் 5.83 6.67 6.11 

குடறந்தபைச்ம் 1.25 1.67 1.39 

சராசரி 3.48 3.76 3.52 

4 கிளவுை் கவர ்

(OKTAS) 

 
0-8 0-8 0-8 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்-

டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

3.4.1.1 காலெிறல 

திண்டுக்கல் ஒரு மவப்பமண்டல காலநிறலறயக் 

மகாண்டுள்ளது. திண்டுக்கல்லில் குளிரக்ாலத்றத விட சகாறட மறழ 

அதிகம். இந்த காலநிறல சகாப்மபன்-கீகர ்காலநிறல வறகப்பாட்டின் 

படி Aw என கருதப்படுகிைது. திண்டுக்கல்லில் ஆண்டு ேராேரி 

மவப்பநிறல 27.2 °C | 80.9 °F. இங்கு மறழயளவு சுமார ் 1480 மிமீ | 

ஆண்டுக்கு 58.3 அங்குலம். ஆண்டின் மவப்பமான மாதம் ஏப்ரல் ஆகும், 

ேராேரி மவப்பநிறல 30.4 °C | 86.7 °F. ஆண்டின் மிகக் குறைந்த ேராேரி 

மவப்பநிறல டிேம்பர ் மாதத்தில் 23.8 °C ஆகும் | 74.8 °F. வைண்ட 

மாதத்திை்கும் அதிக மறழ மபய்யும் மாதத்திை்கும் இறடசய உள்ள 

மறழப்மபாழிவின் வித்தியாேம் 234 மிமீ | 9 அங்குலம். ஆண்டு 

முழுவதும் மவப்பநிறல மாறுபாடு 6.6 °C | 11.9 °F 

ஆதாரம்: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/madurai-5892/ 

 

 

 

 

 

 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/madurai-5892/
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3.4.1.2 மறழப்வபாழிவு 

அட்டவறை 3.15 மறழப்வபாழிவு தரவு 

உை்றமயான மறழப்வபாழிவு மி. மீ 
சாதாரை 

மறழப்வபாழிவு 

மி. மீ 

2013 2014 2015 2016 2017  

531.3 994.3 1118.6 502.3 925.5 930.54 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/madurai  

 இதிலிருந்து ஆய்வுப் பகுதியின் மாவை்ைத்திற்கான 

மடழப்லபாழிவு லதாைரப்ான தரவு லசகரிக்கப்பை்ைது, 2013-17 

காேகை்ைத்தின் தரவுகளின்படி, சராசரி ஆண்டு மடழயளவு 814.4 மி. மீ 

என கணக்கிைப்பைட்ுள்ளது. 5 ஆண்டுகளிே், 2016 ஆம் ஆண்டிே் மிகக் 

குடறந்த மடழயும் (531.3 மிமீ), 2015 ஆம் ஆண்டிே் அதிக மடழயும் 

(1118.6 மிமீ) பதிவாகியுள்ளது. 

3.4.1.3 காற்று முறற  

முன்லமாழியப்பைை் திை்ை தளத்திே் இருந்து காற்று மாசுபாடுகள் 

மற்றும் இடரசச்ே் ஆகியவற்றின் சிதறே் முடறடய உள்ளூர ்காற்றின் 

முடற லபரிதும் பாதிக்கும். காற்றின் வடிவத்டத பகுப்பாய்வு 

லசய்வதற்கு 3 மாத காேப்பகுதியிே் காற்றின் லவகம் மற்றும் 

திடசயின் மணிலநர தளம் சாரந்்த தரவு லதடவப்படுகிறது. பைம் 3.11 

இே் காை்ைப்பைட்ுள்ளபடி இவ்வாறு உருவாக்கப்பை்ை காற்றின் 

திடசடய காைட்ும் வடரபைம் லவளிப்படுத்துகிறது: 

❖ ஆய்வுக் காேத்திே் அளவிைப்பை்ை சராசரி காற்றின் லவகம் 3.58m/s 

ஆகும். 

❖ லதன்லமற்கு முதே் லதற்கு வடரயிோன திடசகளிே் 

லமலோங்கிய காற்று ஆதிக்கம் லசலுத்தியது. 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/madurai
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படம் 3.11 காற்றின் திறசறய காட்டும் வறரபடம் 

3.4.1.4 முதன்றம மற்றும் இரை்டாம் ெிறல தரவுகளுக்கு இறடடய 

உள்ள வதாடர்பு 

தளத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட வானிறல தரவுகள் திண்டுக்கல்லில் 

இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிறல தரவுகறளப் சபாலசவ 

உள்ளன. மதாடரப்ு பகுப்பாய்வு பின்வரும் விவரங்கறள 

மவளிப்படுத்துகிைது: 

 ஐஎம்டியின் ேராேரி அதிகபடே் மை்றும் குறைந்தபடே் 

மவப்பநிறல, திண்டுக்கல், ஆன்-றேட் தரவுகறளப் 

மபாறுத்தமட்டில், அதாவது மகாழுமமகாண்டான் 

கிராமத்தில் அதிகமாக இருந்தது. 

 IMD, திண்டுக்கல்றல ஒப்பிடும்சபாது, தளத்தில் ஈரப்பதம் 

குறைவாக இருந்தது. 
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 தளத்தில் காை்றின் சவகம் மை்றும் திறேயானது IMD, 

திண்டுக்கல்லின் அசத சபாக்றகக் காடட்ுகிைது. 

3.4.2 ஆய்வுமுறற மற்றும் குறிக்டகாள்கள் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்டம லநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியின் தற்லபாடதய காற்றின் தரம் மற்றும் NAAQS உைன் அதன் 

இணக்கத்டத மதிப்பிடுவது ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியிே் காற்று 

மாசுபாை்டின் கவனிக்கப்பை்ை ஆதாரங்கள் லதாழிே்துடற, 

லபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாை்டு நைவடிக்டககள். 

பின்வருவனவற்டறக் கருத்திே் லகாண்டு விஞ்ஞான ரீதியாக 

வடிவடமக்கப்பைை் சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

லநை்லவாரக்் மூேம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்படை நிடே 

நிறுவப்பைட்ுள்ளது: 

❖ சிலனாப்டிக் அளவிே் வானிடே நிடே 

❖ ஆய்வுப் பகுதியின் நிேப்பரப்பு 

❖ அடிப்படை நிடேடயப் லபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி 

காற்றின் தரத்தின் பிரதிநிதிகள் 

❖ லவவ்லவறு லசயே்பாடுகடளக் குறிக்கும் குடியிருப்புப் 

பகுதிகளின் இருப்பிைம் 

❖ அணுகே் மற்றும் ஆற்றே் கிடைக்கும் தன்டம 

3.4.3 மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் 

அட்டவறை 3.16 AAQ பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்படும் முறற 

மற்றும் கருவி 

அளவுரு முறற கருவி 

PM2.5 
கிராவிலமை்ரிக் முடற 

பீை்ைா குடறப்பு முடற 

நுண்ணிய துகள் மாதிரி 
தயாரிப்பது - லதரல்மா 

சுற்றுசச்ூழே் கருவிகள் - TEI 121 

PM10 
கிராவிலமை்ரிக் முடற 

பீை்ைா குடறப்பு முடற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
லமக்-லதரல்மா சுற்றுசச்ூழே் 

கருவிகள் - TEI 108 

SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(லமம்படுத்தப்பை்ை 

லமற்கு மற்றும் லகய்க் 

முடற) 

வாயு இடணப்புைன் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
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NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(லஜக்கப் & 

லொசல்ெய்சர ்

மாற்றியடமக்கப்பை்ை 

முடற) 

வாயு இடணப்புைன் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

இேவச 

சிலிகா 
நிலயாஷ் – 7601 

காணக்கூடிய 

ஸ்லபக்ை்லராஃலபாை்லைாலமை்ரி 
ஆதாரம்: எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி & CPCB அறிவிப்பின் அடிப்படையிே் 

மாதிரி முடற 

அட்டவறை 3.17 டதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர தரெிறலகள் 

வ. 
எ

ை் 

மாசுபடுத்து
ம் 

டெரம் 

எறடயுள்
ள சராசரி 

சுற்றுப்புற காற்றில் வசறிவு 

வதாழில்து
றற, 

குடியிருப்பு, 

கிராமம் 

மற்றும் பிற 

பகுதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உைர்திறன் 

பகுதி (மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்ட
து 

1 

சே்பர ்டை 

ஆக்டசடு 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 
24 மணி 
லநரம்** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 

டநை்ரஜன் 

டை 

ஆக்டசடு 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 
24 மணி 
லநரம்** 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 

துகள்கள் 

(10µm க்கும் 

குடறவான 

அளவு) PM10 

(μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 
24 மணி 
லநரம்** 

60.0 

10°.0 

60.0 

100.0 

4 

நுண்துகள்க
ள் (அளவு 2.5 

µm PM2.5 

(μg/m3) க்கும் 

குடறவானது 

ஆண்டு 

சராசரி* 
24 மணி 
லநரம்** 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I லததி: 18 நவம்பர ்

2009 
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*ஒரு வருைத்திே் குடறந்தபைச்ம் 104 அளவீடுகளின் வருைாந்திர 

எண்கணிதம் வாரத்திற்கு இரண்டு முடற 24 மணிலநரத்திற்கு சீரான 

இடைலவளியிே் எடுக்கப்பை்ைது. 

** 24 மணிலநரம் / 8 மணிலநரம் அே்ேது 1 மணிலநரம் 

கண்காணிக்கப்படும் மதிப்பு ஒரு வருைத்திே் 98 % லநரத்திற்கு இணங்க 

லவண்டும். இருப்பினும், 2% லநரம், அடவ வரம்புகடள மீறோம் ஆனாே் 

லதாைரந்்து இரண்டு நாை்கள் கண்காணிப்பிே் இே்டே. 

3.4.4 மாதிரிக்கான அதிர்வவை் மற்றும் அளவுருக்கள் 

ஏழு (7) இைங்களிே் வாரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது, 

பிப்ரவரி - ஏப்ரல் 2022 காேகை்ைத்திற்கு லதாைரச்ச்ியான 24 மணிலநர (8 

மணி லநர 3 ஷிப்ை்) அை்ைவடணடயப் பின்பற்றுகிறது. சுற்றுப்புறத்தின் 

அடிப்படைத் தரவு CPCB, MoEF வழிகாைட்ுதே்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகளின்படி PM10, PM2.5, சே்பர ் டை ஆக்டசடு (SO2) மற்றும் 

டநை்ரஜன் டை ஆக்டசடு (NO2) ஆகியவற்றிற்காக காற்று 

உருவாக்கப்பைட்ுள்ளது. 

காற்று வீசும் தடர தூசியின் விடளவுகடள மறுப்பதற்காக 

ஒவ்லவாரு கண்காணிப்பு நிடேயத்திலும் தடர மை்ைத்திலிருந்து 

குடறந்தபைச்ம் 3 ± 0.5 மீ உயரத்திே் உபகரணங்கள் டவக்கப்படுவது 

உறுதி லசய்யப்பை்ைது. கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் 

இே்ோத திறந்தலவளியிே் டவக்கப்பைட்ுள்ளன, இே்டேலயனிே் 

அடவ மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக லசயே்படுகின்றன, இதன் 

விடளவாக கண்காணிப்பு முடிவுகள் குடறவாக இருக்கும். 

3.4.5 சுற்றுப்புற காற்றின் தர கை்காைிப்பு ெிறலயங்கள் 

        தற்லபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்டத மதிப்பிடுவதற்காக, 

பைம் 3.12 இே் காைை்ப்பைட்ுள்ளபடி, எைட்ு கண்காணிப்பு நிடேயங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியிே் அடமக்கப்பை்ைன. முன்லமாழியப்பை்ை திை்ை 

தளத்திே் இருந்து அளவிைப்பை்ை மாதிரி இைங்கள் மற்றும் காற்று 
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மாசுபடுத்திகளின் லசறிவுகள் அை்ைவடணகள் 3.18 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 

அட்டவறை 3.18 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் (AAQ) கை்காைிப்பு 

இடங்கள் 

வ. 
எ

ை் 

இருப்பிட
க் 

குறியீடு 

கை்காைிப்பு 
இடங்கள் 

தூரம் 
மற்றும் 
திறச 

ஒருங்கிறைப்பு
கள் 

1 AAQ-1  
றமய மண்டலம் திை்ைப் 

பகுதி 
10°33'50.62"N  

77°26'15.09"E 

2 AAQ-2  
தடேயீடு லதற்கு 4.74 

கிமீ 
10°31'7.56"N  

77°26'16.39"E 

3 AAQ-3  
லமே்கடரப்பை்டி 5.1கிமீ 

வைக்கு 
10°35'48.36"N  

77°28'27.13"E 

4 AAQ-4  
முத்துநாயக்கன்ப

ை்டி 
5.96 கிமீ 

வைலமற்கு 
10°36'14.89"N  

77°24'15.56"E 

5 AAQ-5  

அக்கடரப்பை்டி 5.2 கிமீ 

லதன்கிழக்
கு 

10°32'48.45"N  

77°29'13.93"E 

6 AAQ-6 
மிைபாடி லமற்கு 4.34 

கிமீ 
10°33'36.10"N  

77°23'59.84"E 

7 AAQ-7 
சந்தன்லசை்டி 

வேசு 

1.8 கிமீ  

வைக்கு 

10°34'47.50"N  

77°26'31.15"E 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்-
டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி



92 | P a g e  

 

 

     படம் 3.12 முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுப்புற காற்றின்  

தர கை்காைிப்பு ெிறலயத்தின் இருப்பிடங்கறளக் காட்டும் கூகுள் எரத்் படம்
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அட்டவறை 3.19   AAQ முடிவுகளின் சுருக்கம் 

PM2.5 

ெிறலய 

ஐடி 
அதிகபட்சம் குறறெ்தபட்சம் சராசரி 98வது சதம் STDEV 

AAQ-1 26.9 21.3 25.10 26.85 1.42 

AAQ-2 25.9 21.6 23.51 25.76 1.07 

AAQ-3 24.5 21.5 23.19 24.45 1.00 

AAQ-4 25.8 21.8 23.93 25.57 1.01 

AAQ-5 24.9 21.5 23.18 24.85 1.13 

AAQ-6 25.4 21.9 23.80 25.40 0.84 

AAQ-7 25.5 20.5 22.90 25.13 1.35 

PM10 

ெிறலய 

ஐடி 

அதிகபட்சம் குறறெ்தபட்சம் சராசரி 98வது சதம் STDEV 

AAQ-1 47.5 43.4 45.54 47.22 1.15 

AAQ-2 44.6 41.2 42.83 44.28 0.88 

AAQ-3 44.2 41.3 42.64 44.06 0.88 

AAQ-4 44.7 41.6 42.95 44.33 0.86 

AAQ-5 44.5 40.5 42.85 44.50 1.04 

AAQ-6 44.8 41.6 43.06 44.75 0.91 

AAQ-7 44.9 40.3 42.92 44.85 1.04 

SO2  

ெிறலய 

ஐடி 
அதிகபட்சம் குறறெ்தபட்சம் சராசரி 98வது சதம் STDEV 

AAQ-1 19.6 14.2 16.63 19.95 1.78 

AAQ-2 15.3 8.3 12.15 14.98 1.64 

AAQ-3 13.6 8.5 12.05 13.60 1.78 

AAQ-4 12.6 7.3 10.50 12.60 1.73 

AAQ-5 11.6 7.2 9.24 11.50 1.47 

AAQ-6 12.7 7.4 10.04 12.70 1.75 

AAQ-7 12.6 8.4 10.64 12.55 1.35 

NO2 

ெிறலய 

ஐடி 

அதிகபட்சம் குறறெ்தபட்சம் சராசரி 98வது சதம் STDEV 

AAQ-1 25.8 22.1 24.13 25.75 0.93 

AAQ-2 23.6 18.3 20.94 23.28 1.51 

AAQ-3 21.6 15.9 17.96 21.05 1.63 

AAQ-4 20.4 14.6 18.15 20.35 1.65 



94 | P a g e  

 

AAQ-5 19.5 15.4 17.46 19.45 1.31 

AAQ-6 19.6 13.5 17.03 19.55 1.68 

AAQ-7 21.3 14.2 16.43 20.19 1.53 

 

அட்டவறை 3.20ஆய்வுப் பகுதியில் அதிகபட்சம், குறறெ்தபட்சம், 

சராசரி மற்றும் 98வது சதவீதம் சராசரி காற்று மாசுபடுத்தும் 

வசறிவுகள் 

வ.எை் அளவுரு 

மாசுபடுத்தும் வசறிவு, µg/m3 

PM2.5 PM10 SO2 NO2 

1 அதிகபைச்ம் 25.56 45.03 14.0 21.69 

2 குடறந்தபைச்ம் 21.44 41.41 8.76 16.29 

3 சராசரி 23.66 43.26 11.61 18.87 

4 98வது சதவீதம் 25.43 44.86 13.98 21.38 

5 NAAQ 

விதிமுடறகள் 

60 100 80 80 

குறிப்பு: PM2.5µm க்கும் குறறவான துகள்களின் அளவு; PM10- 

துகள்களின் அளவு 10 µm க்கும் குறறவானது; SO2-சல்பர் றட 

ஆக்றசடு; றெட்ரஜனின் NOx-ஆக்றசடுகள்; SD-தரெிறல விலகல்   

 
படம் 3.13 பார் விளக்கப்படம் அதிகபட்சம், குறறெ்தபட்சம் மற்றும் 

10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர கை்காைிப்பு 

ெிறலயங்களில் இருெ்து அளவிடப்பட்ட PM2.5 இன் சராசரி 
வசறிவுகறளக் காட்டுகிறது. 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7

Maximum 26.9 25.9 24.5 25.8 24.9 25.4 25.5

Minimum 21.3 21.6 21.5 21.8 21.5 21.9 20.5

Mean 25.10 23.51 23.19 23.93 23.18 23.80 22.90

98th percentile 26.85 25.76 24.45 25.57 24.85 25.40 25.13

NAAQ Norms 60 60 60 60 60 60 60
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படம் 3.14 பார் விளக்கப்படம் அதிகபட்சம், குறறெ்தபட்சம் மற்றும் 

PM10 இன் சராசரி வசறிவுகறளக் காட்டுகிறது, 10கிமீ சுற்றளவில் 

உள்ள எட்டு காற்றின் தர கை்காைிப்பு ெிறலயங்களில் இருெ்து 

10கிமீ சுற்றளவில் அளவிடப்படுகிறது 

 

படம் 3.15 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர 

கை்காைிப்பு ெிறலயங்களில் இருெ்து அளவிடப்பட்ட SO2 இன் 

அதிகபட்ச, குறறெ்தபட்ச மற்றும் சராசரி வசறிவுகறளக் காட்டும் 

பார் விளக்கப்படம் 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7

Maximum 47.5 44.6 44.2 44.7 44.5 44.8 44.9

Minimum 43.4 41.2 41.3 41.6 40.5 41.6 40.3

Mean 45.54 42.83 42.64 42.95 42.85 43.06 42.92

98th percentile 47.22 44.28 44.06 44.33 44.50 44.75 44.85

NAAQ Norms 100 100 100 100 100 100 100
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AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6

Maximum 7.5 8.6 6.7 7.8 7.9 7.7

Minimum 4.5 5.2 4.2 6.3 5.3 5.1

Mean 6.24 6.88 5.42 7.12 6.65 6.31

98th percentile 7.41 8.42 5.8 7.80 7.81 7.6

NAAQ Norms 80 80 80 80 80 80
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படம் 3.16 பார் விளக்கப்படம் அதிகபட்சம், குறறெ்தபட்சம் மற்றும் 

10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள எட்டு காற்றின் தர கை்காைிப்பு 

ெிறலயங்களில் இருெ்து அளவிடப்பட்ட Nox இன் சராசரி 
வசறிவுகறளக் காட்டுகிறது 

 

படம் 3.17 பார் விளக்கப்படம் 10கிமீ சுற்றளவில் வளிமை்டலத்தில் 

மாசுகளின் அதிகபட்ச, குறறெ்தபட்ச மற்றும் சராசரி 
வசறிவுகறளக் காட்டுகிறது 

 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7

Maximum 25.8 23.6 21.6 20.4 19.5 19.6 21.3

Minimum 22.1 18.3 15.9 14.6 15.4 13.5 14.2

Mean 24.13 20.94 17.96 18.15 17.46 17.03 16.43

98th percentile 25.75 23.28 21.05 20.35 19.45 19.55 20.19

NAAQ Norms 80 80 80 80 80 80 80
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 PM2.5  PM10  SO2  NO2

Maximum 21.90 42.30 7.70 23.10

Minimum 18.78 37.82 5.10 18.80

Mean 20.40 40.25 6.44 21.08

98th percentile 21.53 42.18 7.47 22.99
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3.4.6 பறக்கும் தூசி உமிழ்வு 

        ஆய்வுக் காலத்திை்கான 7 AAQ கண்காணிப்பு நிறலயங்களில் 

தப்பிசயாடிய தூசி பதிவு மேய்யப்பட்டது. முடிவுகள் அட்டவறண 3.21 

இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அட்டவறை 3.21 சராசரி பறக்கும் தூசி மாதிரி மதிப்புகள் 

AAQ இடங்கள் சராசரி SPM (µg/m3) 
AAQ 1 63.61 

AAQ 2 63.81 

AAQ 3 62.71 

AAQ 4 63.37 

AAQ 5 63.27 

AAQ 6 63.72 

AAQ 7 63.28 

ஆதாரம்: எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்டசை் கண்காணிப்பு/ 

மாதிரி  
அட்டவறை 3.22 பறக்கும் தூசி மாதிரி மதிப்புகள் 

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

சராசரி 63.61 63.81 62.71 63.37 63.27 63.72 63.28 

குடறந்தபைச்ம் 61.6 62.1 60.7 61.6 61.2 61.8 62.2 

அதிகபைச்ம் 66.2 65.5 64.8 65.5 64.4 65.9 65.5 

ஆதாரம்: ஆய்வக பகுப்பாய்வு அறிக்டககளிலிருந்து கணக்கீடுகள் 

 

படம் 3.18 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள எட்டு கை்காைிப்பு 

ெிறலயங்களில் சராசரி SPM வசறிவு மாறுபாடுகறளக் காட்டும் 

பார் விளக்கப்படம்.  
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3.4.7 முடிவுகள் & கலெ்துறரயாடல் 

 கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 40.3 µg/m3 முதல் 47.5µg/m3 

வறர இருக்கும்; PM2.5 20.5 µg/m3 முதல் 26.9 µg/m3 வறர; SO2 7.2µg/m3 

முதல் 19.6 µg/m3 வறர; NO2 13.5 µg/m3 முதல் 25.8µg/m3 வறர. 

மாசுபடுத்திகளின் மேறிவு அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துறரக்கப்பட்ட 

NAAQS இன் ஏை்றுக்மகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் வரும். 

3.5 இறரசச்ல் சூழல் 

சாடே மற்றும் சுரங்க நைவடிக்டககளிே் வாகன இயக்கம் 

என்பது ஆய்வுப் பகுதியிே் சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள், சுரங்க 

நைவடிக்டக மற்றும் வாகனப் லபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் 

சுற்றுசச்ூழே் மதிப்பீடு, லசவிப்புேன், உைலியே் பதிே்கள் லபான்ற 

பே்லவறு காரணிகடளக் கருத்திே் லகாண்டு லமற்லகாள்ளோம். 

எரிசச்ே் மற்றும் லபாது சமூக பதிே்கள். 

ஆய்வுப் பகுதியிே் இடரசச்ே் கண்காணிப்பின் முக்கிய 

லநாக்கம், அடிப்படை இடரசச்ே் அளடவ நிறுவுவதும், திை்ைத் 

தளத்டதச ் சுற்றியுள்ள திை்ைச ் லசயே்பாடுகளின் லபாது 

உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் லமாத்த இடரசச்லின் 

தாக்கத்டத மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

3.5.1 மாதிரி இடங்கறள அறடயாளம் காணுதல் 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இடரசச்ே் அளடவ 

மதிப்பிடுவதற்காக, 10கிமீ சுற்றளவிே் வணிக, குடியிருப்பு, 

கிராமப்புறப் பகுதிகடள உள்ளைக்கிய எைட்ு (8) இைங்களிே் இடரசச்ே் 

கண்காணிப்பு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. ஆய்வின் லநாக்கம் மற்றும் 

லநாக்கங்கடளப் பூரத்்தி லசய்ய லபாருத்தமான இடரசச்ே் 

கண்காணிப்பு முடற லதரவ்ு லசய்யப்பை்ைது. 
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அட்டவறை 3.23 இறரசச்ல் கை்காைிப்பு இடங்களின் 

விவரங்கள் 
வ. 

எை் 
இருப்பிடக் 

குறியீடு 
கை்காைிப்பு 

இடங்கள் 
தூரம் மற்றும் 

திறச 
ஒருங்கிறைப்புகள் 

1 N1 
திை்ைப் பகுதி திட்டப் பகுதி 10°33'46.79"N

 77°26'26.23"E 

2 N2 
தடேயீடு லதற்கு 4.63 கிமீ 10°31'11.13"N

 77°26'16.51"E 

3 N3 
லமே்கடரப்பை்டி 5.07கிமீ வைகிழக்கு 10°35'47.37"N

 77°28'26.72"E 

4 N4 
முத்துநாயக்கன்பை்டி 6.62 கிமீ வைலமற்கு 10°36'26.52"N       

77°23'55.92"E 

5 N5 
அக்கடரப்பை்டி 5.19கிமீலதன்கிழக்கு 10°32'49.96"N

 77°29'13.94"E 

6 N6 
மிைபாடி 4.40கிமீ வைகிழக்கு 10°33'35.86"N

 77°23'58.01"E 

7 N7 
சந்தன்லசை்டி வேசு வைக்கு 1.8 கிமீ 10°34'47.45"N

 77°26'29.70"E 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்-
டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
3.5.2 கை்காைிப்பு முறற 

ஆய்வுக்கு டிஜிை்ைே் சவுண்ை் லேவே் மீை்ைர ் பயன்படுத்தப்பை்ைது. 
அடனத்து வாசிப்பும் தடர மை்ைத்திலிருந்து 1.5 மீை்ைர ்உயரத்திே் உள்ள ‘ஏ-
லவயிை்டிங்’ அடேவரிடச லநைல்வாரக்்கிே் எடுக்கப்பை்ைது. 
 ஒலி நிடே மீை்ைர ் ஒரு நிடேயான மற்றும் நிடேயான வாசிப்டபக் 
லகாடுக்காது மற்றும் முழு கண்காணிப்பு காேத்திலும் உண்டமயான ஒலி 
அளடவ மதிப்பிடுவது மிகவும் கடினம். இந்தக் குடறபாை்டைத் தணிக்க, Leq 
ஆே் குறிப்பிைப்பை்ை லதாைரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிடே 
பயன்படுதத்ப்படுகிறது. சமமான ஒலி நிடே, 'Leq', பின்வரும் 
சமன்பாை்டைப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிை்ை காேத்திற்கு மாறி ஒலி அழுத்த 
நிடே, 'L' இலிருந்து லபறோம். சமமான இடரசச்ே் நிடே கணித ரீதியாக 
பின்வருமாறு வடரயறுக்கப்படுகிறது: 

Leq = 10 பதிவு L / T∑ (10Ln/10) 

L = லநரத்தின் லசயே்பாை்டிே் ஒலி அழுத்த நிடே dB (A) 
  T = கவனிப்பின் லநர இடைலவளி 

 லநரத்தின் லசயே்பாைாகக் காை்ைப்படும் அளவிைப்பை்ை இடரசச்ே் 

அளவுகள், சமூகத்தின் ஒலியியே் காேநிடேடய விவரிக்க பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். ஒவ்லவாரு நிடேயத்திலும் சுமார ் 60 நிமிை லநர இடைலவளியிே் 

பதிவுலசய்யப்பை்ை இடரசச்ே் அளவுகள் சமமான இடரசச்ே் அளவுகளுக்குக் 

கணக்கிைப்படும். சமமான இடரசச்ே் நிடே என்பது லநரம் மாறுபடும் 

இடரசச்ே் நிடேகடள விவரிக்கும் ஒற்டற எண் விளக்கமாகும்.
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படம் 3.19 முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தில் இருெ்து 10கிமீ சுற்றளவில் இறரசச்ல் ெிறல கை்காைிப்பு 

ெிறலயத்தின் இருப்பிடங்கறளக் காட்டும் கூகுள் எரத்் படம்
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3.5.3 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுப்புற இறரசச்ல் அளவின் 

பகுப்பாய்வு 

டிஜிை்ைே் ஒலி அழுத்த நிடே ஒலி நிடே மீை்ைர ் (மாைே்: HTC SL-

1352) மூேம் அளவிைப்படுகிறது. ஆய்வுக் காேத்திே் லபறப்பை்ை 

பே்லவறு Leq தரவுகளின் பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைது. பகே் 

லநரத்திலும் இரவு லநரத்திலும் மாறுபாடு காணப்பைை்து. முடிவுகள் 

கீலழ உள்ள அை்ைவடண 3.24  

பகே் லநரம்: 6:00 மணி முதே் 22.00 மணி வடர. 

இரவு லநரம்: 22:00 மணி முதே் 6.00 மணி வடர. 

அட்டவறை 3.24 சுற்றுப்புற இறரசச்ல் தர முடிவு 

வ.எை். இடங்கள் 

இறரசச்ல் 

ெிறல (dB (A) 

Leq) 

சுற்றுப்புற 

ஒலி 

தரெிறலகள் பகல் 

டெரம் 

இரவு 

டெரம் 

1 டமய மண்ைேம் 40.5 38.7 

வதாழில்துறற 

ொள் டெரம்- 75 

dB (A) 

இரவு டெரம்- 

70 dB (A) 

2 தடேயீடு 40.2 37.6 
குடியிருப்பு 

பகல் டெரம் – 

55 dB (A) 

இரவு டெரம்- 

45 dB (A) 

3 லமே்கடரப்பை்டி 39.5 38.4 

4 முத்துநாயக்கன்பை்டி 39.5 38.5 

5 அக்கடரப்பை்டி 38.8 38.4 

6 மிைபாடி 39.1 37.8 

7 சந்தன்லசை்டி வேசு 40.0 38.1 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி மூேம் ஆன்-

டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 



102 | P a g e  

 

 

 

பைம் 3.20 டமய மற்றும் இடையாக மண்ைேங்களிே் அளவிைப்பை்ை 

பகே் லநர இடரசச்ே் அளடவக் காைட்ும் பார ்விளக்கப்பைம் 

 

படம் 3.21 றமய மற்றும் இறடயக மை்டலங்களில் இரவு டெர 

இறரசச்ல் அளறவக் காட்டும் பார் விளக்கப்படம் 

3.5.4 முடிவுகள் & கலெ்துறரயாடல் 

          முன்மமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிறயே ்சுை்றியுள்ள 7 இடங்களில் 

சுை்றுப்புை இறரேே்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. றமய மண்டலத்தில் 

பகல் சநரத்தில் 40.5 dB (A) Leq மை்றும் இரவு சநரத்தில் 38.7 dB (A) Leq ஆக 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Day Time (Db (A) Leq) 40.5 40.2 39.5 39.5 38.8 39.1 40

Standards 75 55 55 55 55 55 55
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Night Time (Db (A) Leq) 38.7 37.6 38.4 38.5 38.4 37.8 38.1
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இருந்தது. இறடயக மண்டலத்தில் பதிவுமேய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள் 

பகல் சநரத்தில் 38.8 முதல் 40.2dB (A) Leq வறரயிலும், இரவில் 37.6 முதல் 

38.5 dB (A) Leq வறரயிலும் மாறுபடும். இதனால், மதாழில்துறை மை்றும் 

குடியிருப்பு பகுதிக்கான இறரேே்ல் அளவு CPCB இன் சதறவகறளப் 

பூரத்்தி மேய்கிைது. 

3.5.5 முடிவுைள் மற்றும் ைலந்துரையொடல் 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புே ் ேட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட அட்டவறண I வறக விலங்குகள் இல்றல 

மை்றும் IUCN இன் படி பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது 

அேச்ுறுத்தும் வறககளில் எந்த உயிரினமும் இல்றல. ஆய்வுப் 

பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்றல. 

எனசவ, குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்றக சுை்றியுள்ள 

தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்றத 

ஏை்படுத்தாது. 

3.6 சூழலியல் சூழல் 

சூழலியே் என்பது உயிரினங்களுக்கும் அவற்றின் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கும் இடையிோன உறவுகள் மற்றும் லதாைரப்ுகடளக் 

டகயாளும் அறிவியலின் ஒரு கிடள ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் 

சுற்றுசச்ூழே் ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது, குறிப்பாக உயிரினங்களின் 

பை்டியே் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிே் இருக்கும் அடிப்படை சூழலியே் 

நிடேடமகடள மதிப்பீடு லசய்தே். உயிரியே் ஆய்வின் முக்கிய 

லநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்கள் லதாைரப்ான அடிப்படைத் தரவுகடள 

லசகரிப்பதாகும். தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்கள் குறித்த 

பகுதியின் விரிவான ஆய்வு மூேம் தரவு லசகரிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

பே்லவறு ஆதாரங்களிே் இருந்தும், அதாவது, மாவை்ை வன 

அலுவேகம், தமிழ்நாடு அரசு லபான்ற அரசுத் துடறகளிலிருந்தும் 

தகவே் லசகரிக்கப்படுகிறது. தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் 
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சரிபாரப்்பு பை்டியே் தளத்திே் கண்காணிப்பு மற்றும் வனத்துடற 

பதிவுகளின் அடிப்படையிே் தயாரிக்கப்பை்ைது. 

தமிழ்நாடு இந்திய தீபகற்பத்தின் லதற்லக உள்ள மாநிேமாகும், 

இது 1,30, 058 சதுர கிமீ பரப்பளவிே் பரவியுள்ளது. லதன் 

மாநிேங்களிே், சாம்பியன் மற்றும் லசத்தாே் இந்தியாவிே் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ை லமாத்த 16 முக்கிய காடுகளிே் அதிகபைச்மாக 9 

காடுகடள தமிழ்நாடு லகாண்டுள்ளது. முக்கிய வடககளுக்குள் 

அடவ இருக்கும் மண்ைேத்திே் 48 துடண வடககள். 

3.6.1 டவறலயின் டொக்கம் 

இந்த ஆய்வுக்கான பணியின் லநாக்கம் இேக்கிய ஆய்வு, கள 

ஆய்வுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு லசயே் திை்ைத்துைன் அவற்றின் தணிப்பு 

ஆகியவற்றின் அடிப்படையிே் சூழலியே் உணரத்ிறன் ஏற்பிகடள 

அடையாளம் காண்படத உள்ளைக்கியது. முன்லமாழியப்பை்ை 

சாதாரண கே் குவாரியின் டமய மற்றும் தாங்கே் மண்ைேத்திே் 

ஆய்வு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது, சுரங்கத் தளத்தின் சுற்றுசச்ூழே் 

நிடேடமகள் குறித்த உண்டமத் தகவே்கடளக் லகாண்டு 

வருவதற்காக முதன்டம மற்றும் இரண்ைாம் நிடே தரவுகடளப் 

பயன்படுத்தி இந்த ஆய்வு முடறயாகவும் அறிவியே் பூரவ்மாகவும் 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி. 

     முன்லமாழியப்பை்ை குவாரி தளத்தின் எே்டேயிே் இருந்து 10 கிமீ 

சுற்றளவிற்குள் உள்ள லபாதுவான வாழ்விை வடக, தாவர அடமப்பு, 

தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் சரக்குகடளத் தயாரித்தே் 

ஆகியடவ ஆய்விே் அைங்கும். சூழலியே் ரீதியாக உணரத்ிறன் 

வாய்ந்த பகுதிகடள அடையாளம் காணவும், டமயப் பகுதியிலும் 

அதன் இடையக மண்ைேத்திலும் ஏலதனும் அரிதான, அழிந்து வரும், 

உள்ளூர ்அே்ேது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்கள் உள்ளனவா என்படத அடையாளம் காணவும் 

தளத்தின் உயிரியே் மதிப்பீடு லசய்யப்பை்ைது. லதடவப்பை்ைாே், 

வனவிேங்குகளின் வாழ்விைங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கும், REET 
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இனங்கள் ஏலதனும் இருந்தாே் அவற்டறப் பாதுகாப்பதற்கும் 

லபாருத்தமான தணிப்பு நைவடிக்டககடள பரிந்துடரக்கவும் இந்த 

ஆய்வு வடிவடமக்கப்பைட்ுள்ளது. 

3.6.2. ஆய்வு பகுதி சூழலியல் 

சாதாரண கே் குவாரியின் டமயப் பரப்பளவு 1.35.5 லெக்லைர,் 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்டமயிே் தாக்கத்டத ஏற்படுத்துகிறது, ஆனாே் 

தற்லபாடதய பணிகள் சாதாரண கே் குவாரியின் சுற்றுசச்ூழலிலும், 

முக்கிய குத்தடகப் பகுதியின் பே்லுயிர ் லபருக்கத்திலும் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் பற்றிய விரிவான ஆய்வு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. சரியான 

தணிப்பு மற்றும் நிடேயான லமோண்டம திை்ைம். குவாரி 

குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பை்ை பகுதி ஒரு லவற்று நிேப்பரப்பாகும், 

அலத சமயம் இடையக மண்ைேத்திே் சிே இைங்களிே் விவசாய நிேம் 

ஆதிக்கம் லசலுத்துகிறது. தாவரங்கள், விேங்கினங்கள் மற்றும் 

பன்முகத்தன்டம மதிப்பீை்டின் அடிப்படை ஆய்வின் லபாது பின்வரும் 

முடறகள் பயன்படுத்தப்பை்ைன. 

3.6.3 உயிரியல் ஆய்வுகளின் டொக்கங்கள் CTER 

தற்டபாறதய ஆய்வு பின்வரும் டொக்கங்களுடன் 

டமற்வகாள்ளப்பட்டது: 

❖ உள்ளூர ் பே்லுயிர ் லபருக்கத்திே் முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்கத் 

திை்ைத்தின் சாத்தியமான தாக்கத்டத ஆய்வு லசய்தே் மற்றும் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய உயிரியக்கத்திற்கு லதடவப்பை்ைாே், 

தணிப்பு நைவடிக்டககடள பரிந்துடரத்தே். 

❖ சுரங்க நைவடிக்டக மற்றும் அடதச ்சுற்றியுள்ள தாவரங்களின் 

(நிேப்பரப்பு மற்றும் நீரவ்ாழ்) தன்டம மற்றும் பரவடே 

மதிப்பிடுதே். 

❖ தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்கள், எண்லைமிக், அரிய, 

அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (RET 

இனங்கள்) டமய மற்றும் இடையக பகுதியிலிருந்து 
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தனித்தனியாகச ் லசகரித்து, தற்லபாதுள்ள விேங்கினங்களின் 

அை்ைவடணடயத் லதளிவாகக் குறிப்பிைவும். 

❖ மாநிே வனம் மற்றும் வனவிேங்குத் துடறயுைன் 

கேந்தாலோசித்து அவற்டறப் பாதுகாப்பதற்கான பைல்ஜை் 

ஒதுக்கீடுகளுைன் லதடவயான திை்ைத்டதத் தயாரித்து, ஆய்வுப் 

பகுதியிே் காணப்படும் விேங்கினங்கள் ஏலதனும் 

அை்ைவடணயிே் இருந்தாே், விவரங்கள் அளிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

❖ பே்லுயிர ் லபருக்கத்திற்கான பயனுள்ள லமோண்டம மற்றும் 

பாதுகாப்பு நைவடிக்டககடள வகுக்க. 

3.6.4 மாதிரியின் முறற 

தற்லபாடதய ஆய்வு பின்வரும் படிகளிே் லமற்லகாள்ளப்பை்ைது: 

❖ முன்லமாழியப்பைை் குவாரி தளத்தின் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் இருக்கும் தாவரங்களுக்கான காை்சி சந்திப்பு ஆய்வு 

மூேம் கள ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது. 

❖ டமய மற்றும் இறடயக பகுதிகடள ஆய்வு லசய்த பிறகு, 

விரிவான மேர ் சரக்கு லதாகுக்கப்பைட்ுள்ளது. ஆய்வுப் 

பகுதியின் அடனத்து தாவரங்களின் பை்டியே் தயாரிக்கப்பைட்ு 

அவற்றின் வாழ்விைங்கள் பதிவு லசய்யப்பை்ைன. 

❖ IUCN லரை் லைை்ைா புக் மூேம் அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் 

அசச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் சரிபாரக்்கப்பை்ைன. 

❖ தாவரங்கள் மற்றும் விேங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிைப்பை்ைன. 

3.6.4.1 தள டதர்வு அளவுடகால்கள் 

 நிேப்பரப்பு, நிேப்பயன்பாடு, தாவர அடமப்பு லபான்றவற்டறக் 

லகாண்டு மாதிரி இைங்கடளத் லதரவ்ுலசய்தது. இயற்டகத் 

தாவரங்கள், சாடேலயாரத் லதாை்ைம் மற்றும் காடு அே்ோத பகுதி 

(விவசாயத் துடற, சமலவளிப் பகுதிகளிே், கிராம தரிசு நிேம், 

முதலியன) ஆகியவற்றிே் அவதானிப்புகள் எடுக்கப்பை்ைன. 

லவவ்லவறு இனங்களின் பிரதிநிதித்துவம். மாதிரி தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் பருவமடழக்கு பிந்டதய 
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காேத்திே் லமற்லகாள்ளப்பைட்ு, டமயப் பகுதியிலும், திை்ைப் 

பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு வடரயிோன தாங்கே் பகுதியிலும் 

நிேத்தடி தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் பை்டியடே 

மதிப்பிடுவதற்காக லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. மாதிரி எடுக்கும்லபாது 

தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களுக்கு எந்த லசதமும் ஏற்பைாது. 

ஆய்வுப் பகுதிக்கு பிரதிநிதித்துவ சூழலியே் நிடேடய 

வழங்குவதற்காக, பே்லுயிர ்மாதிரிக்காக 10-கிமீ இடையக மண்ைேம் 

நான்கு காோண்டுகளாகப் பிரிக்கப்பைட்ுள்ளது, அதாவது, NE 

(குவாரட்ைே்-1), NW (குவாரட்ைே்-2) SW (குவாரட்ைே்-3) மற்றும் SE 

(குவாரட்ைே்-4). மரங்கள் (20x20-மீ), புதரக்ள் (10x10-மீ) மற்றும் 

மூலிடககள் (2x2-மீ) ஆகியவற்றிற்கான லதாராயமாக மாதிரியான 

நாற்கரங்களிே் உள்ள ஒவ்லவாரு காோண்டுகளும், நிேவும் புவியியே் 

நிடேடமகள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் உயிர-்பன்முகத்தன்டம 

அம்சங்கடளப் லபாறுத்து ஆய்வு லசய்யப்பைட்ுள்ளன. 

3.6.4.2 குவாட்ரட்ஸ் முறற 

          25 × 25 மீ அளவுள்ள குவாை்ரைட்ுகள் லகார ்மற்றும் 5 கிமீ தாங்கே் 

பகுதிக்குள் லதாராயமாக அடமக்கப்பை்ைன; ஒவ்லவாரு நாற்கரமும் 

மரங்கடள (>5 லச.மீ. GPH) மதிப்பிடுவதற்காக அடமக்கப்பை்ைது 

மற்றும் ஒன்று, புதரக்ளுக்கு நாற்கரத்திற்குள் 10 × 10மீ துடண  

நாற்கரங்கள் கூடு கை்ைப்பைட்ுள்ளன. சிறிய ஓடை பகுதி, 

விவசாயக் கைட்ுகளிே் உள்ள மரங்கள், லைங்க் பண்ை்கள், பண்டண 

வனத் லதாை்ைங்கள், வனவிேங்குப் பகுதிகள், இயற்டக வனப் பகுதி, 

அலவன்யூ லதாை்ைங்கள், வீைட்ுக் லகாே்டேப்புறங்கள் லபான்ற மாதிரி 
முயற்சிகடள அதிகப்படுத்தவும், இனங்கள் ஒருடமப்பாைட்ைக் 

குடறக்கவும் லதாராயமாக நாற்கரங்கள் அடமக்கப்பை்ைன. 

முதலியன. ஒவ்லவாரு நாற்கரத்திலும் மரம் (20 × 20 மீ) மற்றும் புதர ்(10 × 

10 மீ) லசரந்்த நபரக்ள் தனித்தனியாக பதிவு லசய்யப்பைட்ு களத்திே் 

அடையாளம் காணப்பைட்ுள்ளனர.் குவாை்லரைஸ்் மாதிரி முடறகள் 

பைம் 3.22 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது.  
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3.6.5 தாவரயினங்கள் 

        தாவரயினங்கலின் ஆய்வு லமற்கூறிய முடறடயப் பயன்படுத்தி 

டமய மற்றும் இடையக மண்ைேங்களிே் தற்லபாதுள்ள நிேப்பரப்பு 

தாவரங்கடள பை்டியலிைப்பை்ைது. தாவரங்களின் விவரங்கள் 

அடுத்தடுத்த பிரிவுகளிே் விவரிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

3.6.5.1 றமய மை்டலத்தில் உள்ள தாவரயினங்கள் 

வறகபிரித்தல் அடிப்பறடயில் 8 குடும்பங்கறளே ் சேரந்்த 
மமாத்தம் 17 இனங்கள் முக்கிய சுரங்க குத்தறகப் பகுதியில் இருந்து 
பதிவு மேய்யப்படட்ுள்ளன. குத்தறகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி 
தடற்டயான நிலப்பரப்பாகும். கணக்கிடப்பட்ட தாவரங்களின் 
வாழ்விட வறகப்பாட்டின் அடிப்பறடயில், மபரும்பாலான இனங்கள் 
மூலிறககள் (8) மரங்கள் (4) புதர ் (2) மை்றும் ஏறுபவரக்ள் (1) தாவர 
ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, ஃசபசபசி மை்றும் 
லாமியாசிசய முக்கிய ஆதிக்கம் மேலுத்தும் இனங்கள் என்பறதக் 
காடட்ுகிைது. ஆய்வு பகுதியில் அது அட்டவறண 3.25 இல் 
குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. அேச்ுறுத்தப்பட்ட வறகயாக எந்த இனமும் 
காணப்படவில்றல (அட்டவறண 3.25). 
3.6.5.2 இறடயக மை்டலத்தில் உள்ள தாவரயினங்கள் 

இசதசபான்ை சூழல் தாங்கல் பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனால் றமய 
மண்டல பகுதிறய விட அதிக தாவர பன்முகத்தன்றமயுடன் 
ஒப்பிடலாம், ஏமனனில் அருகிலுள்ள விவோய நிலம் ஆனால் தை்சபாது 
ோகுபடி இல்றல. இதில் 33 குடும்பங்கறளே ் சேரந்்த மமாத்தம் 73 
இனங்கள் தாங்கல் மண்டலத்திலிருந்து பதிவு மேய்யப்படட்ுள்ளன. 
அவை்றில் மலர ் (72) வறககள் மரங்கள் (31), புதரக்ள் (12) மை்றும் 
மூலிறககள் (14) மை்றும் ஏறுபவரக்ள் ஒன்பது (9) மகாடிகள் நான்கு (4), 
புல் (3) ஆகியறவ அறடயாளம் காணப்பட்டன. தாவர ஆய்வுகளின் 
தாங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு, அடட்வறண 3.26 இல் குறிப்பிடட்ுள்ள 
ஆய்வுப் பகுதியில் ஃசபசபசி மை்றும் சபாசயசி, குக்குரப்ிசடசி 
ஆகியறவ முக்கிய ஆதிக்கம் மேலுத்தும் இனங்கள் என்பறதக் 
காடட்ுகிைது. சுரங்கப் பகுதியிலும் அவை்றைே ் சுை்றியுள்ள 
பகுதிகளிலும் அரிய, அழிந்துவரும் மை்றும் அேச்ுறுத்தும் தாவர 
இனங்கள் இல்றல. அறிவியல் மபயர ் மகாண்ட தாவரங்களின் 
விவரங்கள் அட்டவறண 3.26 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன.
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 டம் 3.22 சூழலியல் ஆய்வு இரு ்பிட வரை டம் (5 கிமீ சுற்றளவு) 
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படம் 3.23 சூழலியல் ஆய்வு இருப்பிட வறரபடம் (10கிமீ சுற்றளவு) 
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 குறிப்பு விதிமுறறகள் எை்: 10. வனப்பகுதி, விவசாய ெிலம், 

டமய்சச்ல் ெிலம், வனவிலங்கு சரைாலயம், டதசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்வபயரெ்்த பாறதகள், ெீர்ெிறலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கறளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் ெிலப் பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட டவை்டும். 

சுரங்க குத்தறகப் பகுதியின் ெில பயன்பாட்டுத் திட்டம், 

வசயல்பாட்டுக்கு முெ்றதய, வசயல்பாட்டு மற்றும் வசயல்பாட்டுக்கு 

பிெ்றதய கட்டங்கறள உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமர்ப்பிக்கப்பட டவை்டும். ெிலப்பயன்பாடு மாற்றத்தின் தாக்கம் 

ஏடதனும் இருெ்தால் வகாடுக்கப்பட டவை்டும். 

    குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பை்ை பகுதி லவற்று நிேப்பரப்டபக் 

காைட்ுகிறது. இப்பகுதி லதன்லமற்குப் பக்கமாக லேசான சாய்வாக 

உள்ளது. வனவிேங்கு சரணாேயங்கள் அே்ேது லதசிய பூங்காக்கள் 

அே்ேது முக்கியமான பறடவகள் பகுதிகள் (IBAகள்), அே்ேது 

ஈரநிேங்கள் அே்ேது விேங்கினங்கள் அே்ேது நீரந்ிடேகள் அே்ேது 

மனித குடியிருப்புகளின் புேம்லபயரந்்த பாடதகள் லபான்ற 

பாதுகாக்கப்பை்ை அே்ேது சுற்றுசச்ூழே் ரீதியாக உணரத்ிறன் லகாண்ை 

பகுதிகள் எதுவும் முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்க குத்தடக பகுதிக்குள் 

இே்டே. சுரங்க குத்தடகப் பகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ இடையக 

மண்ைேத்திே் கூை, காப்புக் காடுகள் அே்ேது உயிரக்்லகாளக் 

காப்பகங்கள் அே்ேது வனவிேங்கு சரணாேயங்கள் அே்ேது லதசிய 

பூங்காக்கள் அே்ேது முக்கியமான பறடவப் பகுதிகள் (IBAs) அே்ேது 

விேங்கினங்களின் இைம்லபயரவ்ு பாடதகள் எதுவும் இே்டே. எனலவ, 

ஆய்வின் கீழ் உள்ள பகுதி (சுரங்க குத்தடக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ 

இடையக மண்ைேம்) சூழலியே் ரீதியாக உணரத்ிறன் இே்டே. 

குறிப்பு விதிமுறறகள் எை்: 12) மாெில வனத்துறறயில் உள்ள 

தகுதி வாய்ெ்த அதிகாரியிடமிருெ்து ஒரு சான்றிதறழ வழங்க 

டவை்டும், திட்டப் பகுதியில் வன ெிலம் ஏடதனும் இருெ்தால், அறத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. காடுகளின் ெிறல குறித்து திட்ட ஆதரவாளர ்
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ஏடதனும் முரைாகக் கூறினால், அெ்த இடத்றத மாெில வனத்துறற 

அறமசச்கத்தின் பிராெ்திய அலுவலகத்துடன் இறைெ்து ஆய்வு 

வசய்து, காடுகளின் ெிறலறயக் கை்டறியலாம், அதன் 

அடிப்பறடயில், இதில் உள்ள சான்றிதழ் டமடல 

குறிப்பிட்டுள்ளறதப் வபாறுத்து வவளியிடப்படும். இதுடபான்ற 

எல்லா ெிகழ்வுகளிலும், மாெில வனத் துறறயின் பிரதிெிதிகள் 

ெிபுைர் மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 

    சுரங்க குத்தடக பகுதியிலோ அே்ேது இடையக மண்ைேத்திலோ 

ஒதுக்கப்பை்ை (RF) அே்ேது பாதுகாக்கப்பை்ை (PF) காடுகள் இே்டே. 

இதனாே், வன நிேம் எந்த வடகயிலும் ஈடுபைவிே்டே. எனலவ, 

வனத்துடறயின் சான்றிதழ் லதடவயிே்டே.  

குறிப்பு விதிமுறறகள்: 13) திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உறடெ்த பகுதி 

மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான ெிகர தற்டபாறதய மதிப்பு (NPV) 

மற்றும் இழப்பீட்டு காடு வளர்ப்பு (CA) உள்ளிட்டவற்றுக்கான வன 

அனுமதியின் ெிறல குறிப்பிடப்பட டவை்டும். வனத்துறற 

அனுமதியின் ெகறலயும் வழங்க டவை்டும். 

   முன்பு கூறியது லபாே், உத்லதச திை்ைத்திே் எந்த வடகயிலும் வன 

நிேம் சம்பந்தப்பை்டிருக்கவிே்டே. எனலவ வன அனுமதி 

லதடவயிே்டே. 

குறிப்பு விதிமுறறகள்: 14) பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் மற்றும் 

பிற பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன உரிறமகறள அங்கீகரித்தல்) 

சட்டம், 2006 இன் கீழ் வன உரிறமகறள அங்கீகரிப்பதன் 

ெறடமுறற ெிறல குறிப்பிடப்பட டவை்டும். 

    சுரங்க குத்தடகப் பகுதியிே் காடுகலளா, வனவாசிகலளா, 

காடுகடளச ்சாரந்்த சமூகங்கலளா இே்டே. காடுகளாே் பாதிக்கப்பை்ை 

குடும்பங்கள் (PF) அே்ேது மக்கள் (PP) இருக்கக்கூைாது. எனலவ, 

இத்திை்ைத்தின் காரணமாக பாரம்பரிய வனவாசிகளின் உரிடமகள் 

பாதிக்கப்பைாது. 



113 | P a g e  

 

குறிப்பு விதிமுறறகள்: 15) ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், டதறவயான விவரங்களுடன் 

வகாடுக்கப்பட டவை்டும். 

     ஆய்வுப் பகுதியிே் பாதுகாக்கப்பை்ை காடுகலளா (RF) 

பாதுகாக்கப்பை்ை காடுகலளா (PF) இே்டே. ஆய்வுப் பகுதிக்கு அருகிே் 

காப்புக்காடு இே்டே. சுரங்க குத்தடக பகுதி மற்றும் இறடயக 

மண்ைேத்திே் காணப்படும் தாவரங்களின் விரிவான பை்டியே் 

லசப்ைம்பர ் 2020 இே் (மடழக்காேம்) முதன்டம கணக்லகடுப்பின் 

அடிப்படையிே் லசகரிக்கப்பை்ைது. ஒவ்லவாரு நாற்கரத்திலும் மரம் (25 × 

25-மீ) மற்றும் புதர ் (10 × 10-மீ) லசரந்்த நபரக்ள் தனித்தனியாக பதிவு 

லசய்யப்பை்ைனர.் மற்றும் களத்திே் அடையாளம் காணப்பைட்ுள்ளனர.் 

ஆனாே் பருவகாே பயிர ் நிேங்களிே் இருபடி பகுப்பாய்வு 

லசய்யப்பைவிே்டே. சுரங்க குத்தடக பகுதியின் தாவரங்கள் மற்றும் 

தாவரங்கள் கீலழ அை்ைவடண எண்.3.25 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது. 

          அட்டவறை 3.25 றமய மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

வ.எ
ை் 

ஆங்கிலப் 

வபயர் 

வட்டார 

வமாழி 

வபயர் 

அறிவியல் 

வபயர் 
குடும்பப் 

வபயர் 

மரங்கள் 

1 

அகாசியா 

நிலோை்டி
கா 

கருலவேம் 

மரம் 

வசல்சலியா 

நிலோை்டிகா 
ஃலபலபசிலய 

2 லவம்பு லவம்பு 
அசாடிராக்ைா 

இண்டிகா 
லமலியாசிலய 

3 

மிே்ேை்டி
யா 

பின்னைா 

லபாங்கம் 

எண்லணய் 

மரம் 

லபாங்கமியா 

பின்னைா 
ஃலபலபசிலய 

4 லமஸ்குயிை் லவலிகாத்தா
ன் மரம் 

புலராலசாபி
ஸ் 

ஜூலிஃப்லளா
ரா 

ஃலபலபசிலய 

புதரக்ள் 

5 மிே்க்வீை ் எருக்கு 

கலோை்லராபி
ஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அலபாசிலனசி
லய 
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6 
டவே்ை்லச

ஜ் 
யுனிலசடி 

ேந்தனா 

லகமரா 

லவரல்பலனசி
லய 

மூலிறககள் 

7 
காமன் 

லிலயாகஸ் 

தும்டப லியூகாஸ் 

அஸ்லபரா 

ோமியாசிலய 

8 

லைவிே்ஸ் 

லதாரன்் 

லநருஞ்சி டிரிபுேஸ் 

லைலரஸ்ை்ரி
ஸ் 

ஜிலகாபிலேே்
ஸ் 

9 

மபாதுவான 
நட்டு மேம்பு 

சகாறர றேபரஸ் 
சராடட்ுண்ட

ஸ் 

றேபசரசி 

10 

லமௌண்டை
ன் 

க்லனாைக்்
ராஸ் 

பூடே 

பூண்டு 

ஏரவ் ேனை அமரன்லதசி 

11 
இண்டியன் 

லைாஅப் 

அருகம்புே் டசலனாைான் 

ைாக்டைோன் 

லபாயசாயி 

12 
பாசிே் கருந்துளசி ஓசிமம் 

பசிலிகம் 

ோமியாசிலய 

13 
கருஞ்சீரகம் மகாலுஞ்சே மடப்சராசியா 

பரச்பாரியா 

ஃசபசபசிசய 

14 
லியூகாஸ் தும்றப 

ஏறுபவர ்

லியூகாஸ் 
அஸ்மபரா 

லாமியாசிசய 

  வகாடிகள்   

 1 

மமல்லிய 
குள்ள 

காறல-
மகிறம 

விஷ்ணுகிரா
ந்தி 

எவால்வுலஸ் 
அல்சினாய்டு

கள் 

கன்வால்வுசல
சிசய 

 

அட்டவறை 3.26 இறடயக மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

 

வ.எ
ை் 

ஆங்கிலப் 
வபயர் 

வட்டார 
வமாழி 
வபயர் 

அறிவியல் 
வபயர் 

குடும்பப் 
வபயர் 

வளங்க
றளப் 

பயன்ப
டுத்தும் 
வறக 

*(E,M,EM) 
மரங்கள்  

1 லதங்காய் லதன்டன 
மரம் 

லகாலகாஸ் 
நியூசிஃலப
ரா 

அலரலகசி
லய 

EM 
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2 லவம்பு 
அே்ேது 
இந்திய 
இளஞ்சிவப்பு 

லவம்பு அசாடிராக்
ைா 
இண்டிகா 

லமலிலயசி M 

3 அகாசியா 
நிலோை்டிகா 

கருலவேம் 
மரம் 

வசல்சலியா 
நிலோை்டி
கா 

ஃலபலபசி
லய 

M 

4 லநே்லிக்கா
ய் 

அடர 
லநே்லி 

ஃபிே்ோந்த
ஸ் அமிேம் 

ஃபிோந்லத
சிலய 

EM 

5 லநானி நுனா மரம் லமாரிண்ைா 
சிை்ரிஃலபா
லியா 

ரூபியாசி
லய 

M 

6 புளி புளியமரம் புளி 
இண்டிகா 

ஃலபலபசி
லய 

EM 

7 சீன 
தூய்டமயா
ன மரம் 

லநாசச்ி டவலைக்ஸ் 
லநகுண்லைா 

ோமியாசி
லய 

ஈ 

8 மூங்கிே் மூங்கிே் பம்புசா 
பாம்லபா 

லபாலயசி E 

9 யூகலிப்ைஸ் டதேம் 
மரம் 

யூகலிப்ைஸ் 
லைரிடிகார்
னிஸ் 

மிரல்ைசி  M 

10 மாம்பழம் மங்கா மங்கிஃலப
ரா 
இண்டிகா 

அனகாரட்ி
யாசிலய 

E 

11 இந்திய 
அத்தி மரம் 

அதி ஃபிகஸ் 
லரசிலமாசா 

லமாலரசி
லய 

EM 

12 லதக்கு லதக்கு லைக்லைானா 
கிராண்டிஸ் 

ோமியாசி
லய 

E 

13 லசபுலிக்மி
லராபாேன் 

கடுக்காய் லைரம்ினாலி
யா லசபுோ 

காம்ப்லர
லைசி 

EM 

14 கருப்பு பிளம் நாவே்மரம் டசஜியம் 
சீரகம் 

மிரல்ைசி EM 

15 பப்பாளி பப்பாளி 
மரம் 

கரிகா 
பப்பாளி எே் 

காரிலகசி EM 

16 லபாங்கமி
யா பின்னைா 

லபாங்கம் Millettia 
pinnata 

ஃலபலபசி
லய 

M 

17 ஆேமரம் ஆேமரம் ஃபிகஸ் 
லபங்காலே
ன்சிஸ் 

லமாலரசி
லய 

E 

18 லகாய்யா லகாய்யா டசடியம் 
குஜாவா 

மிரல்ைசி EM 

19 எலுமிசட்ச ஏழுமுசட்ச
பாேம் 

சிை்ரஸ் 
எலுமிசட்ச 

ருலைசி EM 

20 முருங்டக 
மரம் 

முருங்க 
மரம் 

லமாரிங்கா 
ஒலிஃலபரா 

லமாரிங்லக
சி 

EM 

21 பலா பழம் பலமரம் ஆரச்டாகார்
பஸ் 
ஹீட்சடா
சராபில்லஸ் 

மமாசரசி
சய 

E 
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22 மைன்னா மருதானி லாசோனி
யா 

இன்ரம்ிஸ்
லித்சரசி 
ஈ.எம் 

EM 

23 இந்திய 
லநே்லிக்கா
ய் 

கை்டு 
லநே்லி 

Phyllanthus 
emblica 

ஃபிோந்லத
சிலய 

EM 

24 இந்திய ஃபிர ்
மரம் 

லநை்டிலிங்
கம் 

பாலிோத்தி
யா 
ோங்கிஃலபா
லியா 

அன்லனா
லனசிலய 

E 

25 சிரிஸ் மரம் வாடக அே்பிசியா 
லேலபக் 

ஃலபலபசி
லய 

M 

26 ஆசிய 
படனமரம் 

படன மரம் லபாராசஸ் 
ஃபிளாலபே்
லிஃபர ்

அலரலகசி
லய 

E 

27 மணிே்கரா 
ஜலபாை்ைா 

சப்லபாை்ைா மணிே்கரா 
ஜலபாை்ைா 

சப்லபாை்
ைாசி 

E 

28 கஸ்ைரை்் 
ஆப்பிள் 

சீதாப்பழம் அன்லனா
னா 
லரை்டிகுலே
ை்ைா 

அன்லனா
லனசிலய
  

E 

29 பீப்பே் அரசன்மரம் Ficus religiosa லமாலரசி
லய 

M 

30 கறிலவப்பி
டே மரம் 

காை்சிப்பிள்
டள மரம் 

முரர்யா 
லகானிகி 

ருலைசி EM 

31 வாடழ மரம் வாடழமரம் மூசா 
அக்குமினா
ை்ைா 

முலசசிலய EM 

புதர்கள்  

32 ஆவாரம் ஆவடர லசன்னா 
ஆரிகுேை்ைா 

ஃலபலபசி
லய 

M 

33 பாே் கடள எருக்கு 
அே்ேது 
மகுைம் பூ 

கலோை்லரா
பிஸ் 
ஜிகாண்டி
யா 

அலபாசி
லனசிலய 

M 

34 சுத்திகரிப்பு 
நைட்ு 

கை்ைமணக்
கு 

ஜை்லராபா 
கரக்ாஸ் 

Euphorbiacea
e 

EM 

35 இந்திய 
மே்லோ 

துத்தி அபுடிலோன் 
இண்டிகம் 

லமலிலயசி M 

36 றநட்சஷட் 
ஆறல 

சுண்டைகா லசாேனம் 
லதாரவ்ும் 

லசாேலனசி
லய 

EM 

37 முக்லகாண 
தளிர ்

சதுரகே்லி யூலபாரப்ி
யா 
பழங்காே 

Euphorbiacea
e 

NE 

38 டெக்லராபி
ோ 
ஸ்பிலனாசா 

நீரம்ுள்ளி டெை்லரா
பிோ 
ஆரிகுேை்ைா 

அகந்லதசி M 

39 ைச-்மீ-நாை் லதாை்ைாே்
சிணுங்கி 

மிலமாசா 
புடிகா 

ஃலபலபசி
லய 

M 

40 சராேரி 
பட்டாணி 

குண்டும
ணி 

அப்ரூஸ் 
ப்ரிசகசடாரி
யஸ் 

ஃலபலபசி
லய 

M 
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41 லராஸி 
லபரிவிங்கி
ள் 

நித்யகே்யா
ணி 

காத்ராந்தஸ் 
லராஸஸ் 

அலபாசி
லனசிலய 

M 

42 காேணி 
மேர ்

லசம்பருத்தி டெபிஸ்கு 
லராசா-
சிலனன்சிஸ் 

மாே்லவசி EM 

43 இந்திய 
ஒலியாண்ைர ்

அராலி லநரியம் 
இண்டிகம் 

அலபாசி
லனசிலய 

M 

மூலிறககள்  

 
44 

 

 
லகரை் புே் 

 
 
பாரத்்தீனிய
ம் 

பாரத்்தீனிய
ம் 
ஹிஸ்ைலரா
லபாரஸ் 

 
 
ஆஸ்லைலர
சி 

NE 

45 இந்திய 
காப்பரல்ீஃப் 

குப்டபலம
னி 

அகலிபா 
இண்டிகா 

Euphorbiacea
e 

M 

46 இந்திய 
சதாவாப் 

அருகம்புல் றேசனாடா
ன் 
டாக்றடலா
ன் 

சபாசயசி  

47 புனித துளசி துளசி ஓசிமம் 
லைனுஃப்
லளாரம் 

ோமியாசி
லய 

M 

48 லபாதுவான 
நைட்ு லசம்பு 

லகாடர டசபரஸ் 
லராை்டுண்ை
ஸ் 

டசபலரசி NE 

49 லபாதுவான 
லுகாஸ் 

தும்டப லியூகாஸ் 
அஸ்லபரா 

ோமியாசி
லய 

M 

50 ஏடழ நிேம் 
தைட்ையான
து 

குன்னலகா
ரா 

டசபரஸ் 
கம்ப்ரஸஸ் 

டசபலரசி NE 

51 காற்றின் 
புயே் 

கீழநீலி Phyllanthus 
niruri 

ஃபிோந்லத
சிலய 

EM 

52 வங்காள 
பகே்பூ 

கானம்வாழ் கலமலினா 
லபங்காலே
ன்சிஸ் 

கலமலிலன
சிலய 

M 

53 லரை ்
ொக்வீை ்

முகூரத்டத Boerhavia 
diffusa 

Nyctaginacea
e 

M 

54 டிரிைாக்ஸ் 
லைய்சி 

வீைட்ுகாய
பூண்டு 

டிரிைாக்ஸ் 
ப்லராகம்லப
ன்ஸ் 

ஆஸ்லைலர
சி 

M 

55 கிளிலயாம் 
விஸ்லகாசா 

நாய் கடுகு லசலோம் 
விஸ்லகாசா 

கிளிலயா
லமசி 

M 

56 ஐலராப்பிய 
கருப்பு 
டநை்லஷை ்

மணதத்க்
காளி 

லசாேனும்
னிக்ரம் 

லசாேலனசி
லய 

EM 

ஏறுபவர்கள் 

57 ஐவி பூசணி லகாடவ லகாக்கினி
யா 
கிராண்டிஸ் 

குக்குரப்ி
லைசி 

M 
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58 கூரான 
பாக்கு 

லகாவக்கா
ய் 

டிரிலகாசாந்
லதஸ் 
டிலயாகா 

குக்குரப்ி
லைசி 

EM 

59 பை்ைாம்பூசச்ி 
பை்ைாணி 

கரக்கரட்ும் கிளிை்லைாரி
யா 
லைரல்னடி
யா 

ஃலபலபசி
லய 

M 

60 பாை்டிே் 
காவேர ்

லசாரக்காய் ோலஜனாரி
யா 
சிலசராரியா 

குக்குரப்ி
லைசி 

EM 

61 காை்டு 
மே்லிடக 

மே்லி ஜாஸ்மினம் 
அகஸ்டிஃ
லபாலியம் 

ஒலிலயசி EM 

62 தண்டு 
லகாண்ை 
லகாடி 

லபரண்டை சிசஸ் 
குவாை்ராங்
குேரிஸ் 

விை்லைசி M 

63 இந்திய 
சாரஸ்்பரிே்
ோ 

நன்னாரி லெமிலைஸ்
மஸ் 
இண்டிகஸ் 

அலபாசி
லனசிலய 

M 

64 காை்டு 
கசப்பு 

பாவற்காய் லமாலமாரட்ி
கா 
சரண்டியா 

குக்குரப்ி
லைசி 

EM 

65 காை்டு நீர ்
எலுமிசட்ச 

சிறுபுடனக்
கலி 

பாசிஃப்லளா
ரா 
ஃலபாடிைா 

பாசிப்லளா
லரசி 

M 

வகாடிகள் 

66 நைட்ு புே் லகாடர டசபரஸ் 
லராை்ைாண்
ைஸ் 

டசபலரசி M 

67 தண்ணீர ்
கீடர 

வள்ளிகீடர ஐலபாமியா 
அக்வாை்டி
கா 

கன்வாே்வு
லேசிலய 

EM 

68 க்லரானா 
டிரிஃப்லளா
ரா 

சிறு புேடி லைஸ்லமாடி
யம் 
ை்டரஃப்லளா
ரம் 

ஃலபலபசி
லய 

EM 

69 இலபாமியா 
லரனிஃபார்
மிஸ் 
லசாயிஸ் 

எலிக்கதி
டே 

Merremia 
gangetica 

கன்வாே்வு
லேசிலய 

NE 

புற்கள் 

70 எராக்லராஸ்
டிஸ் 

புே்லு எராக்லராஸ்
டிஸ் 
ஃலபருஜினி
யா 

லபாலயசி E 

71 இந்திய doab அருகம்புே் டசலனாைா
ன் 
ைாக்டைோ
ன் 

லபாலயசி E 

72 காற்றாடே 
புே் 

லசவ்வரகுப்
புே் 

குலளாரிஸ் 
பாரப்ைா 

லபாலயசி NE 
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*E- லபாருளாதாரம், M- மருத்துவம், EM- லபாருளாதாரம் மற்றும் 

மருத்துவம், NE- மதிப்பீடு லசய்யப்பைவிே்டே 

3.6.5.3 ெீர்வாழ் தாவரங்கள் 

    ஆய்வுக் காேத்திே் நீரவ்ாழ் தாவரங்கடள மதிப்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வும் லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. ஆய்வுப் பகுதியிே் காணப்பை்ை நீரவ்ாழ் 

தாவரங்களின் பை்டியே் அை்ைவடண எண். 3.27 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது. 

அட்டவறை 3.27 ெீர்வாழ் தாவரங்கள் 

வ.எ
ை். 

 

அறிவியல் வபயர ்

வபாது 

வபயர் 
வடவமாழி 

வபயர் 
(தமிழ்) 

IUCN 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட
வரக்ளின் 

சிவப்பு பட்டியல் 

இனங்கள் 

1 ஐலகாரன்ியா 

கிராசிப் 

நீர ்

பதுமரா
கம் 

ஆகாய 

தாமடர 

NA 

2 அலபாலனாலஜ
லைானாைன்ஸ் 

மிதக்கு
ம் 

சரிடக 

ஆடே 

லகாை்டிகி
ழங்கு 

NA 

3 நிம்லபயா 

லநௌசச்ாலி 

நீே நீர ்

அே்லி 

லநே்ேம்பு
ே் 

LC 

4 லகலரக்ஸ் 

க்ரூசியாை்ைா 

குறுக்கு 

புே் 

லகாடரப்பு
ே்லு 

NA 

5 டசலனாைான் 

ைாக்டைோன் 

துரும்பு 

புே் 

அருகம்புே் LC 

6 டசபரஸ் 

எக்சே்ைைஸ் 

உயர
மான 

தைட்ை
யான  

லகாடரக்
கிழங்கு 

LC 

  * LC- குறறெ்தபட்சம் NA- இன்னும் மதிப்பிடப்படவில்றல
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வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972ன் அட்டவறையின்படி 

அழிெ்துவரும் மற்றும் உள்ளூர் உயிரினங்கறள பட்டியலிடுங்கள் 

 

1. ஆய்வுப் பகுதியில் அரிய மற்றும் அழிெ்து வரும் தாவரங்கள் 

IUCN லரை் லிஸ்ை் என்பது தாவர மற்றும் விேங்கு இனங்களின் 

உேகளாவிய பாதுகாப்பு நிடேடயப் பற்றிய உேகின் மிக விரிவான 

பை்டியோகும். ஆயிரக்கணக்கான இனங்கள் மற்றும் 

கிடளயினங்களின் அழிவு அபாயத்டத மதிப்பிடுவதற்கு இது ஒரு 

அளவுலகாே்கடளப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த அளவுலகாே்கள் 

அடனத்து உயிரினங்களுக்கும் உேகின் அடனத்து பகுதிகளுக்கும் 

லபாருந்தும். அதன் வலுவான அறிவியே் அடிப்படையுைன், IUCN சிவப்பு 

பை்டியே் உயிரியே் பன்முகத்தன்டமயின் நிடேக்கு மிகவும் 

அதிகாரப்பூரவ் வழிகாை்டியாக அங்கீகரிக்கப்பைட்ுள்ளது. ஆய்வுப் 

பகுதியிே் உள்ள பை்டியலிைப்பை்ை தாவரங்களிே், அடவ எவருக்கும் 

எந்த அசச்ுறுத்தே் வடகயும் ஒதுக்கப்பைவிே்டே. 

2. ஆய்வுப் பகுதியின் எை்வடமிக் தாவரங்கள் 

டி லகண்லைாே் (1855) முதன்முதலிே் " எண்ைமிக்" என்ற கருத்டதப் 

பயன்படுத்தினார,் இது ஒரு வடகபிரித்தே் அேகின் ஒரு பகுதியாக 

வடரயறுக்கப்படுகிறது, குறிப்பாக ஒரு தடைலசய்யப்பை்ை 

விநிலயாகம் அே்ேது வாழ்விைத்டதக் லகாண்ை ஒரு இனம், புவியியே், 

சுற்றுசச்ூழே் அே்ேது தற்காலிக தடைகள் மூேம் அதன் சுற்றியுள்ள 

பகுதியிலிருந்து தனிடமப்படுத்தப்பை்ைது. பதிவு லசய்யப்பை்ை தாவர 

வடககளிே், இந்த பிராந்தியத்தின் உள்ளூர ் தாவரங்களின் நிடே 

எதுவும் ஒதுக்கப்பைவிே்டே. 
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3. பல்லுயிர ்வவப்பப் பகுதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிே் குறிப்பிை்ை பே்லுயிர ் டமயங்கள் எதுவும் 

இே்டே. தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களுக்கு எந்த அசச்ுறுத்தலும் 

இே்டே. 

3.6.6 விலங்கினங்கள் 

பாலூை்டிகள், பறடவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் 

பை்ைாம்பூசச்ிகள் ஆகியடவ லமற்லகாள் காை்ைப்பைட்ு பை்டியலிைப்பை்ை 

முடறயின்படி விேங்கு கணக்லகடுப்பு லமற்லகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. 

பை்டியலிைப்பை்ை அடனத்து உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் 

மற்றும் இந்திய வனவிேங்கு பாதுகாப்பு சை்ைம், 1972 உைன் 

ஒப்பிைப்பை்ைன. முக்கிய பகுதியிே் அரிதான, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் இே்டே. 

3.6.6.1 விலங்கின முறற 

விேங்கினங்கடளப் பற்றிய ஆய்வு, அப்பகுதியின் குறிப்பிை்ை 

விேங்கினப் பண்புகடளப் புரிந்து லகாள்ள கணிசமான அளவு லநரம் 

எடுக்கும். குத்தடக இைங்களிலிருந்து லசகரிக்கப்பைை் முதன்டம 

தரவுகளின் அடிப்படையிே் விேங்கினங்களின் மதிப்பீடு 

லசய்யப்பைட்ுள்ளது. விேங்குகளின் பாரட்வ மற்றும் திை்ைப் பகுதியிே் 

அவரக்ளின் வருடககளின் அதிரல்வண் ஆகியவற்டறப் லபாறுத்து 

உள்ளூர ்மக்களிைமிருந்தும் இருப்பு உறுதி லசய்யப்பை்ைது. கூடுதோக, 

அதிகாரிகள், உள்ளூர ்மக்கள் இப்பகுதியின் விேங்கினங்கடள ஆய்வு 

லசய்வதற்கான மற்லறாரு ஆதாரமாக இருந்தனர.் களச ்

லசயே்பாடுகள் உைே்/சுறுசுறுப்பான லதைே், பாடறகள், துவாரங்கள், 

லவற்று ஆய்வு மற்றும் கூடு கைட்ும் தளங்களின் இருப்பிைம் மற்றும் 

வாழ்விை மதிப்பீடு லபான்றடவ ஆகும். வடகபிரித்தே் அடையாளம் 

என்பது கள வழிகாை்டி புத்தகம் மற்றும் வனவிேங்குகள் பற்றிய தரவு 

தளம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) மூேம் லசய்யப்பை்ைது. 

தரவுத்தளம்) மற்றும் இந்திய விேங்கியே் ஆய்வு (ZSI). விரிவான 
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விேங்கினங்கள் அை்ைவடண 3.28 மற்றும் 3.29 இே் 

குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளன. 

3.6.6.1.1 பாலூட்டிகளின் கைக்வகடுப்பு மற்றும் கை்காைிப்பு 

லநரடி மற்றும் மடறமுக சான்றுகள் மூேம் பாலூை்டிகடள ஆய்வு 

லசய்வதற்காக அடனத்து முக்கிய வாழ்விைங்களுக்கும் டேன் 

டிரான்லசக்ை் முடறகள் (நடைபயிற்சி மற்றும் வாகனத்திே்) மூேம் 

தீவிர ஆய்வு லசய்யப்பை்ைது. வாழ்விைத்டதப் லபாறுத்து 10 × 100 -மீ 

லீனியர ் டிரான்லசக்ைக்டள நிறுவுவதன் மூேம் மேம் (அதாவது, 

சிதறே்) மற்றும் பக் குறி லபான்ற மடறமுக முடறகள் (அதாவது, 

தற்லபாதுள்ள வனவிேங்கு விடளயாைட்ு வழிகள்/பயன்படுத்தப்படும் 

வனப் பாடதகள்). 

லபரிய மற்றும் நடுத்தர அளவிோன பாலூை்டிகடள ஆய்வு லசய்ய 

லநரடி கண்காணிப்பு நுை்பம் பயன்படுத்தப்பைட்ுள்ளது. ஆனாே் இந்த 

நுை்பம் தினசரி பாலூை்டிகளின் கணக்லகடுப்புக்கு மிகவும் 

லபாருத்தமானது; இருப்பினும், இனங்கடள அடையாளம் காண நே்ே 

புடகப்பைங்களும் எடுக்கப்பை்ைன. 

3.6.6.1.2 பறறவகளின் கைக்வகடுப்பு மற்றும் கை்காைிப்பு 

புள்ளி எண்ணிக்டக முடறகள் மற்றும் சந்தரப்்பவாத பறடவ 

பாரட்வகடளப் பயன்படுத்தி பறடவகள் மாதிரிகள் 

எடுக்கப்படுகின்றன. பறடவ குரே் ஒலிகள் மற்றும் புடகப்பைங்கள் 

மூேம், கிராம உள்ளூர ் மக்களுைன் கேந்தாலோசித்து இனங்கள் 

அடையாளம் காணப்பை்ைன. புள்ளி எண்ணிக்டக: இந்த முடறகளிே், 

பாரட்வயாளர ்லதாராயமாக லதரந்்லதடுக்கப்பை்ை புள்ளியிே் நிற்பார ்

மற்றும் 50 மீ சுற்றளவிே் காணப்படும் அே்ேது லகைை் பறடவகள் 5 

நிமிைங்களுக்கு பதிவு லசய்யப்படும். இந்த கவனிப்பு முதே் 

புள்ளியிலிருந்து குடறந்தது 30 மீ லதாடேவிே் மற்லறாரு புள்ளியிே் 

மீண்டும் மீண்டும் லசய்யப்படுகிறது. ஒவ்லவாரு காோண்டிலும் 20-

புள்ளி எண்ணிக்டகடய நாங்கள் கணக்கிைட்ுள்லளாம், இது 10 கிமீ 



123 | P a g e  

 

சுற்றளவு பகுதிக்குள் லமாத்தம் 80-புள்ளி எண்ணிக்டகடய (20 x 4) 

உருவாக்குகிறது. 

சந்தரப்்பவாத பறடவ பாரட்வகள்: ஆய்வுப் பகுதியிே் பயணம் 

லசய்யும் லபாது, கணக்லகடுப்பு லநரத்திே் பே பறடவ இனங்கள் 

கண்ைறியப்படும். இத்தடகய இனங்கள் அவற்றின் லதாற்றத்தாே் 

அே்ேது அவற்றின் அடழப்பின் மூேம் மீண்டும் குறியிைப்படுகின்றன. 

3.6.6.1.3 ஊர்வனவற்றின் கைக்வகடுப்பு மற்றும் கை்காைிப்பு 

ஸ்ைாண்ைரை்் வாக் ை்ரான்லசக்ை் விஷுவே் என்கவுன்ைர ் சரல்வ 

முடறகள் லபான்ற பே கணக்லகடுப்பு நுை்பங்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் 

ஒவ்லவாரு வாழ்விைத்திலும் ஊரவ்ன மாதிரியாகப் 

பயன்படுத்தப்பை்ைன. இந்த கணக்லகடுப்பின் லபாது, இனங்கடள 

அடையாளம் காண புடகப்பைங்கள் எடுக்கப்பை்ைன. கிராம மக்கள் 

நிபுணரக்ளுைன் கேந்தாலோசித்து நிடேயான கள வழிகாை்டிகடளப் 

பயன்படுத்தி இனங்கள் அடையாளம் காணப்பை்ைது. 

பை்ைாம்பூசச்ி 10 × 100 மீ அளவுள்ள 2 லநரியே் குறுக்குலவைட்ுகளாே் 

கணக்கிைப்பை்ைது, ஒவ்லவாரு காோண்டிலும் குடறந்தபைச்ம் 1 கிமீ 

இடைலவளியிே் லபாைப்பை்ைது. லமலும், உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும் 

வனவிேங்கு நிபுணரக்ளுைன் கேந்தாலோசித்து தற்லபாதுள்ள 

இேக்கியங்கள் மற்றும் இரண்ைாம் நிடே தகவே்களிே் நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 

மற்றும் மீன்கள் ஆவணப்படுத்தப்பைட்ுள்ளன. 

3.6.6.2 றமய மை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

 மகாழுமமகாண்டான் கிராமத்தின் றமயப் பகுதியில் 

காணப்பட்ட மமாத்தம் 22 வறகயான இனங்கள், கரடுமுரடான கல் 

குவாரி (அட்டவறண 3.28) அவை்றில் பூேச்ிகள் 9 ஊரவ்ன 3 பாலூட்டிகள் 

1 மை்றும் பைறவ 9 என மமாத்தம் 15 குடும்பங்கறளே ் சேரந்்த 22 

இனங்கள் பதிவு மேய்யப்படட்ுள்ளன. முக்கிய சுரங்க குத்தறக பகுதி. 

இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மை்றும் சுை்றுப்புைங்களில் 
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அேச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகசவா அல்லது பரவக்கூடியதாகசவா இல்றல. 

அட்டவறண I இனங்கள் இல்றல மை்றும் நான்கு இனங்கள் இந்திய 

வனவிலங்கு ேட்டம் 1972 இன் படி அட்டவறண IV இன் கீழ் உள்ளன. 

சுரங்க குத்தறக பகுதியில் மமாத்தம் ஒன்பது வறகயான பைறவகள் 

காணப்பட்டன. ஆதிக்கம் மேலுத்தும் இனங்கள் மபரும்பாலும் 

பைறவகள் மை்றும் பூேச்ிகள் மை்றும் வயல்மவளி விஜயத்தின் சபாது 

எந்த நீரவ்ீழ்ேச்ிகளும் காணப்படவில்றல. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மை்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்படவில்றல. அறிவியல் மபயருடன் றமய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவறணயில் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 3.28 

அட்டவறை 3.28 றமய மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

வ
.எ

ை்
  வபாதுவான

து 

வபயர்/ஆங்
கிலப் வபயர ்

குடும்பப் 
வபயர் அறிவியல் வபயர ்

வனவில
ங்கு 

பாதுகா
ப்பு 

சட்டம் 
1972 

அட்டவ
றை 

பட்டியல் 
IU

C
N

 சி
வ

ப்
பு

 
ப

ட்
டி

ய
ல்

 த
ரவு

 
பூசச்ிகள் 

1 லபாதுவான 
புலி 

நிம்பலிலை ைானஸ் லஜனுடியா NL NL 

2 சிவப்பு 
நரம்புகள் 
லகாண்ை 
ைாரை்்ைர ்

லிலபே்லு
லிலை 

சிம்லபை்ரம் 
ஃலபான்ஸ்லகாேம்பி 

NL LC 

3 லவைட்ுக்கிளி அக்ரிடிலை டெலராகிளிபஸ் 
எஸ்பி 

NL LC 

4 நீேப்புலி நிம்பலிலை திருமடே 
லிமினியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

5 குசச்ிப்பூசச்ி லோன்லசா
டிலை 

கராசியஸ் 
லமாலராசஸ் 

NL LC 

6 லமாை்ைே் 
குடிலயறியவ
ர ்

லபரிலை லகலைாப்சிலியா 
டபரந்லத 

NL LC 
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7 மன்டிஸ் 
பிராரத்்த
டன 

மாண்டிலை மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

8 லகாடிை்ை 
புலி 

நிம்பலிலை ைானஸ் 
பிலளக்ஸிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

9 அக்லரயா 
வலயாோ 

நிம்பலிலை அக்லரயா வலயாோ NL LC 

ஊர்வன 
1
0 

லதாை்ை 
பே்லி 

அகமிலை கலோைஸ்் 
லவரச்ிகேர ்

NL LC 

1
1 

லபாதுவான 
வீைட்ு 
லகக்லகா 

லகக்லகா
னிலை 

லெமிைாக்டைேஸ் 
ஃப்ரீனாைஸ் 

NL LC 

1
2 

விசிறி-
லதாண்டைப் 
பே்லி 

அகமிலை சிதனாலபான்டிலச
ரியானா 

NL LC 

பாலூட்டிகள் 
1
3 

இந்திய புே 
சுை்டி 

முரிசட முஸ் பூடுகா அை்ைவ
டண IV 

NL 

பறறவகள் 
1
4 

ஆசிய 
பசட்ச லதனீ 
உண்பவர ்

லமலராபி
லை 

லமலராப்லசாரியண்
ைலிஸ் 

NL LC 

1
5 

லகாயே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் அை்ைவ
டண IV 

LC 

1
6 

லபாதுவான 
டமனா 

ஸ்ைரன்ிலை அக்ரிலைாலதரஸ் 
டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

1
7 

காே்நடை 
எக்லரை ்

ஆரட்ிலை புபுே்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

1
8 

வீைட்ுக் 
காகம் 

லகாரவ்ிலை லகாரவ்ஸ் 
ஸ்ப்லளண்ைன்ஸ் 

NL LC 

1
9 

லகாயே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் 
ஸ்லகாலோலபசிய
ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

2
0 

காகம் 
ஃலபசண்ை் 

குக்கலிலை லசன்ை்லராபஸ் 
சிலனன்சிஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

2
1 

இந்திய 
குளம் 
லெரான் 

ஆரட்ிலை ஆரட்ிலயாோ 
கிலரயி 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

2
2 

சாம்பே் 
ை்லராங்லகா 

டிக்ரூரிலை டிக்ரூரஸ் 
லுலகாலபயஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

*NE- மதிப்பீடு லசய்யப்பைவிே்டே; LC- குடறந்த கவடே, NT - அருகிே் 

அசச்ுறுத்தே், T- அசச்ுறுத்தே் 
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3.6.6.3 இறடயக மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

 வடகபிரித்தே் அடிப்படையிே் 34 குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த 

லமாத்தம் 48 இனங்கள் இடையக சுரங்க குத்தடகப் பகுதியிே் இருந்து 

பதிவு லசய்யப்பைட்ுள்ளன. வாழ்விை வடகப்பாை்டின் அடிப்படையிே் 

லபரும்பாோன இனங்கள் பறடவகள் 20 (42%), அடதத் லதாைரந்்து 

பூசச்ிகள் 13 (27%), ஊரவ்ன 9 (19%), பாலூை்டிகள் 3 (6%) மற்றும், 

நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 3 (6%). இந்திய வனவிேங்கு சை்ைம் 1972ன் படி நான்கு 

அை்ைவடண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் இருபத்தி ஆறு இனங்கள் 

அை்ைவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க குத்தடக பகுதியிே் லமாத்தம் 

20 வடகயான பறடவகள் காணப்பை்ைன. ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

காணப்பைவிே்டே 

            ஆதிக்கம் லசலுத்தும் இனங்கள் லபரும்பாலும் பறடவகள் 

மற்றும் பூசச்ிகள் மற்றும் மூன்று நீரவ்ீழ்சச்ிகள் விரிவான கள 

விஜயத்தின் லபாது (லொப்லோபாை்ராசஸ் டைலஜரினஸ்), (ரானா 

லெக்ஸாைாக்டைோ), (ஸ்லபலராலதகா ப்ரீவிலசப்ஸ்) காணப்பை்ைன. 

விேங்கின ஆய்வுகளின் முக்கிய & தாங்கே் மண்ைேத்தின் முடிவு, 

நிம்ஃபாலிலை மற்றும் அகமிலை, மான்டிலை ஆகியடவ ஆய்வுப் 

பகுதியிே் முதன்டமயான ஆதிக்கம் லசலுத்தும் இனங்கள் என்படதக் 

காைட்ுகிறது, இது அை்ைவடண எண்.3.28. மற்றும் 3.29 இே் 

குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியிே் அை்ைவடண I இனங்கள் 

எதுவும் இே்டே. குடும்பத்தின் வடிவத்தின் விேங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்டமயின் விவரம் பைம் எண்.3.26 இே் 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது. ஆபத்தான, பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் 

உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்பைவிே்டே. தாங்கே் மண்ைேத்திே் 

உள்ள விேங்குகளின் பன்முகத்தன்டம பற்றிய விவரங்கள் 

அை்ைவடண எண்.3.29 இே் லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன.
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அட்டவறை 3.29 இறடயக மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

வ.எ
ை் 

வபாதுவா
னது 

வபயர்/ஆ
ங்கிலப் 

வபயர் 

குடும்பப் 

வபயர் 
அறிவியல் 

வபயர் 

அட்டவ
றை 

பட்டியல் 

வனவில
ங்குகள் 

பாதுகாப்
புச ்சட்டம் 

1972 

Iucn 

சிவ
ப்பு 

பட்டி
யல் 

தரவு 

பூசச்ிகள் 

1 ைவ்னி 
லகாஸ்ைர ்

நிம்பலிலை ைானஸ் 

கிரிசிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

2 மிே்க்வீை் 
பை்ைாம்பூச்
சி 

நிம்பலிலை ைாடனலன NL LC 

3 நீேப்புலி நிம்பலிலை திருமடே 

லிமினியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

4  இந்திய 

காகம் 

நிம்பலிலை யூப்லோயா 

லகார ்

அை்ைவ
டண IV 

LC 

5 பசட்ச 

சதுப்பு 

பருந்து 

லிலபே்லுலி
லை 

ஆரத்ல்தை்ரம் 

சபீனா 

NL LC 

6 லமாை்ைே் 

குடிலயறிய
வர ்

லபரிலை லகலைாப்சிலியா 

டபரந்லத 

NL LC 

7 சிறுதட்த நிம்பலிலை ைானஸ் 

பிலளக்ஸிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

8 எறும்பு ஃபாரம்ிசிலை காம்லபாலனாை
ஸ் விசினஸ் 

NL NL 

9 சிவப்பு 

நரம்புகள் 

லகாண்ை 

ைாரை்்ைர ்

லிலபே்லுலி
லை 

சிம்லபை்ரம் 

ஃலபான்ஸ்லகாே
ம்பி 

NL LC 

10 குடறவான 

புே் நீேம் 

டேலசனி
லை 

ஜிசினா ஓடிஸ் 

இண்டிகா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

11 மன்டிஸ் 

பிராரத்்த
டன 

மாண்டிலை மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

12 லவை்டுக்கி
ளி 

அக்ரிடிலை டெலராகிளிப
ஸ் எஸ்பி 

NL LC 

13 லபாதுவான 

புலி 

நிம்பலிலை ைானஸ் 

லஜனுடியா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

ஊர்வன 

14 பசல்சாந்தி சாமலிலயா
னிலை 

பசல்சாந்தி 

ஜீோனிகஸ் 

Sch II (பகுதி 

II) 

LC 
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15 லதாை்ை 

பே்லி 

அகமிலை கலோை்ஸ் 

லவரச்ிகேர ்

NL LC 

16 பசட்ச 

லகாடி 

பாம்பு 

லகாலுப்ரி
லை 

அலெதுே்ோ 

நசுதா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

17 லபாதுவான 

வீைட்ு 

லகக்லகா 

லகக்லகானி
லை 

லெமிைாக்டைே
ஸ் ஃப்ரீனாைஸ் 

NL LC 

18 எலி பாம்பு லகாலுப்ரி
லை 

Ptyas சளி Sch II (பகுதி 

II) 

LC 

19 விசிறி-

லதாண்டை
ப் பே்லி 

அகமிலை சிதனாலபான்டி
லசரியானா 

NL LC 

20 இந்திய 

நாகப்பாம்பு 

எோபிலை நஜா நஜா அை்ைவ
டண IV 

LC 

21 அளவிைப்ப
ை்ை டவப்பர ்

பாரத்்லதன் 

எோபிலை எசச்ிஸ் கரினா 
ைஸ் 

Sch II (பகுதி 

II) 

LC 

22 ரஸ்ஸலின் 

டவப்பர ்

விலபரிலை விமபை ருஸ்ஸலி Sch II (பகுதி 

II) 

LC 

பாலூட்டிகள் 

23 இந்திய 

படன 

அணிே் 

சியூரிலை பியூனம்சபால்ஸ் 
பல்மரும் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

24 இந்திய புே 

சுை்டி 

முரிலை முஸ் பூடுகா அை்ைவ
டண IV 

LC 

25 வீைட்ு சுை்டி முரிலை மஸ் மஸ்குேஸ் 

டைை்லேரி 
NL LC 

பறறவகள்  

26 வீைட்ுக் 

காகம் 

லகாரவ்ிலை லகாரவ்ஸ்ஸ்ப்
லளண்ைன்ஸ் 

NL LC 

27 காே்நடை 

எக்லரை் 

ஆரட்ிலை புபுே்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

28 கருப்பு 

ை்லராங்லகா 

டிக்ரூரிலை டிசிறுரஸ்் 
மசிராரக்்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

29 சிவப்பு  டபக்லனா
லனாடிலை 

டபக்லனாலைாஸ்
லகஃபர ்

அை்ைவ
டண IV 

LC 

30 இந்திய 

குளம் 

லெரான் 

ஆரட்ிலை ஆரட்ிலயாோ 

கிலரயி 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

31 ஆசிய 

பசட்ச 

லதனீ  

லமலராபிலை லமலராப்லசாரிய
ண்ைலிஸ் 

NL LC 

32 சிறிய சூரிய 

பறடவ 

லநக்ைரினி
லை 

லநக்லைரினியா 

ஆசியை்டிகா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 
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33 லபாதுவான 

டமனா 

ஸ்ைரன்ிலை அக்ரிலைாலதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

34 நீே புறா லகாேம்பி
லை 

லகாேம்பா 

லிவியா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

35 நாமக் 

லகாழி 

ராலிலை ஃபுலிகா அை்ரா அை்ைவ
டண IV 

LC 

36 சூரிய 

பறடவ 

லநக்ைரினி
லை 

லநக்லைரினியா 

ஆசியை்டிகா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

37 ஷிக்ரா அசிபிை்ரிலை ஆக்சிபிை்ைர ்

லபடியஸ் 

NL LC 

38 காடை ஃபாசியானி
லை 

மகாடூரனிஸ் 
மகாடூரனிஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

39 சிறிய நீே 

கிங்ஃபிஷர ்

அே்லசடினி
லை 

அே்சிலைா 

அத்திஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

40 லராஜா 

வடளயம் 

லகாண்ை 

கிளி 

பிை்ைாகுலி
லை 

பிை்ைசுோ 

கிராலமரி 
NL LC 

41 சாம்பே் 

ஃபிராங்லகா
லின் 

ஃபாசியானி
லை 

ஃபிராங்லகாலின
ஸ் 

பாண்டிசீரியன
ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

42 இரண்டு 

வாே் குருவி 

டிக்ரூரிலை டிசிறுரஸ்் 
மசிராரக்்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

43 லவள்டள 

மாரப்க 

நீரக்்கை்டி 

ராலிலை அமலராரன்ிஸ் 

ஃபீனிகுரஸ் 

NL LC 

44 சாம்பே் 

ை்லராங்லகா 

டிக்ரூரிலை டிசிறுரஸ்் 
மசிராரக்்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

45 லகாயே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் அை்ைவ
டண IV 

LC 

ெிலெீர் வாழ்வன 

46 இந்திய 

பரல்ராவ் 

தவடள 

டிக்லராக்
லளாசிலை 

ஸ்பிைாராசதே 
ப்சரவிஸ்ப்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

47 பசட்ச 

குளம் 

தவடள 

ராணிலை ராணா 

லெக்ஸாைாக்
டைோ 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

48 புலி தவடள லகாரல்ைை்
ைா 

லொப்லோபாை்
ராசஸ் 

டைகிரினஸ் 

(ரானா 

டைகரினா) 

அை்ைவ
டண IV 

LC   

*NL-நாை்லிஸ்ை், LC-Leastconcern, NT-Nearthreatene. 
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குறிப்பு விதிமுறறகள் எை்: 16) ஆய்வுப் பகுதியின் 

வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வழங்கப்படுவறதக் கை்டறிய ஒரு ஆய்வு வசய்யப்பட 

டவை்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் டவறு ஏடதனும் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகளின் மீதான திட்டத்தின் தாக்கம் 

மற்றும் அதற்டகற்ப, டதறவப்படும் விரிவான தைிப்பு 

ெடவடிக்றககள், வசலவு தாக்கங்களுடன் டவறல வசய்து 

சமர்ப்பிக்கப்பட டவை்டும். 

1 லமாத்த சுரங்க குத்தடகப் பரப்பான 4.58.80 லெக்லைரிே், 

சுரங்கத் திை்ைத்தின்படி முதே் ஐந்தாண்டுகளிே் சுமார ் 3.91.56 

லெக்லைர ் சுரங்க நைவடிக்டகக்கு பயன்படுத்த 

உத்லதசிக்கப்பைட்ுள்ளது. லவடிப்பு, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகள் மற்றும் 

தூசி உருவாக்கம் உள்ளிை்ை பிற இடையூறுகள் வனவிேங்குகளுக்கு 

பாதகமான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆனாே் இந்த பாதிப்புகள் 

உண்டமயான சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 500 மீற்றருக்கு அப்பாே் நீடிக்க 

வாய்ப்பிே்டே. நான்கு அை்ைவடண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் 

இருபத்தி ஆறு இனங்கள் இந்திய வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் படி 

அை்ைவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. லமாத்தம் 20 வடகயான பறடவகள் 

இடையகப் பகுதியிே் காணப்பை்ைன. ஆபத்தான, பாதிக்கப்பைக்கூடிய 

மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணப்பைவிே்டே. இப்பகுதியிே் 

மடழப்லபாழிவு குடறவாக உள்ளதாலும், சுரங்கத்தின் காரணமாக 

நசச்ுக் கழிவுகள் உற்பத்தி லசய்யப்பைாமலோ அே்ேது 

லவளிலயற்றப்பைாமலோ இருப்பதாே், உத்லதச சுரங்க நைவடிக்டக 

இந்த RET இனங்கள் மீது கூடுதே் மற்றும் பாதகமான தாக்கங்கடள 

ஏற்படுத்தப் லபாவதிே்டே. 10 கிமீ சுற்றளவிே் சுற்றுசச்ூழே் ரீதியாக 

உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் அே்ேது பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகள் 

எதுவும் இே்டே. எனலவ RET இனங்கள் அே்ேது வனவிேங்குகடளப் 

பாதுகாப்பதற்கான குறிப்பிை்ை பாதுகாப்பு எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்பைவிே்டே. 
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குறிப்பு விதிமுறறகள் எை்: 17) டதசியப் பூங்காக்கள், 

சரைாலயங்கள், உயிரக்்டகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள், ராம்சார் தளம் புலி/யாறன காப்பகங்கள்/ 

(இருக்கும் மற்றும் முன்வமாழியப்பட்டறவ), சுரங்க குத்தறகக்கு 10 

கிமீக்குள் ஏடதனும் இருெ்தால், அறவ வதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

டவை்டும். தறலறம வனவிலங்கு காப்பாளரால் முறறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருப்பிட வறரபடம். டமடல குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

சுற்றுசச்ூழல் ரதீியாக உைரத்ிறன் வாய்ெ்த பகுதிகள் 

அருகாறமயில் இருப்பதால், அத்தறகய திட்டங்களுக்குப் 

வபாருெ்தக்கூடிய டதறவயான அனுமதி, டதசிய வனவிலங்கு 

வாரியத்தின் ெிறலக்குழுவிலிருெ்து வபறப்பட்டு அதன் ெகல் 

வழங்கப்பட டவை்டும். 

லதசிய பூங்காக்கள், சரணாேயங்கள், உயிரக்்லகாள 

காப்பகங்கள், வனவிேங்கு தாழ்வாரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், 

புலி/யாடன காப்பகங்கள்/ (இருப்படவ மற்றும் 

முன்லமாழியப்பைை்டவ) சுரங்க குத்தடக பகுதியின் 10 கி. மீக்குள் 

இே்டே. திை்ைப் பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பை்ை காடுகள் கூை இே்டே. 

எனலவ லதசிய வனவிேங்கு வாரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு 

எழவிே்டே. 

குறிப்பு விதிமுறறகள் எை்: 18) ஆய்வுப் பகுதியின் [றமய 

மை்டலம் மற்றும் இறடயக மை்டலம் (சுரங்க குத்தறகயின் 

சுற்றளவில் 10 கிமீ ஆரம்)] விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

டமற்வகாள்ளப்பட டவை்டும். தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், அழிெ்துவரும், உள்ளூர ்மற்றும் RET 

இனங்கள், தனித்தனியாக, றமய மற்றும் இறடயக மை்டலத்திற்கு 

தனித்தனியாக, அத்தறகய முதன்றம கள ஆய்வின் 

அடிப்பறடயில் வழங்கப்பட டவை்டும், இது தற்டபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் அட்டவறைறய வதளிவாகக் குறிக்கிறது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏடதனும் திட்டமிடப்பட்ட விலங்கினங்கள் 
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காைப்பட்டால், அவற்றறப் பாதுகாப்பதற்கான பட்வஜட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் டதறவயான திட்டமும் மாெில வனம் மற்றும் 

வனவிலங்குத் துறறயுடன் கலெ்தாடலாசித்து, விவரங்கள் 

அளிக்கப்பட டவை்டும். அறத வசயல்படுத்த டதறவயான ெிதி 

ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக வசய்யப்பட டவை்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியே் ஆய்வு [டமய மண்ைேம் 

மற்றும் சுரங்க குத்தடகயின் சுற்றளவிே் 10 கிமீ சுற்றளவுக்கு இடையக 

மண்ைேம்] லமற்லகாள்ளப்பை்ைது மற்றும் முடிவுகள் அை்ைவடணகள் 

3.28 முதே் 3.29 வடர ToR புள்ளி எண்.15 இன் கீழ் வழங்கப்பைட்ுள்ளன. 

நான்கு அை்ைவடண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் இருபத்தி ஆறு 

இனங்கள் இந்திய வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் படி அை்ைவடண IV இன் 

கீழ் உள்ளன. ஆய்வு பகுதியிே் லமாத்தம் 20 வடகயான பறடவகள் 

காணப்பை்ைன. பறடவயின் முக்கிய அசச்ுறுத்தே் விவசாயத்திே் 

பூசச்ிக்லகாே்லிகளின் பயன்பாடு ஆகும். அழிந்து வரும், உள்ளூர ்

மற்றும் RET இனங்கள் எதுவும் இே்டே. ஆய்வுப் பகுதியிே் அை்ைவடண 

I இனங்கள் எதுவும் இே்டே [டமய மண்ைேம் மற்றும் தாங்கே் 

மண்ைேம் (சுரங்க குத்தடகயின் சுற்றளவிே் 10 கி. மீ சுற்றளவு)] 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ைமானது லமலே குறிப்பிைட்ுள்ள இனங்கள் மீது 

லநரடியாகலவா அே்ேது மடறமுகமாகலவா பாதகமான தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தப் லபாவதிே்டே. 

குறிப்பு விதிமுறறகள் எை்: 31) ஒரு அட்டவறை வடிவத்தில் 

(டெரியல் மற்றும் அளவு கவடரஜ், தாவர இனங்கள் மற்றும் கால 

அளவு ஆகியவற்றறக் குறிக்கும்) ஒரு காலக்வகடுவுக்குட்பட்ட 

முற்டபாக்கான பசுறம பகுதி டமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

சமர்பிக்கப்பட டவை்டும், மனதில் றவத்து, அறத முன்டனாக்கி 

வசயல்படுத்த டவை்டும். திட்டத்தின் வதாடக்கத்தில். டதாட்டம் 

மற்றும் ஈடுவசய்யும் காடு வளர்ப்பின் கட்டம் வாரியான திட்டம், 

டதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் ெடப்பட டவை்டிய இனங்கள் 

ஆகியவற்றறக் குறிக்கும் வறகயில் வதளிவாக பட்டியலிடப்பட 
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டவை்டும். ஏற்கனடவ ெடவு வசய்த விவரங்கறள அளிக்க 

டவை்டும். பசுறமப் பகுதிக்கு டதர்ெ்வதடுக்கப்பட்ட தாவர 

இனங்கள் அதிக சுற்றுசச்ூழல் மதிப்றபக் வகாை்டிருக்க 

டவை்டும் மற்றும் உள்ளூர் மற்றும் பூர்வீக இனங்கள் மற்றும் 

மாசுபாட்றடத் தாங்கும் இனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் 

அளிக்கும் வறகயில் உள்ளூர் மக்களுக்கு ெல்ல பயன்பாட்டு 

மதிப்பாக இருக்க டவை்டும். 

சுரங்க குத்தடகப் பகுதியிே் சுமார ் 0.43.40 லெக்லைர ் மைட்ுலம 

முதே் ஐந்து ஆண்டுகளிே் பசுடம பகுதி லமம்பாைட்ுக்காகப் 

பயன்படுத்தப்பை உள்ளது. லவம்பு, லபாங்கமியா, பின்னை்ைா, 

லகசுவரினா லபான்ற பிராந்திய மரங்கள் குத்தடக எே்டே மற்றும் 

வழித்தைங்கள் மற்றும் லசயே்பைாத குப்டபகள் மீது நைப்படும். 

3.6.6.4. ஆய்வு பகுதியின் அரிய மற்றும் அழிெ்து வரும் 

விலங்கினங்கள்: 

1. இெ்திய வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 இன் படி 

வனவிேங்குகள் (பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1972, ஜனவரி 17, 2003 அன்று 

திருத்தப்பை்ைது, இது வன விேங்குகள், பறடவகள் மற்றும் 

தாவரங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கும், சுற்றுசச்ூழே் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழடே உறுதி லசய்யும் லநாக்கிே் அதனுைன் லதாைரப்ுடைய 

அே்ேது அதனுைன் லதாைரப்ுடைய அே்ேது தற்லசயோன 

விஷயங்களுக்கும் வழங்குவதற்கான ஒரு சை்ைமாகும். நாை்டின் 

பாதுகாப்பு. பாரட்வயுள்ள சிே விேங்கினங்களுக்கு இந்திய 

வனவிேங்கு (பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1972-ன்படி லவவ்லவறு 

அை்ைவடணயிே் அவற்டறச ் லசரப்்பதன் மூேம் பாதுகாப்பு 

வழங்கப்பை்ைது. இங்கு அழியும் அபாயத்திே் உள்ள புேம்லபயரந்்த 

விேங்கினங்கள் எதுவும் இப்பகுதியிே் காணப்பைவிே்டே. இந்த பகுதி 

எந்த விேங்கினங்களின் இைம்லபயரவ்ு பாடதயும் அே்ே. 

2. IUCN RED (2013) பட்டியலின்படி 
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இயற்டக பாதுகாப்புக்கான சரவ்லதச ஒன்றியம் IUCN சிவப்பு 

பை்டியே் என்பது தாவர மற்றும் விேங்கு இனங்களின் உேகளாவிய 

பாதுகாப்பு நிடேடயப் பற்றிய உேகின் மிக விரிவான பை்டியோகும். 

ஆயிரக்கணக்கான இனங்கள் மற்றும் கிடளயினங்களின் அழிவு 

அபாயத்டத மதிப்பிடுவதற்கு இது ஒரு அளவுலகாே்கடளப் 

பயன்படுத்துகிறது. இந்த அளவுலகாே்கள் அடனத்து 

உயிரினங்களுக்கும் உேகின் அடனத்து பகுதிகளுக்கும் லபாருந்தும். 

அதன் வலுவான அறிவியே் அடிப்படையுைன், IUCN சிவப்பு பை்டியே் 

உயிரியே் பன்முகத்தன்டமயின் நிடேக்கு மிகவும் அதிகாரப்பூரவ் 

வழிகாை்டியாக அங்கீகரிக்கப்பைட்ுள்ளது. இடையக மண்ைேத்திே் 

அை்ைவடண II மற்றும் IV ஆகியடவ அறிவிக்கப்பை்ை இனங்கள் கீலழ 

லகாடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 

1. அட்டவறை II இனங்கள் 

பசல்சாந்தி, எலி பாம்பு, சவ் ஸ்லகே்ை் விரியன், ரசே்ஸ் விரியன்.   

2. அட்டவறை IV இனங்கள் 

 பசட்சக் குளத் தவடள, இந்திய துவாரத் தவடள, கருப்பு 

ை்லராங்லகா, சிவப்பு-லவண்டு புே், லகாயே், இந்திய வயே் எலி, இந்திய 

படன அணிே், சிறிய புே், லபாதுவான இந்திய காகம், புலி, லபாதுவான 

புலி, நீேப்புலி, ைானி லகாஸ்ைர,் இந்திய சுவர ் பே்லி, இந்தியன் குளம் 

லகாக்கு, சாம்பே் லகாக்கு லபான்றடவ, 

3.6.7 முடிவுைள் மற்றும் ைலந்துரையொடல் 

   வனவிலங்கு பாதுகாப்புே ் ேட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவறண I வறக விலங்குகள் இல்றல மை்றும் IUCN 

இன் படி பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அேச்ுறுத்தும் 

வறககளில் எந்த உயிரினமும் இல்றல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து 

வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்றல. எனசவ, குறுகிய 

காலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்றக சுை்றியுள்ள தாவரங்கள் 

மை்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்றத ஏை்படுத்தாது. 
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3.7 சமூை-ப ொருளொதொை சூழல் 

 ேமூக-மபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுை்றுேச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியறமயாத பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்மதாறக 

அறமப்பு, அடிப்பறட வேதிகறள வழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் 

மை்றும் மருத்துவ சேறவகள், மதாழில், நீர ் வழங்கல், சுகாதாரம், 

தகவல் மதாடரப்ு, சபாக்குவரத்து, நிலவும் சநாய்களின் முறை மை்றும் 

சகாவில்கள், வரலாை்று நிறனவுேச்ின்னங்கள் சபான்ை அம்ேங்கறள 

உள்ளடக்கியது. அடிப்பறட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்றம மை்றும் 

அளறவப் மபாறுத்து ோத்தியமான தாக்கத்றத காட்சிப்படுத்தவும் 

கணிக்கவும் உதவும். 

       இந்த முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் 

ேமூக-மபாருளாதார நிறல கணிேமாக சமம்படும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டமானது சநரடி 

மை்றும் மறைமுக சவறலவாய்ப்றப வழங்கும் மை்றும் அந்த பகுதியில் 

உள்கட்டறமப்பு வேதிகறள சமம்படுத்தி, அவரக்ளின் வாழ்க்றகத் 

தரத்றத சமம்படுத்த வழிவகுக்கும். 

3.7.1 ஆய்வின் கநொை்ைங்ைள் 

சமூக-லபாருளாதார ஆய்வின் லநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

❖ உத்லதச சுரங்கத் திை்ைத்தின் ஆய்வுப் பகுதியிே் வாழும் 

மக்களின் சமூக-லபாருளாதார நிடேடய ஆய்வு லசய்தே் 

❖ ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள மக்களின் வாழ்க்டகத் தரத்திே் 

திை்ைத்தின் தாக்கத்டத மதிப்பிடுதே் 

❖ ஆய்வுப் பகுதியிே் எடுக்கப்பை லவண்டிய சமூக லமம்பாைட்ு 

நைவடிக்டககடளப் பரிந்துடர லசய்தே் 

3.7.2 கவரலயின் கநொை்ைம் 

❖ இரண்டாம் நிறல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் 

ேமூக-மபாருளாதார சூழறல ஆய்வு மேய்தல் 

❖ தரவு சேகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 
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❖ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

❖ தணிப்பு நடவடிக்றககள் 

3.7.3 மொவட்ட விவைை்குறி ்பு 

            தமிழ்நாட்டின் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 2011 மக்கள் மதாறக 

கணக்மகடுப்பின்படி மமாத்த மக்கள் மதாறக 2,159,775. இதில் 1,080,938 

ஆண்கள் மை்றும் 1,078,837 மபண்கள். 2011 ஆம் ஆண்டில் திண்டுக்கல் 

மாவட்டத்தில் மமாத்தம் 560,773 குடும்பங்கள் வசித்து வந்தன. 

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் ேராேரி பாலின விகிதம் 998. மமாத்த மக்கள் 

மதாறகயில் 2011 மக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பின்படி, 37.4% மக்கள் 

நகரப்்புைங்களில் வாழ்கின்ைனர,் 62.6% சபர ் கிராமப்புைங்களில் 

வாழ்கின்ைனர.் நகரப்்புைங்களில் ேராேரி கல்வியறிவு விகிதம் 83.9% 

ஆகவும், கிராமப்புைங்களில் 71.7% ஆகவும் உள்ளது. சமலும் 

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நகரப்்புைங்களில் பாலின விகிதம் 1,008 

ஆகவும், கிராமப்புைங்களில் பாலின விகிதம் 992 ஆகவும் உள்ளது. 

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 0-6 வயதுக்குட்பட்ட குழந்றதகளின் 

மக்கள் மதாறக 216576 ஆகும், இது மமாத்த மக்கள் மதாறகயில் 10% 

ஆகும். 0-6 வயதுக்குட்பட்ட 111955 ஆண் குழந்றதகளும் 104621 மபண் 

குழந்றதகளும் உள்ளனர.் 2011 மக்கள்மதாறக கணக்மகடுப்பின்படி, 

திண்டுக்கல்லின் குழந்றத பாலின விகிதம் 934 ஆகும், இது திண்டுக்கல் 

மாவட்டத்தின் ேராேரி பாலின விகிதத்றத (998) விடக் குறைவு. 

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் மமாத்த எழுத்தறிவு விகிதம் 76.26% 

ஆகும். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஆண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 

75.51% ஆகவும், மபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 61.7% ஆகவும் 

உள்ளது. 

3.7.4 ஆய்வு  குதியின் சமூை-ப ொருளொதொை நிரல 

 மகாழுமமகாண்டான் என்பது தமிழ்நாட்டின் திண்டுக்கல் 

மாவட்டத்தில் பழனி தாலுகாவில் உள்ள ஒரு நடுத்தர அளவிலான 

கிராமமாகும், இதில் மமாத்தம் 539 குடும்பங்கள் வசிக்கின்ைன. 
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மகாழுமமகாண்டான் கிராமத்தின் மக்கள்மதாறக 1861, இதில் 937 

ஆண்கள், 924 மபண்கள், 2011 மக்கள்மதாறக கணக்மகடுப்பின்படி. 

மகாழுமமகாண்டான் கிராமத்தில் 0-6 வயதுறடய குழந்றதகளின் 

எண்ணிக்றக 156 ஆகும், இது கிராமத்தின் மமாத்த மக்கள்மதாறகயில் 

8.38% ஆகும். மகாழுமமகாண்டான் கிராமத்தின் ேராேரி பாலின 

விகிதம் 986 ஆகும், இது தமிழ்நாட்டின் மாநில ேராேரியான 996ஐ விடக் 

குறைவு. மக்கள் மதாறகக் கணக்மகடுப்பின்படி 

மகாழுமமகாண்டானின் குழந்றத பாலின விகிதம் 880 ஆகும், இது 

தமிழ்நாட்டின் ேராேரியான 943ஐ விடக் குறைவு. 2011 இல், 

மகாழுமமகாண்டான் கிராமத்தின் கல்வியறிவு விகிதம் 70.32% ஆக 

இருந்தது, இது தமிழ்நாட்டின் 80.09% ஆக இருந்தது. 

மகாழுமமகாண்டானில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 79.04% ஆகவும், 

மபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 61.57% ஆகவும் உள்ளது. இந்திய 

அரசியலறமப்பு மை்றும் பஞ்ோயதி ராஜ் ேட்டத்தின்படி, 

மகாழுமமகாண்டான் கிராமம் கிராமத்தின் பிரதிநிதியாக 

சதரந்்மதடுக்கப்பட்ட ேரப்ஞ்ே ் (கிராமத் தறலவர)் மூலம் 

நிரவ்கிக்கப்படுகிைது. எங்கள் இறணயதளத்தில், 

மகாழுமமகாண்டான் கிராமத்தில் உள்ள பள்ளிகள் மை்றும் 

மருத்துவமறன பை்றிய தகவல்கள் இல்றல. 

அட்டவறை 3.30 பைொழுமபைொை்டொன் கிைொம மை்ைள் பதொரை 

உை்ரமைள் 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்டக 220 

மக்கள் லதாடக 841 

ஆண் மக்கள் லதாடக 425 

லபண் மக்கள் லதாடக 416 

குழந்டதகள் மக்கள் லதாடக 69 

பாலின விகிதம் 979 
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எழுத்தறிவு 76.04% 

ஆண் எழுத்தறிவு 85.31% 

லபண் எழுத்தறிவு 66.67% 

பை்டியே் பழங்குடியினர ்(ST) 0 

பை்டியே் சாதி (SC) 220 

  

 

 

 

அட்டவறை 3.31 பைொழுமபைொை்டொன் கிராமத்தின் மக்கள் 

வதாறக 

வமாத்த மக்கள் 
வதாறக 

ஆை் மக்கள் 
வதாறக 

வபை் மக்கள் 
வதாறக 

1,861 937 924 

3.7.4.1 பைொழுமபைொை்டொன் கிராமத்தின் எழுத்தறிவு  

 மகாழுமமகாண்டான் கிராமம் தமிழ்நாட்டுடன் ஒப்பிடும் சபாது 

கல்வியறிவு விகிதம் குறைவாக உள்ளது. 2011 இல், 

மகாழுமமகாண்டான் கிராமத்தின் கல்வியறிவு விகிதம் 70.32% ஆக 

இருந்தது, இது தமிழ்நாட்டின் 80.09% ஆக இருந்தது. 

மகாழுமமகாண்டானில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 79.04% ஆகவும், 

மபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 61.57% ஆகவும் உள்ளது. 

3.7.4.2 பைொழுமபைொை்டொன் கிைொமத்தின் பதொழிலொளியின் விவைம்
 மகாழுமமகாண்டான் கிராமத்தில் மமாத்த மக்கள் மதாறகயில் 
1221 சபர ் பணி நடவடிக்றககளில் ஈடுபடட்ுள்ளனர.் 96.97 % 

மதாழிலாளரக்ள் தங்கள் சவறலறய முக்கிய சவறல (சவறலவாய்ப்பு 
அல்லது 6 மாதங்களுக்கு சமல் ேம்பாதித்தல்) என விவரிக்கிைாரக்ள் 
அசத ேமயம் 3.03 % சபர ் 6 மாதங்களுக்கும் குறைவான 
வாழ்வாதாரத்றத வழங்கும் விளிம்பு நடவடிக்றககளில் 
ஈடுபடட்ுள்ளனர.் பிரதான சவறலயில் ஈடுபடட்ுள்ள 1221 

மதாழிலாளரக்ளில், 427 சபர ் விவோயிகள் (உரிறமயாளர ் அல்லது 
இறண உரிறமயாளர)் மை்றும் 421 சபர ்விவோயத் மதாழிலாளரக்ள். 
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அட்டவறை 3.32 பைொழுமபைொை்டொன் கிராமத்தில் பைிபுரியும் 

மக்கள் வதாறக 

வறக வமாத்தம் ஆை் வபை் 

முக்கிய லதாழிோளரக்ள் 1221 629 592 

உழவரக்ள் 1,184 - - 

விளிம்புநிடே லதாழிோளரக்ள் 
37 15 22 
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அட்டவரை 3.33ஆய்வு ்  குதியின் மை்ைள் பதொரை மற்றும் எழுத்தறிவுத் தைவு 

வ.எ
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1 கேவனம்பட்டி 2215 9005 4530 4475 5561 3246 2315 3444 1284 2160 

2 சஜாதம்பட்டி 613 2544 1298 1246 1495 868 627 1049 430 619 

3 அய்யம்பாறளயம் 596 1901 977 924 1206 728 478 695 249 446 

4 
மபத்தநாயக்கன்ப

ட்டி 
581 2164 1117 1047 1411 807 604 753 310 443 

5 மகாறடமங்கலம் 2242 8554 4278 4276 5777 3186 2591 2777 1092 1685 

6 சகாட்டத்துறர 1015 3342 1643 1699 2091 1205 886 1251 438 813 

7 சவலம்பட்டி 457 1436 720 716 841 496 345 595 224 371 

8 சமல்கறரப்பட்டி 1017 3427 1700 1727 2309 1336 973 1118 364 754 

9 ராஜாம்பட்டி 1056 3524 1800 1724 1887 1099 788 1637 701 936 

10 
முத்துநாயக்கன்ப

ட்டி 
705 2410 1200 1210 1433 800 633 977 400 577 

11 மிடபாடி 804 2836 1429 1407 1687 953 734 1149 476 673 

12 புஷ்பத்தூர ் 2436 8490 4302 4188 5801 3221 2580 2689 1081 1608 

13 
மகாழுமமகாண்டா

ன் 
539 1861 937 924 1199 675 524 662 262 400 

14 சகாவிலம்மாபட்டி 324 1088 549 539 690 394 296 398 155 243 

15 சகாரிக்கடவு 733 2610 1296 1314 1502 871 631 1108 425 683 

16 புதூர ் 122 470 235 235 281 160 121 189 75 114 

17 அக்கறரப்பட்டி 625 2195 1103 1092 1366 751 615 829 352 477 

18 மானூர ் 1630 5746 2869 2877 3457 1974 1483 2289 895 1394 

19 வில்வத்தம்பட்டி 436 1525 751 774 955 541 414 570 210 360 

ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவிழ்நா மக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பு – 2011
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அட்டவரை 3.34 ஆய்வு ்  குதியின்  ைியொளைை்ள் விவைம் 
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1 கேவனம்பட்டி 5494 2838 2656 4647 2440 2207 618 3097 655 3511 

2 சஜாதம்பட்டி 1505 801 704 901 529 372 250 83 325 1039 

3 அய்யம்பாறளயம் 1216 673 543 1147 657 490 424 446 87 685 

4 மபத்தநாயக்கன்பட்டி 1249 712 537 1149 677 472 70 480 313 915 

5 மகாறடமங்கலம் 4353 2688 1665 3536 2280 1256 187 1278 1416 4201 

6 சகாட்டத்துறர 1810 1059 751 1693 1035 658 541 533 461 1532 

7 சவலம்பட்டி 695 486 209 628 449 179 317 151 119 741 

8 சமல்கறரப்பட்டி 2063 1144 919 1970 1131 839 671 740 326 1364 

9 ராஜாம்பட்டி 2364 1262 1102 1702 937 765 573 710 226 1160 

10 முத்துநாயக்கன்பட்டி 1467 802 665 1401 776 625 152 887 241 943 

11 
மிடபாடி 

1639 924 715 1586 912 674 301 615 479 1197 

12 புஷ்பத்தூர ் 4213 2713 1500 4055 2637 1418 414 1051 1843 4277 

13 மகாழுமமகாண்டான் 1221 629 592 1184 614 570 427 421 93 640 

14 சகாவிலம்மாபட்டி 701 366 335 683 355 328 237 374 55 387 

15 சகாரிக்கடவு 1502 786 716 1390 728 662 33 1125 151 1108 

16 புதூர ் 164 155 9 164 155 9 11 124 26 306 

17 அக்கறரப்பட்டி 1531 800 731 1152 647 505 594 266 191 664 

18 மானூர ் 3148 1835 1313 3062 1790 1272 147 2130 608 2598 

19 வில்வதத்ம்பட்டி 963 503 460 743 412 331 332 109 186 562 

ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் மதாறக கணக்மகடுப்பு – 2011 
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அட்டவரை 3.35 ஆய்வு ்  குதியில் தைவல் பதொடைப்ு மற்றும் க ொை்குவைத்து வசதிைள் 

வ.எை் ஊர் வபயர ் PO SPO PTO T PCO MP IC/CSC PCF BS PBS RS NH SH MDR BTR GR NWR FP 

1 அக்கறரப்பட்டி 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

2 அய்யம்பாறளயம் 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

3 சஜாதம்பட்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

4 மகாறடமங்கலம் 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

5 மகாழுமமகாண்டான் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 

6 சகாரிக்கடவு 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

7 சகாட்டத்துறர 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

8 சகாவிலம்மாபட்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

9 மானூர ் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

10 சமல்கறரப்பட்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

11 மிடபாடி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

12 முத்துநாயக்கன்பட்டி 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

13 மபத்தநாயக்கன்பட்டி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

14 புதூர ் 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

15 புளியம்பட்டி 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

16 புஷ்பத்தூர ் 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

17 ராஜாம்பட்டி 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

18 சவலம்பட்டி 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

19 வில்வதத்ம்பட்டி 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

சுருக்கங்கள்: PO - தபால் அலுவலகம்; MP - மமாறபல் சபான் கவசரஜ்; RS - ரயில் நிறலயம்; GR - ேரறள ோறலகள்; SPO - துறண தபால் அலுவலகம்; 

IC / CSC - இன்டரம்நட் கஃசப/மபாது சேறவ றமயம்; NH - சதசிய மநடுஞ்ோறலகள்; NWR - நீரவ்ழிகள் நதிக்கு மேல்லவும்; PTO - தபால் மை்றும் தந்தி 
அலுவலகம்; PCF - தனியார ்கூரியர ்வேதி; SH - மாநில மநடுஞ்ோறலகள்; பி - கால் பாறத; டி- மதாறலசபசி (சலண்டற்லன்); BS - மபாது சபருந்து 
சேறவ; MDR - முக்கிய மாவட்ட ோறல; PCO - மபாது அறழப்பு அலுவலகம் / மமாறபல்; PBS - தனியார ்சபருந்து சேறவ; BTR - பிளாக் டாப்ட் (புக்கா 
ோறலகள்). குறிப்பு: 1 - கிராமத்திை்குள் கிறடக்கும் 2 – கிறடக்கவில்றல. 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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அட்டவரை 3.36 ஆய்வு ்  குதியில் நீை் மற்றும் வடிைொல் வசதிைள் 

வ. 
எை் 

ஊர் வபயர ் TP CW UCW HP TW/BH S R/C T/P/L CD OD CT 

1 அக்கறரப்பட்டி 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 

2 அய்யம்பாறளயம் 1 2 1 2 1 2 2 0 1 1 1 

3 சஜாதம்பட்டி 1 1 1 2 1 2 2 0 1 1 2 

4 மகாறடமங்கலம் 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 2 

5 மகாழுமமகாண்டான் 1 2 1 2 1 2 2 0 1 1 2 

6 சகாரிக்கடவு 1 2 1 2 2 2 2 0 1 1 2 

7 சகாட்டத்துறர 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 2 

8 சகாவிலம்மாபட்டி 1 2 1 2 2 2 2 0 1 1 1 

9 மானூர ் 1 1 1 2 1 2 2 0 1 1 2 

10 சமல்கறரப்பட்டி 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 

11 மிடபாடி 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2 

12 முத்துநாயக்கன்பட்டி 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 

13 மபத்தநாயக்கன்பட்டி 1 2 1 2 2 2 2 0 1 1 2 

14 புதூர ் 2 2 1 2 2 2 2 0 2 1 2 

15 புளியம்பட்டி 1 2 1 1 1 2 2 0 1 1 2 

16 புஷ்பத்தூர ் 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 2 

17 ராஜாம்பட்டி 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

18 சவலம்பட்டி 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 

19 வில்வதத்ம்பட்டி 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

சுருக்கங்கள்: டி - குழாய் நீர;் ஆர ்/ சி - ஆறு / கால்வாய்; CW - மூடப்பட்ட கிணறு; T/P/L - மதாட்டி / குளம் / ஏரி; UCW - மூடப்படாத கிணறு; குறுவட்டு 

- மூடப்பட்ட வடிகால்; மைேப்ி - றக பம்ப்; OD - திைந்த வடிகால்; TW/BH - குழாய் / ஆழ்துறள கிணறு; CT - மபாது மக்களுக்கான ேமூக கழிப்பறை 

வளாகம்; எஸ் – வேந்த குறிப்பு – 1 - கிராமத்திை்குள் கிறடக்கும்; 2 – கிறடக்கவில்றல 
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அட்டவரை 3.37 ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள மற்ற வசதிைள் 

வ.எை் ஊர் வபயர ்
ATM CB COB ACS SHG PDS RM AMS NC NC-

AC 

CC SF PL APS BSRO PS 

1 அக்கறரப்பட்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 அய்யம்பாறளயம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

3 சஜாதம்பட்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

4 மகாறடமங்கலம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

5 மகாழுமமகாண்டான் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

6 சகாரிக்கடவு 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 சகாட்டத்துறர 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 சகாவிலம்மாபட்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

9 மானூர ் 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 சமல்கறரப்பட்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

11 மிடபாடி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

12 முத்துநாயக்கன்பட்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 மபத்தநாயக்கன்பட்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 

14 புதூர ் 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

15 புளியம்பட்டி 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

16 புஷ்பத்தூர ் 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

17 ராஜாம்பட்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 சவலம்பட்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

19 வில்வதத்ம்பட்டி 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html வங்கி; ஆரஎ்ம் - வழக்கமான சந்டத; COB - கூை்டுறவு வங்கி; ஏஎம்எஸ் - விவசாய சந்டத சங்கம்; 
ஏசிஎஸ் - விவசாய கைன் சங்கங்கள்; NC - ஊை்ைசச்த்து டமயங்கள்; SHG - சுய உதவிக் குழு; NC-AC - ஊை்ைசச்த்து டமயங்கள் - 
அங்கன்வாடி டமயம்; DBRO - பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு அலுவேகம்; PS - பவர ்சப்டள  குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் 
கிடைக்கும்; 2 – கிடைக்கவிே்டே. 
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அட்டவரை 3.38 ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள ைல்வி வசதிைள் 

வ. 
எ

ை் 

ஊர் வபயர ்
PPS PS MS SS SSS DC EC MC MI PT VTS SSD 

G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P 

1 அக்கறரப்பட்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
அய்யம்பாறளயம் NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

NI

L 

3 சஜாதம்பட்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 மகாறடமங்கலம் 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 

மகாழுமமகாண்டா
ன் 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 சகாரிக்கடவு 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 சகாட்டத்துறர 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 சகாவிலம்மாபட்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 மானூர ் 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 சமல்கறரப்பட்டி 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 மிடபாடி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 

முத்துநாயக்கன்பட்
டி 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 

மபத்தநாயக்கன்ப
ட்டி 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 புதூர ் 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 புளியம்பட்டி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

16 புஷ்பத்தூர ் 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 ராஜாம்பட்டி 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 சவலம்பட்டி 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 வில்வதத்ம்பட்டி 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html சுருக்கங்கள்: PPS-Pre-Primary School; எஸ்எஸ்எஸ்-முதுநிடே லமே்நிடேப் பள்ளி; 
DC-Degree பள்ளி; PT-பாலிலைக்னிக்; PS-ஆரம்ப பள்ளி; ஜி-அரசு; EC-லபாறியியே் கே்லூரி; VTS-லதாழிற்பயிற்சி பள்ளி / ITI; 

எம்எஸ்-நடுநிடேப் பள்ளி; பி-தனியார;் MC-மருத்துவக் கே்லூரி; SSD- ஊனமுற்லறாருக்கான சிறப்புப் பள்ளி; எஸ்எஸ்-

லமே்நிடேப் பள்ளி; MI-லமோண்டம கே்லூரி/நிறுவனம்; குறிப்பு – 1 - கிராமத்திற்குள் கிடைக்கும்; 2 - கிடைக்கவிே்டே  
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அட்டவரை 3.39 ஆய்வு ்  குதியில் மருத்துவ வசதிைள் 

வ.எை் ஊர் வபயர் CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH MHC FWC 
NGM-

I/O 

1 அக்கறரப்பட்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2 அய்யம்பாறளயம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 சஜாதம்பட்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 மகாறடமங்கலம் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 மகாழுமமகாண்டான் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 சகாரிக்கடவு 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 சகாட்டத்துறர 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 சகாவிலம்மாபட்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 மானூர ் 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

10 சமல்கறரப்பட்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

11 மிடபாடி 0 1 5 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

12 முத்துநாயக்கன்பட்டி 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 மபத்தநாயக்கன்பட்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 புதூர ் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 புளியம்பட்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 புஷ்பத்தூர ் 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

17 ராஜாம்பட்டி 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 சவலம்பட்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

19 வில்வதத்ம்பட்டி 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html 

சுருக்கங்கள் : CHC-சமூக சுகாதார டமயம்; TBC-TB கிளினிக்; VH- காே்நடை மருத்துவமடன; PHC-ஆரம்ப சுகாதார நிடேயம்; HA-அலோபதி 

மருத்துவமடன; FWC-குடும்ப நே டமயம்; PHSC-ஆரம்ப சுகாதார துடண டமயம்; HAM-மாற்று மருத்துவ மருத்துவமடன; MH-லமாடபே் லெே்த் 

கிளினிக்; MCW-மகப்லபறு மற்றும் குழந்டதகள் நே டமயம்; டி-டிஸ்லபன்சரி; NGM-I/O-அரசு சாராத மருத்துவ வசதிகள் லநாயாளிகள் மற்றும் 

லவளியிே் - 1 - கிராமத்திற்குள் கிடைக்கும்; 2 -  <5kms b-ே் கிடைக்கக்கூடிய வசதி இே்டே - 10kms இே் கிடைக்கும் வசதி ஆதாரம்: 

www.censusindia.gov.in – தமிழ்நாடு இந்திய மக்கள் லதாடக கணக்லகடுப்பு – 2011 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
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3.7.5 பரிெ்துறர  

❖ கே்வி குறித்த விழிப்புணரட்வ மக்களுக்கு ஏற்படுத்தவும், 

சிறந்த வாழ்வாதாரம் லபறவும் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நைத்த 

லவண்டும். 

❖ லதாழிே் பயிற்சித் திை்ைம் மக்கடள சுயலதாழிே் லசய்ய, 

குறிப்பாக லபண்கள் மற்றும் லவடேயிே்ோத 

இடளஞரக்ளுக்காக உருவாக்கப்பை லவண்டும். 

❖ தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்படையிே் உள்ளூர ் சமூகம் 

விரும்பப்பைோம். நீண்ை காே மற்றும் குறுகிய காே லவடே 

வாய்ப்புகடள உருவாக்க லவண்டும். 

❖ மக்கள் எளிதாகப் லபறுவதற்கு சுகாதார டமயம் மற்றும் 

ஆம்புேன்ஸ் வசதி ஏற்படுத்தப்பை லவண்டும். ஆபத்துக்கடள 

உள்ளைக்கிய சிகிசட்சக்காக லதாடேதூர இைங்களுக்குச ்

லசே்வடதத் தவிரக்்க, மகப்லபறு வசதிடய அந்த இைத்திே் 

ஏற்படுத்த லவண்டும். அது மைட்ுமே்ோமே், இப்பகுதிகள் 

பே்லவறு லநாய்களாே் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளாக இருப்பதாே், 

திை்ைத்டதச ் சுற்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு சிறந்த சுகாதார 

வசதிகடள வழங்கும் வடகயிே், நவீன வசதிகளுைன் கூடிய 

மருத்துவமடனடய முன்னுரிடம அடிப்படையிே் டமயமான 

இைத்திே் திறக்க லவண்டும். 

❖ ஒரு லசயே் திை்ைத்டத உருவாக்கும் லபாது, ஒதுக்கப்பைை் 

மற்றும் பாதிக்கப்பைக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கடளக் 

கண்ைறிவது மிகவும் முக்கியம். எனலவ லசயே் திை்ைங்கடள 

உருவாக்கும் லபாது சிறப்பு ஏற்பாடுகளுைன் இந்த குழுக்களுக்கு 

சிறப்பு கவனம் லசலுத்த முடியும். 
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3.7.6 சுருக்கம் & முடிவு 

ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள சமூக-லபாருளாதார ஆய்வு அதன் 

மக்கள் லதாடக, சராசரி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் 

பாலின விகிதம் லபான்றவற்டறப் பற்றிய லதளிவான பைத்டத 

அளிக்கிறது. லமலும் மக்கள் லதாடகயிே் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் 

நாடள நைத்த நிரந்தர லவடேயின்றி அவதிப்படுவதும் 

கண்ைறியப்பைட்ுள்ளது- இன்டறய வாழ்க்டக. நீண்ை காே 

அடிப்படையிே் தங்களுடைய நிடேத்தன்டமக்காக ஓரளவு 

வருமானம் ஈை்ை லவண்டும் என்பலத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

முன்லமாழியப்பைை் திை்ைம், அப்பகுதியிே் உள்ள லவடே 

வாய்ப்டப லமம்படுத்துவதன் மூேம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு 

முன்னுரிடம லவடேகடள வழங்குவடத லநாக்கமாகக் லகாண்ைது, 

லமலும் சமூக தரத்டத லமம்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் – IV 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

4.0 பபாது 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ககயின் கொரண ொக பல்வவறு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் சுற்றுசச்ூழல் 

பொதிப்புகள், மசயல்பொட்டு  ற்று ் பிந்கைய மசயல்பொட்டின் வபொது 

சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவொக்கப்படு ். கனி  கவப்புகளின் நிகழ்வு, 

குறிப்பிட்ட ைள ், அவற்றின் சுரண்டல், மபரு ்பொலு ், சுற்றுசச்ூழகல 

பொதிக்கொைவொறு அக கிறது. நிகலயொன வளரச்ச்ிகய உறுதிமசய்யு ் 

வககயில் சுற்றுசச்ூழலின் ச நிகலகய பரொ ரிக்கு ் வககயில் முகறகள் 

வைரந்்மைடுக்கப்பட வவண்டு ். 

சுரங்க நடவடிக்ககயுடன் சுற்றுசச்ூழகலை் ைக்ககவக்க, ைற்வபொதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிகலயில் ஆய்வுககள வ ற்மகொள்வது  ற்று ் பல்வவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் ைொக்கை்கை  திப்பிடுவது அவசிய ். நிகலயொன 

வளங்ககளப் பிரிை்மைடுப்பைற்கொன மபொருை்ை ொன வ லொண்க ை் 

திட்டங்ககள உருவொக்க இது உைவு ். 

ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிகலக்கொன  ொதிரிகய அகடயொள ் கண்டு 

சரிபொரக்்க முடியொை சந்ைரப்்பங்களில், ைரக்்கரீதியொன பகுை்ைறிவு / 

ஆவலொசகன / புற இடுகக அடிப்பகடயில் கணிப்புகள் வந்துள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் ைொக்க  திப்பீட்டில் பின்வரு ் அளவுருக்கள் முக்கியை்துவ ் 

வொய்ந்ைகவ  ற்று ் விரிவொக விவொதிக்கப்படுகின்றன: 

❖ நிலச ்சூழல் 

❖  ண் சூழல் 

❖ நீர ்சூழல் 

❖ கொற்று சூழல் 

❖ இகரசச்ல் சூழல் 

❖ சமூக மபொருளொைொர சூழல் 

❖ உயிரியல் சூழல் 

திட்ட ைளை்தில் அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகலயின் அடிப்பகடயில், 

பொதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் கொரணிகள் கண்டறியப்பட்டு, 

அளவிடப்பட்டு  திப்பீடு மசய்யப்படுகின்றன.  
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4.1 நிலச ்சூழல் 

 4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம்: 

❖ நில பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பில் நிரந்ைர அல்லது ைற்கொலிக 

 ொற்ற ். 

❖ சுரங்க குை்ைகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ் சுரங்கை்தின் 

ஆயுட்கொலை்தின் முடிவில்  ொறு ். 

❖ கனரக வொகனங்களின் இயக்கை்ைொல் ஏற்படு ் தூசி  ற்று ் இகரசச்ல் 

கொரண ொக விவசொய நிலங்கள்  ற்று ்  க்கள் வசிக்கு ் இடங்களுக்கு 

ஏற்படு ் சிக்கல்கள். 

❖ குவொரிகளொல் க யப் பகுதியின் அழகியல் சூழல் சீரழிைல். 

❖  கழக்கொலை்தில்  ண் அள்ளப்படுவைொல் அருகிலுள்ள நீரந்ிகலகளில் 

 ண் அரிப்பு  ற்று ் வண்டல் படிவுமவளிப்படு ் வவகலப் பகுதியில் 

இருந்து கழுவுவைொல் நீர ்ஓட்டை்தின் வண்டல். 

4.1.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ சுரங்க நடவடிக்கக படிப்படியொக மைொகுதிகளில்  ட்டுப்படுை்ைப்படு ் 

 ற்று ் வைொண்டு ் இயந்திரை்தின் மூல ் படிப்படியொக 

வ ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் பசுக   ண்டல கட்ட ் வொரியொன வளரச்ச்ி 

வபொன்ற பிற குகறப்பு நடவடிக்கககளுடன் படிப்படியொக 

வ ற்மகொள்ளப்படு ்.  

❖ குவொரி குழிககளச ்சுற்றிலு ்  கழ வடிகொல்ககள அக ை்ைல்  ற்று ் 

 கழயின் வபொது நிலை்ைடி நீரொல் ஏற்படு ் அரிப்கபை் ைடுக்கவு ்  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்வவறு பயன்பொட்டிற்கொக  கழ நீகர 

வசகரிக்கவு ் குகறந்ை உயரை்தில் ஆக்கப்பூரவ் ொன இடை்தில் ைடுப்பு 

அகண கட்டுைல். 

❖ பொதுகொப்பு வலயை்திற்குள் எல்கலயில் பசுக ப் பகுதி வ  ்பொடு. 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழியில் வசமிக்கப்படு ் சிறிய அளவு ைண்ணீர ்

பசுக க்கு பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖  பயன்படுை்ைப்படொை பகுதி, மவட்டப்பட்ட குழிகளின் வ ல் மபஞ்சுகள், 

பொதுகொப்புை் ைகட வபொன்றவற்றில் ைடிை்ை வைொட்ட ் வ ற்மகொள்ளப்படு ். 
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❖ கருை்தியல் நிகலயில், குவொரியின் நில பயன்பொட்டு முகற பசுக ப் 

பகுதி  ற்று ் ைற்கொலிக நீரை்்வைக்க ொக  ொற்றப்படு ். 

❖  குவொரிகய சுற்றி உள்ள ைொவரங்கள்  ற்று ் குவொரிகய சுற்றி 7. 5 மீட்டர ்

இகடயில் அக க்கப்படு ் பசுக  வைொட்ட ் குவொரியில் இருந்து வரு ் 

தூசி உமிழ்கவ கட்டுப்படுை்ை உைவு ். 

❖ கருை்தியல் நிகலயிவலவய முகறயொன வவலிகள் அக க்கப்படு ், 

மபொது க்கள்  ற்று ் கொல்நகடகள் உள்ளொரந்்ை நுகழவகைை் ைடுக்க, 24 

 ணி வநரமு ் பொதுகொப்பு வபொடப்படு ். 

4.2 மண் சூழல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி சரொசரியொக 1 முைல் 2 மீ ைடி ன் 

மகொண்ட வ ல்  ண்ணின் ம ல்லிய அடுக்கொல் மூடப்பட்டிருக்கு ். 42,510 மீ3 

மவட்டப்பட்ட வ ல் ண், பயன்படுை்ைப்பட்ட பகுதிக்குள் பொதுகொக்கப்பட்டு, 

பண்ட் கட்டுவைற்குப் பயன்படுை்ைப்பட்டு, குவொரி குழியின் ஒரு பகுதியில் 

மீண்டு ் நிரப்பப்படு ். 

4.2.1 மண் சுற்றுசச்ூழலில் எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

சுரங்க நடவடிக்கககளொல் பின்வரு ் பொதிப்புகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன: 

❖ நிலை்தின் வ ல் உள்ள ைொவரங்ககள அகற்றுைல். 

❖ வ ற்பரப்பு அடுக்குககள விட குகறவொன ஊடுருவக்கூடிய அல்லது 

அதிக அரிக்கு ் ைன்க  மகொண்ட  ண்ணின் அடிவொனங்களின் 

மவளிப்பொடு. 

❖  கழகய உறிஞ்சு ்  ண்ணின் திறன் குகறக்கப்பட்டது. 

❖ மசறிவு  ற்று ் வவக ் கொரண ொக புயல்-நீர ் ஓட்டை்தில் ஆற்றல் 

அதிகரிை்ைது. 

❖ ைொவரங்ககள நிறுவுவைற்குப் மபொருை்ை ற்ற நிலைை்டிப் 

மபொருடக்ளின் மவளிப்பொடு. 

4.2.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ திகசதிருப்பகல இயக்கவும் - குவொரி வவகல மசய்யு ் 

பகுதிகளுக்குள் வ ற்பரப்பு ஓட்டங்கள் நுகழவகைை் ைடுக்க திட்ட 

எல்கலகயச ்சுற்றி கொரல்ண்ட் வடிகொல்கள் கட்டப்பட்டு, ைொவரங்கள் 
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நிகறந்ை இயற்கக வடிகொல் பொகைகளில் மவளிவயற்றப்படு ் அல்லது 

அரிப்புக்கு எதிரொக உறுதிப்படுைை்ப்பட்டபகுதி முழுவது ் 

விநிவயொகிக்கப்படு ். 

❖ வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியு ் பகுதிகளில் இருந்து மவளிவயறு ் 

நீர ்வண்டல் குளங்ககள வநொக்கி அனுப்பப்படு ். இகவ வண்டகலப் 

பிடிக்கின்றன  ற்று ் குவொரி ைளை்தில் இருந்து ஓட்ட ் 

மவளிவயற்றப்படுவைற்கு முன்பு இகடநிறுைை்ப்பட்ட வண்டல் 

சுக ககளக் குகறக்கின்றன வண்டல் குளங்கள் ஓடுைல், 

ைக்ககவக்கு ் வநர ்  ற்று ்  ண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பகடயில் வடிவக க்கப்பட வவண்டு ். விரு ்பிய முடிகவ 

அகடய மைொடரச்ச்ியொன வண்டல் குளங்ககள வழங்க வவண்டிய 

அவசிய ் இருக்கலொ ். 

❖ தாவரங்ககளத் தக்ககவத்தல் - முடிந்ைவகர ைளை்தில் இருக்கு ் 

ைொவரங்ககளை் ைக்ககவக்கவு ் அல்லது மீண்டு ் நடவு மசய்யவு ். 

❖ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரித்தல் - அரிப்புக் கட்டுப்பொட்டு 

அக ப்புகளின் வொரொந்திர கண்கொணிப்பு  ற்று ் தினசரி பரொ ரிப்பு, 

இைனொல் அகவ  கழக்கொலை்தில் சிறப்பொகச ்மசயல்படு ். 

4.2.3 கழிவுத் பதாட்டி மமலாண்கம 

 சுரங்கை் திட்ட கொலை்தில் வ ல் ண்  ற்று ் சிகைவுறு ் பொகற, வ ல் 

 ண் (42,510மீ3)  ற்று ் மவைரட்ு ரொக் (2,1255மீ3) வடிவில் உள்ள வ லடுக்கு 

பொதுகொப்பொக அகற்றப்படு ். மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட வ ல் ண், 

பயன்படுை்ைப்பட்ட பகுதிக்குள் பொதுகொக்கப்பட்டு, பண்ட் கட்டுவைற்குப் 

பயன்படுை்ைப்படு ்  ற்று ் குவொரி குழியின் ஒரு பகுதியில் மீண்டு ் 

நிரப்பப்படு ். ைொழ்வொன பகுதிககள நிரப்புவைற்கு ், ச ன் மசய்வைற்கு ் 

சிகைவுறு ் பொகற வநரடியொக டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படு ், இது அனு தி மபற்று, 

வைகவயொன சீனிவயொவரஜ் கட்டணை்கை அரசிட ் மசலுை்திய பின்னவர 

வ ற்மகொள்ளப்படு ், வ ல் ண்கண அகற்றுவது இல்கல. 
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4.3 நீர் சூழல் 

4.3.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

நீர ்  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆைொரங்கள் மபொதுவொக சுரங்க ்  ற்று ் 

அைனுடன் மைொடரப்ுகடய மசயல்பொடுகல்:  

❖ சுரங்க ்  ற்று ் அைனுடன் மைொடரப்ுகடய மசயல்பொடுகளொல் 

மபொதுவொக மைொடரப்ுகடய நீர ் ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆைொரங்கள்: 

❖ வொகன ் கழுவுவைொல் கழிவு நீர ்உற்பைத்ி. 

❖ வ ற்பரப்பு மவளிப்பொடு அல்லது வவகல மசய்யு ் பகுதிகளிலிருந்து 

கழுவுைல். 

❖ வீடட்ு கழிவுநீர.் 

❖ திட்டப் பகுதியில் வடிகொல் பொகையில் இகடயூறு. 

❖ சுரங்க  குழி நீர ்மவளிவயற்ற ். 

❖ குை்ைககப் பகுதியின் கீழ்பகுதியில்  கழக்கொலை்தில் வண்டல் சுக  

அதிகரிப்பு. 

❖ இது ஒரு சுரங்கை் திட்ட ொக இருப்பைொல், மசயல்முகற கழிவுகள் 

இருக்கொது. இயந்திரங்ககள கழுவுவைொல் ஏற்படு ் கழிவுகள் 

எண்மணய்  ற்று ் கிரீஸ், இகடநிறுைை்ப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள 

மவளிவயற்று ். 

❖ ஊறகவக்கு ் குழியிலிருந்து மவளிவயறு ் கழிவுநீர ் நிலைை்டி நீர ்

 ட்டை்தில் ஊடுருவி அகை  ொசுபடுை்து ். 

❖ சுரங்கை்ைொல் வ ற்பரப்பு வடிகொல் பொதிக்கப்படலொ ் நீகரப் 

பிரிைம்ைடுப்பைொல் நீர ்ட்ட ் குகறயலொ ். 

4.3.2 KLD இல் நீர் மதகவகள் பற்றிய விவரங்கள் 

அட்டவகண 4.1 நீர் மதகவகள் 

மநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி 

அடக்குமுகற 

2.0 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துகள 

கிணறுகளில் இருந்து 

பசுக   ண்டல 

வளரச்ச்ி 

1.75   KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துகள 

கிணறுகளில் இருந்து 

உள்நொட்டு 

வநொக்க ் 

1.25 KLD குடிநீர ்  ற்று ் வீடட்ு 

உபவயொகை்திற்கொக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைண்ணீர ்
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விற்பகனயொளரக்ளிடமிருந்து 

ைண்ணீர ்மபறப்படு ் 

பமாத்தம் 5.0 KLD 

     ஆைொர ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்திற்கு முந்கைய 

சொை்தியக்கூறு அறிக்கக 

4.3.3 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ உை்வைச சுரங்க குைை்கக பகுதியில்  கல வடிகொல் அக ப்பு  ற்று ் 

தீரவ்ு மைொட்டி கட்டப்படு ்.  கல வடிகொல் மசட்டில்லிங் மைொட்டியுடன் 

இகணக்கப்பட்டு, மசட்டில்லிங் மைொட்டிகளில் வண்டல்கள் சிக்கி, 

மைளிவொன நீர ் ட்டுவ  இயற்கக வடிகொல்க்கு மவளிவயற்றப்படு ். 

❖ சுரங்கக் குழிகளில் இருந்து  கழநீர ்ச ்ப்பில் வசகரிக்கப்பட்டு, 15மீ x 

10மீ x 3மீ பரப்பு தீரவ்ு மைொட்டிக்கு ப ்ப் மசய்யப்பட்டு, 

இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருள்கள் ஏவைனு ் இருந்ைொல் 

அகற்றப்படு ். இந்ை வசகரிக்கப்படு ் ைண்ணீர,் தூசிகய 

அடக்குவைற்கு ், தூசி உருவொகக்கூடிய இடங்களுக்கு ், பசுக  

 ண்டலை்கை வளரப்்பைற்கு ் நியொய ொன முகறயில் 

பயன்படுைை்ப்படு ். முன்ம ொழிபவர ் கழநீர ்வசகரிப்பு அக ப்பின் 

ஒரு பகுதியொக  கழநீகர வசகரிை்து நீதிை்துகறயில் 

பயன்படுை்துவொர.் 

❖ உள் சரிவுகளுடன் மபஞ்சுகள் வழங்கப்படு ் வடிகொல்  ற்று ் 

கொல்வொய்களின் அக ப்பு மூல ்,  கழ நீர ் கட்டுப்பொடற்ற நீரின் 

இறக்கை்ைொல் எழு ் அரிப்பு  ற்று ் நீர ் வைக்கை்தின் விகளவுககள 

குகறக்க சுற்றியுள்ள வடிகொல்களில் இறங்க அனு திக்கப்படு ். 

❖  வசகரிக்கப்படு ் நீர ் புயலின் வபொது தூசிகய அடக்குவைற்கு ், 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுக   ண்டல வ  ்பொட்டிற்கு ் மீண்டு ் 

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ எண்மணய்கள்  ற்று ் கிரீஸ்ககள அகற்ற இகட றிக்கு ் 

மபொறிகள்/எண்மணய் பிரிப்பொன்கள் நிறுவப்படு ். டிப்பர ் வொஷ்-

டவுன் வசதி  ற்று ் இயந்திர பரொ ரிப்பு முற்றை்தில் இருந்து ைண்ணீர ்
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மீண்டு ் பயன்படுை்துவைற்கு முன் இகட றிப்பு மபொறிகள் / 

எண்மணய் பிரிப்பொன்கள் வழியொக அனுப்பப்படு ். 

❖  கழக்கொலங்களில் இகடநிறுைை்ப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள 

நிகலநிறுை்துவைற்கு உைவ, அகலைல் அல்லது உகறைல் முகவரக்ள் 

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ குவொரி குழி நீர ் ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் நிலைை்டி நீரின் 

நிலை்ைடி நீரின் ைர ் குறிை்து அவ்வப்வபொது (ஒவ்மவொரு 6  ொைை்திற்கு ் 

ஒருமுகற) பகுப்பொய்வு நடைை்ப்படு ். 

❖  ML வழங்கப்படு ் ைள அலுவலக ்  ற்று ் சிறுநீர ்

கழிப்பகறகள்/கழிவகறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ் மசப்டிக் 

வடங்கில் மவளிவயற்றப்படுகிறது, அகைை் மைொடரந்்து ஊறகவக்கு ் 

குழிகள். 

❖ சுரங்கை்திலிருந்து மவளிவயற்றப்படு ் கழிவு நீர,் தூசிகய 

அடக்குவைற்கு ்,  ரங்ககள நடுவைற்கு ் பயன்படுை்துவைற்கு முன், 

மைொட்டிகளில் சுை்திகரிக்கப்படு ். 

❖  கழக்கொலை்திற்கு முன்னு ் பின்னு ்  ண் அகற்று ் பணி 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ வழக்க ொன கண்கொணிப்பு (6  ொைங்களுக்கு ஒரு முகற)  ற்று ் 

திறந்ை கிணறு, ஆழ்துகள கிணறுகள்  ற்று ் வ ற்பரப்பு நீர ்

ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் ைரை்கை பகுப்பொய்வு மசய்ைல். 

4.4 காற்று சூழல் 

4.4.1 அகனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்தும்     

எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

❖ வைொண்டு ் இயந்திர ், துகளயிடுைல், மவடிை்ைல்  ற்று ் 

மபொருடக்ளின் வபொக்குவரை்து வபொன்ற பல்வவறு நிகலகளில் 

சுரங்கை்தின் வபொது, குறிப்பிட்ட மபொருள் (PM), சல்பர ்கட ஆக்கசடு 

வபொன்ற வொயுக்கள், வொகன மவளிவயற்றை்திலிருந்து கநட்ரஜன் 

ஆக்கசடுகள் ஆகியகவ முக்கிய கொற்று  ொசுபொடுகளொகு ். 

❖ மவடிமபொருளின் முழுக யற்ற மவடிப்பினொல் ஏற்படு ் நசச்ு 

வொயுக்கள் சில வநரங்களில் கொற்கற  ொசுபடுை்ைலொ ். 
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❖ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து மவளிவயறு ் தூசி துகள்கள், 

சுரங்கை் மைொழிலொளரக்ள் மீது விகளகவ ஏற்படுை்ைக்கூடு ் 

❖ அவை வநரை்தில் கொற்றில் பரவு ் தூசி நீண்ட தூர ் பயணிை்து சுரங்க 

குை்ைகக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிரொ ங்களில் குடிவயறலொ ் 

4.4.2 உமிழ்வு மதிப்பீடு 

❖ உமிழ்வு கொரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதி  திப்பு ஆகு ், இது 

வளி ண்டலை்தில் மவளியிடப்பட்ட  ொசுபொட்டின் அளகவ அந்ை 

 ொசுபடுை்தியின் மவளியீட்வடொடு மைொடரப்ுகடய மசயல்பொட்டுடன் 

மைொடரப்ுபடுை்ை முயற்சிக்கிறது. 

❖ உமிழ்வு  திப்பீட்டிற்கொன மபொதுவொன ச ன்பொடு கீவழ 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

விரிவொக்க ், 

❖ E = உமிழ்வுகள் 

❖ A = மசயல்பொடு விகிை ் 

❖ EF = உமிழ்வு கொரணி 

❖ ER = ஒட்டும ொை்ை உமிழ்வு குகறப்பு திறன், % 

 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ககயில் ைகர ையொரிப்பு, 

வைொண்டு ் இயந்திர ், சொைொரண கல் ககயொளுைல்  ற்று ் வபொக்குவரை்து 

வபொன்ற பல்வவறு மசயல்பொடுகள் அடங்கு ். வளி ண்டலை்தில் 

சொை்திய ொன உமிழ்வுககள அகடய AP-42 சுரங்கை்திற்கொன USEPA- உமிழ்வு 

 திப்பீட்டு நுட்பக் ககவயட்டின் அடிப்பகடயில் இந்ை நடவடிக்கககள் 

முகறயொக பகுப்பொய்வு மசய்யப்பட்டு  திப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் 

அட்டவகண 4.2 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

4.4.2.1 அதிகரிக்கும் பசறிவு மாதிரியாக்கம் 

 வ ற்கூறிய உள்ளடீுககளப் பயன்படுை்துவைன் மூல ், குவொரி 

நடவடிக்கககளின் கொரண ொக ைகர  ட்ட மசறிவுகள் (GLC) சுற்றுப்புற 

கொற்றின் ைர ்  ற்று ் ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படு ் ைொக்கை்தின் அதிகரிப்பு 

மசறிவு ஆகியவற்கற அறிய  திப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது கொற்று 
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 ொசுபடுை்திகளின் விகளவு  ொசுபடுை்திகளின் மசறிவு  ற்று ் 

வளி ண்டலை்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றொல் பொதிக்கப்படுகிறது. 

கொற்றின் ைர  ொதிரியொக்க ் என்பது கொற்று  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்ககககள முன்னறிவிை்ைல், திட்டமிடுைல்  ற்று ்  திப்பீடு 

மசய்வைற்கொன ஒரு முக்கிய ொன கருவியொகு ். இகடநிறுைை்ப்பட்ட 

துகள்கள். (SPM) என்பது குவொரி நடவடிக்கககளின் வபொது ஏற்படு ் முக்கிய 

 ொசுபொடு ஆகு ். வபொக்குவரை்தின் வபொது வைொண்டு ் இயந்திர ், 

துகளயிடுைல், மவடிக்கச ் மசய்ைல், ஏற்றுைல்  ற்று ் வொகனங்களின் 

இயக்க ்  ற்று ் கொற்றின் வவக ், கொற்றின் திகச, மவப்பநிகல, 

 கழப்மபொழிவு, ஈரப்பை ்  ற்று ் வ க மூட்ட ் வபொன்ற வொனிகல 

அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் ைொக்கங்கள் கணிப்பில் அடங்கு ். 

திட்டை் ைளை்கைச ்சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வவறு இடங்களில் 

உள்ள ஒவ்மவொரு ஏற்பியிலு ் சுற்றுப்புறக் கொற்றுச ் சூழலில் ஏற்படு ் 

ைொக்கைக்ையு ், திட்டை் ைளை்தில் அதிகபட்ச ொக அதிகரிக்கு ் GLCஐயு ் 

கணிக்க இந்ை  ொதிரி பயன்படுை்ைப்பட்டது. புள்ளிவிவரங்கள் 4.1- 4.6 இல் 

உள்ள அகனை்து முன்கணிப்பு  ொதிரிகளு ் PM2.5,PM10,SO2,NOX ஆகியவற்றின் 

அதிகபட்ச மசறிவுககளயு ், குகறந்ை  ற்று ் மிை ொன கொற்றின் வவக ் 

கொரண ொக முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள பறக்கு ் 

தூசிகயயு ் கொட்டுகிறது. 

அட்டவகண 4.2 PM10 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு ஆதாரவகக மதிப்பு அலகு 

துகளயிடுைல் புள்ளி ஆைொர ் 
0.156201476 

g/s 

மவடிை்ைல் புள்ளி ஆைொர ் 0.557177516 g/s 

கனி  ஏற்றுைல் புள்ளி ஆைொர ் 0.017768946 g/s 

சொகல வரி ஆைொர ் 0.000141284 g/s/m 

ம ொை்ை,சுரங்க ் பகுதி ஆைொர ் 5.007425203 g/s 

அட்டவகண 4.3 SO2 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு ஆதாரவகக மதிப்பு அலகு 
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ம ொை்ை 

சுரங்க ் 
பகுதி ஆைொர ் 0.208520368 g/s 

அட்டவகண 4.4 NOX க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு ஆதாரவகக மதிப்பு அலகு 

ம ொை்ை 

சுரங்க ் 
பகுதி ஆைொர ் 0.016418309 g/s 

4.4.2.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களிலிருந்து அதிகரிக்கும் 

பசறிவின் மாதிரியாக்கம் 

 குவொரி இயக்க ், வபொக்குவரை்து,  ற்று ் மவளிப்படு ் பகுதிகளில் 

கொற்று அரிப்பு  ற்று ் சல்பர ் கட ஆக்கசடு (SO2)  ற்று ் கநட்ரஜன் 

ஆக்கசடுகளின் (NOx) உமிழ்வுகள் ஆகியவற்றொல் உருவொக்கப்படு ் PM10 

 ற்று ் PM2.5 வபொன்ற கொற்றில் பரவு ் துகள்கள் சுரங்கச ்மசயல்பொட்டினொல் 

ஏற்படு ் குறிப்பிடைை்க்க கொற்று  ொசுபொடுகள், திட்டப் பகுதியிலு ் அகைச ்

சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற கொற்றுச ் சூழலிலு ் வ ொச ொன ைொக்கை்கை 

ஏற்படுை்து ். 

திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் உள்ள குவொரி 

நடவடிக்கககளொல் எதிரப்ொரக்்கப்படு ் அதிகரிக்கு ் மசறிவு  ற்று ் 

உமிழ்வுகளின் நிகர அதிகரிப்பு, AERMOD ம ன்மபொருகளப் பயன்படுை்தி 

திறந்ை குழி மூல  ொதிரியொக்க ் மூல ் கணிக்கப்படுகிறது  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட ைளை்தில் கண்கொணிக்கப்பட்ட அடிப்பகட வரி 

ைரவுகளில் கொற்று  ொசுபடுை்திகளின் அதிகரிப்பு  திப்புகள் 

வசரக்்கப்பட்டன. அட்டவகணகள் 4.5-4.9 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி 

 ொசுபடுை்திகளின் ம ொை்ை GLC.       
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   படம் 4.1 PM2.5 இன் அதிகரிக்கும் செறிவு கணிக்கப்பட்டது 

 

 

 



160 | P a g e  

 

 

படம் 4.2 PM10 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டுள்ளது  
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படம் 4.3 SO2 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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படம் 4.4 NOX இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 



163 | P a g e  

 

 

படம் 4.5 பறக்கும் தூசியின் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்பட்டது 
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4.4.2.3 மாதிரி  முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) ஆகியவற்றின் பிந்கைய திட்ட விகளவொன 

மசறிவுகள் அட்டவகண 4.5 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 4.5 PM 2.5 இன் அதிகரிப்பு & விகளவு GLC 

நிலையம் 

குறியீடு 
இடம் 

சராசரி 
அடிப்பலட 

PM2.5 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு 

PM2.5 சசலுதத் 
வேண்டும் 

சுரங்கத்திற்கு 

(μg/m3) 

சமாதத்ம் 

PM 2.5 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°33'50.62"N 

77°26'15.09"E 
25.10 10 35.1 

AAQ2 
10°31'7.56"N  

77°26'16.39"E 
23.51 0 23.51 

AAQ3 
10°35'48.36"N 

77°28'27.13"E 
23.19 0 23.19 

AAQ4 
10°36'14.89"N 

77°24'15.56"E 
23.93 0 23.93 

AAQ5 
10°32'48.45"N 

77°29'13.93"E 
23.18 0 23.18 

AAQ6 
10°33'36.10"N 

77°23'59.84"E 
23.80 0 23.8 

AAQ7 
10°34'47.50"N 

77°26'31.15"E 
22.90 3 25.9 

 

அட்டவகண 4.6 PM10 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நிலையம் 

குறியீடு 
இடம் 

சராசரி 
அடிப்பலட 

PM10 

(μg/m3) 

Incremental 

value of 

PM10 due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

PM10 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°33'50.62"N    

77°26'15.09"E 

45.54 
40 

85.54 

AAQ2 
10°31'7.56"N  

77°26'16.39"E 

42.83 
0 

42.83 

AAQ3 
10°35'48.36"N  

77°28'27.13"E 

42.64 
0 

42.64 

AAQ4 
10°36'14.89"N    

77°24'15.56"E 

42.95 
3 

45.95 
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AAQ5 
10°32'48.45"N  

77°29'13.93"E 

42.85 
3 

45.85 

AAQ6 
10°33'36.10"N  

77°23'59.84"E 

43.06 
6 

49.06 

AAQ7 
10°34'47.50"N  

77°26'31.15"E 

42.92 
10 

52.92 

 

அட்டவகண 4.7 SO2 இன் அதிகரிக்கும் & விகளவான GLC 

நிலையம் 

குறியீடு  
இடம் 

சராசரி 
அடிப்பலட 

SO2 

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

சசலுதத் 
வேண்டிய 

மதிப்பு 

சுரங்கத்திற்கு 

(μg/m3) 

சமாதத்ம் 

SO2(μg/m3) 

AAQ1 
10°33'50.62"  

N77°26'15.09"E 

16.63 
1 

17.63 

AAQ2 
10°31'7.56"N  

77°26'16.39"E 

12.15 
0 

12.15 

AAQ3 
10°35'48.36"N  

77°28'27.13"E 

12.05 
0 

12.05 

AAQ4 
10°36'14.89"N  

77°24'15.56"E 

10.50 
0 

10.5 

AAQ5 
10°32'48.45"N  

77°29'13.93"E 

9.24 
0.2 

9.44 

AAQ6 
10°33'36.10"N  

77°23'59.84"E 

10.04 
0 

10.04 

AAQ7 
10°34'47.50"N  

77°26'31.15"E 

10.64 
0.5 

11.14 

அட்டவகண 4.8 NOX இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு GLC 

நிலையம் 

குறியீடு 
இடம் 

சராசரி 
அடிப்பலட 

NOx(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

சுரங்கம் 
காரணமாக 

மதிப்பு 
(μg/m3) 

சமாதத்ம் 

NOx 

(μg/m3) 

AAQ1 
10°33'50.62"N 

77°26'15.09"E 

24.13 
0.1 

24.23 

AAQ2 
10°31'07.56"N  

77°26'16.39"E 

20.94 
0 

20.94 

AAQ3 
10°35'48.36"N  

77°28'27.13"E 

17.96 
0 

17.96 

AAQ4   10°36'14.89"N 

77°24'15.56"E 

18.15          0 18.15 

AAQ5 
10°32'48.45"N  

77°29'13.93"E 

17.46 
0.01 

17.47 
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AAQ6 
10°33'36.10"N  

77°23'59.84"E 

17.03 
0 

17.03 

AAQ7 
10°34'47.50"N  

77°26'31.15"E 

16.43 
0.05 

16.48 

 

அட்டவகண 4.9 பறக்கும் தூசியின் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு 

GLC 

நிலையம் 

குறியீடு 
இடம் 

சராசரி 
அடிப்பலட 

பறக்கும் 
தூசி  

(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

சுரங்கம் 
காரணமாக 

மதிப்பு 
(μg/m3) 

சமாதத்ம் 

பறக்கும்  
தூசி 

(μg/m3) 

AAQ1 10°33'50.62"N77°26'15.09"E 63.61 10 73.61 

AAQ2 
10°31'7.56"N  

77°26'16.39"E 
63.81 0 

63.81 

AAQ3 
10°35'48.36"N  

77°28'27.13"E 
62.71 0 

62.71 

AAQ4 
10°36'14.89"N  

77°24'15.56"E 
63.37 0 

63.37 

AAQ5 
10°32'48.45"N  

77°29'13.93"E 
63.27 1 

64.27 

AAQ6 
10°33'36.10"N  

77°23'59.84"E 
63.72 0 

63.72 

AAQ7 
10°34'47.50"N  

77°26'31.15"E 
63.28 5 

68.28 

 

ஒட்டும ொை்ை மசறிவு  திப்புகள் அைொவது, அகனை்து ஏற்பி 

இடங்களிலு ் உள்ள  ொசுபடுை்திகளின் பின்னணி + அதிகரிக்கு ் மசறிவு 

ஆகியகவ பயனுள்ள ைணிப்பு நடவடிக்கககள் இல்லொ ல் 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட NAAQ வர ்புகளுக்குள் உள்ளன. ைகுந்ை ைணிப்பு 

நடவடிக்ககககள வ ற்மகொள்வைன் மூல ், வளி ண்டலைத்ில் உள்ள  ொசு 

அளவுககள வ லு ் கட்டுப்படுைை்லொ ். 

4.4.2.4 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

4.4.2.4.1 துகளயிடுதல் 

     மூலை்திலுள்ள தூசிகயக் கட்டுப்படுை்ை, ஈர ொன துகளயிடல் பயிற்சி 

மசய்யப்படு ். ைண்ணீர ் பற்றொக்குகற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-வ ொல் 
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கொலரின் வொயில் டஸ்ட்  ூட் உடன் உலர ்துகளயிடுவைற்கு மபொருைை் ொன 

வடிவக க்கப்பட்ட டஸ்ட் வைொண்டு ் இயந்திர ்  வழங்கப்படு ். 

ஈரமான துகளயிடுதலின் நன்கமகள்: 

❖ இந்ை அக ப்பில் தூசி அைன் உருவொக்கை்திற்கு அருகில் 

அடக்கப்படுகிறது. தூசி அடக்குமுகற மிகவு ் பயனுள்ளைொக இருக்கு ் 

 ற்று ் மைொழில் வசதி  ற்று ் ஆவரொக்கியை்தின் பொரக்வயில் 

பணிசச்ூழல் வ  ்படுை்ைப்படு ். 

❖ தூசி இல்லொை வளி ண்டலைை்ொல், இயந்திர ், க ்ப்ரசர ்

வபொன்றவற்றின் ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ துரப்பணை்தின் ஊடுருவல் விகிை ் அதிகரிக்கப்படு ் தூசி இல்லொை 

வளி ண்டலை்தின் பொரக்வை ் திறன் வ  ்படுைை்ப்படு ், இைன் 

விகளவொக பொதுகொப்பொன வவகல நிகலக கள் ஏற்படு ். 

4.4.2.4.2 பவடித்தல் 

❖ உள்ளூர ் நிகலக களுக்கு ஏற்ப மவடிப்பைற்கு ஏற்ற வநர ் வைரவ்ு 

மசய்யப்பட்டு, மவடிக்கு ் முகை்தில் ைண்ணீர ்மைளிக்கப்படு ். 

❖  மவப்பநிகல ைகலகீழொக ஏற்படு ்  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிககள 

வநொக்கி பலை்ை கொற்று வீசு ் வபொது மவடிப்பது ைவிரக்்கப்படு ். 

❖ ைகுந்ை மவடிக்கு ் மின்வனற்ற ்  ற்று ் குறுகிய கொல ைொ ை ொன 

மடட்டவனட்டரக்ள், கொலர ் ண்டலை்தில் வபொது ொன அளவு துகளகள் 

ஆகியவற்கறப் பயன்படுை்தி கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட மவடிப்பு 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ நொளின் ஒரு குறிப்பிட்ட வநரை்திற்கு அைொவது  திய உணவு வநரை்தில் 

மவடிப்பது கட்டுப்படுை்ைப்படு ். 

❖ மபொருள் ஏற்று ் முன் மவடிைை் மபொருடக்ளின் மீது ைண்ணீர ்

மைளிக்கப்படு ். 

❖ மைொழிலொளரக்ளுக்கு முககவச ் வழங்கப்படு ்  ற்று ் அவற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 
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4.4.2.4.3   சாகல மற்றும் மபாக்குவரத்து 

❖ வபொக்குவரை்தின் வபொது தூசி உருவொகொ ல் இருக்க ஒரு நொகளக்கு 

இரண்டு முகற இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளில் ைண்ணீர ்

மைளிக்கப்படு ். 

❖ மபொருள் வபொக்குவரை்து பகல் வநரை்தில் வ ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் 

மபொருள் ைொர ்பொயின் மூல ் மூடப்பட்டிருக்கு ். 

❖  தூசி உருவொவகைை் ைவிரக்்க, டிப்பரக்ளின் வவக ் 20 கிமீ/ ணிக்கு <20 

கிமீ/ ணிக்கு  ட்டுப்படுை்ைப்படு ். 

❖ இழுை்துச ்மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் ஏற்று ் இடங்களில் ைண்ணீர ்

மைளிைை்ல் ஒரு நொகளக்கு இரண்டு முகற வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ வொயு  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆைொர ் ைொதுப் வபொக்குவரை்துக்கு 

பயன்படுைை்ப்படு ் வொகன ் ஆகு ்; எனவவ, இயந்திரங்களின் 

வொரொந்திர பரொ ரிப்பு எரிப்பு மசயல்முகறகய வ  ்படுை்துகிறது 

 ற்று ்  ொசுபொட்கடக் குகறக்கிறது. 

❖ உவலொக ் இல்லொை இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள் பயன்பொட்டுக்கு 

வருவைற்கு முன் வொரந்வைொறு ் சுருக்கப்படு ் 

❖ கசிவு ஏற்படொ ல் இருக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பொர ் ஏற்றுவது 

ைவிரக்்கப்படு ். 

❖ அகனை்து வபொக்குவரை்து வொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

சொன்றிைகழ கவைத்ிருப்பது உறுதி மசய்யப்படு ். 

❖ இழுை்துச ்மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் வசகவச ்சொகலகள் ைளரவ்ொன          

மபொருடக்ள் குவிந்து கிடப்பகைை் ைடுக்க ைர ் பிரிக்கப்படு ். 

4.4.2.4.4 பசுகம பகுதி 

❖ டிரொக்டரக்ள்/டிப்பரக்ளின் இயக்கை்ைொல் புழுதி உருவொகுவகைை ்

ைடுக்க, சுரங்கப் பொகைகள் முழுவது ்  ரங்கள் நடுைல்  ற்று ் 

சுரங்கப் பொகைககள வழக்க ொன ைரப்படுை்துைல் ஆகியகவ 

நகடமுகறப்படுைை்ப்படு ். 

❖ திட்ட இடை்கைச ் சுற்றி வபொது ொன அகலை்தில் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 
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4.4.2.4.5 பதாழில்சார் சுகாதாரம் 

❖ மைொழிலொளரக்ளுக்கு முகமூடி வழங்கப்படு ்  ற்று ் அவற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

❖ அகனை்து சுரங்கை ் மைொழிலொளரக்ள்  ற்று ் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ள் 

 ை்தியில் தூசி முகமூடி அணிவைன் முக்கியை்துவ ் குறிைை் 

விழிப்புணரக்வ உறுதி மசய்வைற்கொக வருடொந்திர  ருை்துவ 

பரிவசொைகன, பயிற்சி  ற்று ் பிரசச்ொர ் ஏற்பொடு மசய்யப்படு ். 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட ைணிப்பு நடவடிக்கககளின் மசயல்திறகன 

 திப்பிடுவைற்கு ஒவ்மவொரு ஆறு  ொைங்களுக்கு ் சுற்றுப்புற கொற்றின் 

ைர கண்கொணிப்பு நடை்ைப்படு ். 

4.5 இகரசச்ல் சூழல் 

ஒலி  ொசுபொடு முக்கிய ொக டிரக்குகள்  ற்று ் துகளயிடுைல்,  ற்று ் 

மவடிைை்ல் வபொன்ற மசயல்பொடுகளொல் ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகொக யில்  க்கள் குடியிருப்பு இல்லொைைொல், இந்ை நடவடிக்கககளொல் 

இந்ைப் பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்ைப் பிரசக்னயு ் ஏற்படொது. 

மவடிைை்ல்  ற்று ் அமுக்கி மசயல்பொடு (துகளயிடுைல்)  ற்று ் 

வபொக்குவரை்து நடவடிக்கககள் ஆகியவற்கறக் கருைத்ில் மகொண்டு 

இகரசச்ல்  ொதிரியொக்க ் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்ை முக்கிய 

சை்ைை்கை உருவொக்கு ் ஆைொரங்கள் கொரண ொக வவகல மசய்யு ் குழிகயச ்

சுற்றியுள்ள பல்வவறு தூரங்களில் இகரசச்ல் அளகவக் கணக்கிடுவைற்கு 

கணிப்புகள் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இகரசச்ல் 

அளவுகளில் ஏற்படு ் ைொக்கை்கை  திப்பிடுவைற்கு இகரசச்ல் 

 ொதிரியொக்க ் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது.  ொதிரியின் அடிப்பகட நிகழ்வு 

ஒலியின் வடிவியல் ைணிப்பு ஆகு ். ஒரு புள்ளியில் சைை் ் வகொள அகலககள 

உருவொக்குகிறது, அகவ மூலை்திலிருந்து கொற்றின் வழியொக 1100 அடி/வி 

வவகை்தில் பரவுகின்றன, முைல் அகல கொலப்வபொக்கில் எப்வபொது ் 

அதிகரிை்து வரு ் வகொளைக்ை உருவொக்குகிறது. அகல பரவு ் வபொது 

சை்ைை்தின் தீவிர ் குகறகிறது, ஏமனனில் நிகலயொன அளவு ஆற்றல் 

வகொளை்தின் அதிகரிக்கு ் பரப்பளவில் பரவுகிறது.  ொதிரியின் அனு ொன ் 
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புள்ளி மூல உறகவ அடிப்பகடயொகக் மகொண்டது, அைொவது, ஒவ்மவொரு 

இரட்டிப்பு தூரை்திற்கு ் இகரசச்ல் அளவுகள் 6 dB (A) குகறக்கப்படுகிறது. 

 ஒவர  ொதிரியொன இழப்பு இல்லொை ஊடக ் மூல ் அகரக்வகொள ஒலி 

அகல பரவலுக்கு, முைல் மகொள்ககயின் அடிப்பகடயில் கணிை  ொதிரிகயப் 

பயன்படுை்தி மவவ்வவறு ஆைொரங்களில் பல்வவறு இடங்களில் இகரசச்ல் 

அளகவ  திப்பிடலொ ். 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

விரிவாக்கம்  

 Lp1 & Lp2 என்பது மூலை்திலிருந்து r1  ற்று ் r2 மைொகலவில் 

அக ந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள் 

 Ae1,2 என்பது சுற்றுசச்ூழலின் கொரண ொக ஏற்படு ் அதிகப்படியொன 

வைய் ொன ் ஆகு ். அகனை்து ஆைொரங்களின் ஒருங்கிகணந்ை விகளகவ 

 டக்ககச ்வசரை்்ைல் மூல ் பல்வவறு இடங்களில் தீர ்ொனிக்க முடியு ். 

Lp ம ொைை் ் = 10 பதிவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.5.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

பசுக  பகுதி கொரண ொக குகறைல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. 

 ொதிரிக்கு வைகவயொன உள்ளடீுகள்: 

❖ மூல ைரவு 

❖ ஏற்பி ைரவு 

❖ ைணிவு கொரணி  

 சுரங்க மசயல்பொட்டில் பயன்படுை்ைப்படு ் அகனை்து இயந்திரங்கள் 

 ற்று ் மசயல்பொடுககள கணக்கில் எடுை்துக்மகொண்டு மூல ைரவு 

கணக்கிடப்பட்டது. இது அட்டவகண 4.10 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 4.10 இயந்திரங்களால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி நிகல 

வ.எண்  
இயந்திரம் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம் 

மூலத்திலிருந்து 50 

அடியில் dB(A) இல் 

உற்பத்தி 

பசய்யப்படும் சத்தம்* 

1 மவடிை்ைல் ஆ ் 94 

2 ஜொக் வ  ர ் ஆ ் 88 

3 அமுக்கி இல்கல 81 
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4 
வைொண்டு ் 

இயந்திர ் 
இல்கல 85 

5 டிப்பர ் இல்கல 84 

பமாத்த ஒலி உற்பத்தி 95.8 

மூலை்திலிருந்து 50 அடி = 15.24 மீட்டர ்

ஆைொர ்: U.S. வபொக்குவரை்துை் துகற (ஃமபடரல் மநடுஞ்சொகல 

நிரவ்ொக ்) - கட்டு ொன இகரசச்ல் ககவயடு. 

சுரங்க நடவடிக்கக மூல ் உற்பை்தி மசய்யப்படு ் ம ொை்ை சை்ை ் 95.8 

dB (A) ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. மபொதுவொக, மபரு ்பொலொன சுரங்க 

நடவடிக்கககள் 100-109 dB (A) க்கு இகடயில் சைை்ைக்ை உருவொக்குகின்றன. 

உபகரணங்கள்  ற்று ் மசயல்பொட்டு இகரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்ச ்) 

வைொரொய ொக இருக்கு ் என்று நொங்கள் கருதிவனொ ். 109 dB (A) இகரசச்ல் 

முன்கணிப்பு  ொடலிங். 

அட்டவகண 4.11 கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள் 

இருப்பிட அகடயாளம் N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

லமயத்திலிருந்து 
தூரம்(மீ). 

100 4630 5007 6620 5190 4400 1800 

அதிகபடச் கண்கொணிப்பு 

 திப்பு (நொள்) dB(A) 
40.5 40.2 39.5 39.5 38.8 39.1 40.0 

அதிகரிக்கு ்  திப்பு dB(A) 57.15 23.84 23.16 20.74 22.85 24.29 32.05 

ம ொை்ை கணிக்கப்பட்ட 

இகரசச்ல் நிகல dB(A) 
57.25 40.29 39.59 39.55 38.90 39.24 40.64 

  அதிகரிக்கு ் இகரசச்ல் நிகல க ய  ண்டலை்தில் 57.15 dB (A) ஆகவு ், 

இகடயக  ண்டலைத்ில் 20.74   ற்று ் 32.05 dB (A) க்கு இகடயில் இருக்கு ். 

இகடயக  ண்டலை்தில் உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் சைை் ் அளவு 

குகறவொக உள்ளது, இதில் உள்ள தூர ்  ற்று ்  ற்ற நிலப்பரப்பு அ ்சங்கள் 

இகரசச்கலக் குகறக்கிறது. பசுக  பகுதி கொரண ொக 4.9 dB (A) ைகட 

விகளவு எனை் வைய் ொனைக்ைக் கருை்தில் மகொண்டு, ரிமசப்டரக்ளில் 

கண்கொணிக்கப்பட்ட  திப்புகள்  ற்று ் கணக்கிடப்பட்ட  திப்புகள் 

ஆகியவற்றின் விகளவொக ஏற்படு ் இகரசச்ல் அளவு கணிை சூை்திரை்தின் 

அடிப்பகடயில் அக ந்துள்ளது. வ வல உள்ள அட்டவகணயில் இருந்து, ஒலி 

 ொசுபொடு (ஒழுங்குமுகற  ற்று ் கட்டுப்பொடு) விதிகள், 2000 (ஒழுங்குமுகற 

 ற்று ் கட்டுப்பொடு) விதிகளின்படி அகனை்து இடங்களிலு ் சுற்றுப்புற 
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இகரசச்ல் அளவுகள் மைொழில்துகற பகுதி (க ய   ண்டல ்)  ற்று ் 

குடியிருப்பு பகுதி (இகடநிகல  ண்டல ்) ஆகியவற்றின் அனு திக்கப்பட்ட 

வர ்புகளுக்குள் இருப்பகைக் கொணலொ ். முைன்க  விதிகள் இந்திய 

அரசிைழில், 14.2.2000 வைதியிட்ட SO 123(E) இல் மவளியிடப்பட்டன, பின்னர ்SO 

1046(E), வைதியிட்ட 22.11.2000, SO 1088(E), வைதி 11.10.2002, S.O. 1569 (E), வைதி 

19.09.2006  ற்று ் S.O. 50 (E) வைதி 11.01.2010 சுற்றுசச்ூழல் (பொதுகொப்பு) சட்ட ், 

1986 இன் கீழ்.). 

4.5.2 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

   சை்ைை்கைக் கட்டுப்படுை்ை பின்வரு ் இகரசச்ல் குகறப்பு 

நடவடிக்கககள் முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன:   

❖ துகளயிடு ் வபொது கூரக் யொன டிரில் பிடக்களப் பயன்படுை்துவது 

சை்ைை்கைக் குகறக்க உைவு ். 

❖ இரண்டொ ் நிகல மவடிப்பு முற்றிலு ் ைவிரக்்கப்படு ்  ற்று ் 

பொகறககள உகடக்க க ட்ரொலிக் ரொக் பிவரக்கர ்

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖  முகறயொன இகடமவளி, சுக , ைண்டு  ற்று ் உகந்ை 

கட்டண ்/ைொ ைை்துடன் கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட மவடிப்பு 

பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖  சொைக ொன வளி ண்டல நிகலயிலு ், குகறவொன  னிை மசயல்பொடு 

வநரை்திலு ், மின்சொர ் அல்லொை துவக்க அக ப்கபப் பயன்படுைத்ி 

மவடிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ இகரசச்ல் ஏற்படுவகைக் குகறக்க ஒவ்மவொரு வொரமு ் 

இயந்திரங்களின் முகறயொன பரொ ரிப்பு, எண்மணய்  ற்று ் 

எண்மணய் ைடவுைல் மசய்யப்படு ். 

❖ அதிக அளவு சைை்ை்கை உருவொக்கு ் இயந்திரங்களில் (HEMM) 

பணிபுரியு ் மைொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அகறககள 

வழங்குைல். 

❖ அகனை்து இயந்திரங்களிலு ் கசலன்சரக்ள் /  ப்ளரக்ள் 

நிறுவப்படு ். 
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❖ திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றிலு ், இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளிலு ் 

பசுக ப் பகுதி /வைொட்ட ் உருவொக்கப்படு ். வைொட்ட ் சை்ை ் 

பரவுவகைக் குகறக்கிறது. 

❖ HEMM ஆபவரட்டரக்ள்  ற்று ் HEMM அருவக பணிபுரியு ் நபரக்ளுக்கு 

கொது  ஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் வபொன்ற ைனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படு ்  ற்று ் பயிற்சி  ற்று ் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்ைொலு ் அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி 

மசய்யப்படு ். 

❖ பொைக ொன இகரசச்ல் நிகல விகளவுகள் பற்றிய விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுைை், வழக்க ொன  ருை்துவ பரிவசொைகன  ற்று ் 

பணியொளரக்ளுக்கு முகறயொன பயிற்சி. 

4.5.3 தகர அதிர்வுகள் 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கககளின் கொரண ொக நில 

அதிரவ்ுகள், வைொண்டு ் இயந்திர ், துகளயிடுைல்  ற்று ் மவடிை்ைல், 

வபொக்குவரை்து வொகனங்கள் வபொன்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் 

மசயல்பொட்டின் கொரண ொக எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது, இருப்பினு ், 

குவொரியில் இருந்து நில அதிரவ்ுக்கொன முக்கிய ஆைொர ் மவடிப்பு 

ஆகு ். 

❖  நில அதிரவ்ுகளின் மபரு ் ைொக்க ் சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிரொ ங்களில் அக ந்துள்ள வீடட்ு வீடுகளில் 

கொணப்படுகிறது. குசச்ொ வீடுகள் மவடிப்பொல் தூண்டப்படு ் 

அதிரவ்ுகளொல் விரிசல்  ற்று ் வசைங்களுக்கு அதிக வொய்ப்புள்ளது, 

அவைச ய ் RCC கட்டக க்கப்பட்ட கட்டக ப்புகள் அதிக நில 

அதிரவ்ுககளை் ைொங்கு ். இது ைவிர, ைகர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகளில் ஒரு பயை்கை உருவொக்கலொ ். 

❖ மவடிப்பு நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ்  ற்மறொரு ைொக்க ் சிகைவுறு ் 

பொகறகள் ஆகு ். இகவ சுரங்க குைை்கக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள 

வீடுகள் அல்லது விவசொய வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு கொய ் 

அல்லது கட்டக ப்புகளுக்கு வசை ் ஏற்படலொ ். முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டப் பகுதிகளிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் அட்டவகண 4.12 

இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. குவொரியில் மவடிப்பைொல் ஏற்படு ் நில 
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அதிரவ்ுகள் அனுபவ ச ன்பொட்கடப் பயன்படுைத்ி 

கணக்கிடப்படுகிறது. 

❖ உசச் துகள் வவகைக்ை (PPV)  திப்பிடுவைற்கொன அனுபவ ச ன்பொடு 

கீவழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

விரிவொக்க ் 

                  V = உசச் துகள் வவக ் (mm/s) 

                  K = ைள ்  ற்று ் பொகற கொரணி  ொறிலி (500) 

                       Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டண ் (kg) 

                  B =பொகற  ற்று ் ைளை்துடன் மைொடரப்ுகடய                     

நிகலயொனது (மபொதுவொக 1.6) 

                        R = கட்டணை்திலிருந்து தூர ் (மீ) 

அட்டவகண 4.12 பவடித்தல் காரணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV 
மதிப்புகள் 

நிகலயம் 

குறியீடு 

அதிகபட்ச 

கட்டணம் 

கிமலாவில் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

PPV in 

mm/s 

P1 120 530 மீ ேடவமற்கு 2.2983 

சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரக ் 29/8/1997 வைதியிட்ட சுற்றறிக்கக 

எண். 8 ன் பொதுகொப்பொன நிகல அளவுவகொல்களின்படி, மஜனரல் படி, 

மின்னூட்டைை்ொல் உற்பை்தி மசய்யப்படு ் உசச் துகள் வவக ் 8 மிமீ/விக்குக் 

குகறவொக உள்ளது. ஆனொல் திட்ட ஆைரவொளர ்ஒரு சேடிலேப்பு கட்டண ் 

100 கிவலொவிற்கு குகறவொக இருக்க வவண்டு ் என்பகையு ், 

பணிய ரை்்ைப்பட்ட நபரின் வ ற்பொரக்வயின் கீழ் ஆன்கசட் 

நிகலக களின் அடிப்பகடயில் முன்ம ொழிபவர ்ஒரு நொகளக்கு இரண்டு 

அல்லது மூன்று முகற மவடி கவப்கப வ ற்மகொள்வகை உறுதிமசய்கிறொர.் 

எவ்வொறொயினு ், நில அதிரவ்ுகள்  ற்று ் மவடிப்பினொல் ஏற்படு ் பொகறகள் 

ஆகியவற்றொல் ஏற்படு ் பொதிப்புககளை் ைவிரக்்க சட்டப்பூரவ் 

வைகவகளின்படி கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.5.3.1 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ குழு  ் குவொரிகளில் சேடிலேப்பு நடவடிக்கககள் ஆழ ொன துகள 

துகளயிடுைல்  ற்று ் நில அதிரவ்ுககளக் குகறக்கு ் ைொ ை ொன 
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மடட்டவனட்டரக்களப் பயன்படுை்தி மவடிக்கொ ல் 

வ ற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖  அதிக கட்டண ் வசூலிப்பகைை ் ைவிரக்்கவு ் பொதுகொப்பொன 

மவடிப்பிற்கொகவு ் சரியொன அளவு மவடி ருந்துகள், ைகுந்ை ைண்டுப் 

மபொருடக்ள்  ற்று ் மபொருைை் ொன ைொ ை அக ப்பு பின்பற்றப்படு ். 

❖ DGMS வழிகொட்டுைல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து வபொது ொன 

பொதுகொப்பொன தூர ் பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖  DGMS வழிகொட்டுைல்களின்படி மவடிப்பு ைங்குமிட ் வழங்கப்படு ். 

❖ பகல் வநரை்தில்  ட்டுவ  மவடிப்பு நடவடிக்கககள் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ ஒரு ைொ ைை்திற்கொன கட்டண ் குகறக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு 

மவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்ககயிலொன ைொ ைங்கள் 

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ மவடிப்பின் வபொது, அருகிலுள்ள  ற்ற நடவடிக்கககள் ைற்கொலிக ொக 

நிறுைை்ப்படு ். 

❖ ஆழ ், விட்ட ்  ற்று ் இகடமவளி வபொன்ற துகளயிடல் அளவுருக்கள் 

சரியொன மவடிப்கபக் மகொடுக்க சரியொக வடிவக க்கப்படு ். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கு ் நபர ் (சுரங்க ் மசய்யப்பட்டது, 

சுரங்க வ ற்பொரக்வயொளர,் 2 ் வகுப்பு சுரங்க வ லொளர/் 1வது வகுப்பு 

சுரங்க வ லொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 

❖  துப்பொக்கிச ்சூடு விதிகளின் ஒரு மைொகுப்பு வகரயப்பட்டு, பணியொளர ்

அல்லது மபொது க்களுக்கு ஆபை்து ஏற்படொை வககயில் ைளை்தில் 

துப்பொக்கிச ் சூடு நடவடிக்கககள் நகடமபறுவகை உறுதி 

மசய்வைற்கொக பின்பற்றப்படு ் விரிவொன மசயல்பொட்டு 

நகடமுகறககள வகொடிட்டுக் கொட்டி மவடிை்ைல் மைொடங்கு ். 

❖ மவடிக்கு ் சக்திகயக் கட்டுப்படுைை்வு ், கொற்வறொட்ட ் / ைவறொன 

தீயினொல் ஏற்படு ் சுற்றுசச்ூழல் இகடயூறுககளக் குகறக்கவு ் 

வபொது ொன வகொணை் ைண்டுப் மபொருள் பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖  மடட்டவனட்டரக்ள் முன்னவர தீர ்ொனிக்கப்பட்ட வரிகசயில் 

இகணக்கப்பட்டு, எந்ை வநரை்திலு ் ஒவர ஒரு சொரஜ்்  ட்டுவ  
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மவடிக்கப்படுவகை உறுதிமசய்து, NONEL அல்லது அதுவபொன்ற வகக 

துவக்க அக ப்பு பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கு ் வககயில் துகளககள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகை உறுதி மசய்யு ் வககயில் 

மவடிப்பு ைொ ை வரிகச வடிவக க்கப்பட வவண்டு ். 

❖  கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் வவக ் 0.251 மிமீ/விக்கு மிகொ ல் இருக்கு ் 

வககயில் மபொருை்ை ொன மவடிப்பு நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படு ். 

❖ மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க ஒவ்மவொரு     6 

 ொைங்களுக்கு ் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.6 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் பன்முகத்தன்கம 

4.6.1 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிரியலில் தாக்கம் 

உயிரியல் சூழலில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் தாக்கம் 

பின்வருமாறு: 

A. சுரங்க குை்ைகக பகுதியில் வன நில ் எதுவு ் இல்கல. சுரங்க 

நடவடிக்ககயின் வபொது  ரங்கள் மவட்டப்படொது எனவவ கொடழிப்பு 

நடவடிக்கக எடுக்கப்படொது. 

B. சுரங்க பகுதியில் ைற்வபொதுள்ள ைொவரங்களில் சில  ரங்கள்  ற்று ் 

குறுங்கொடொக சிைறிக் கிடக்கு ் ைொவரங்கள் உள்ளன. சுரங்க 

நடவடிக்ககயொல் அவரக்ள் மைொந்ைரவு மசய்ய  ொட்டொரக்ள். எனவவ, 

ைொவரங்களின் ைொக்க ் மிகக் குகறவு. 

C. சொைொரண கல் குவொரி கழிவுககள மகொண்டு மசல்வது தூசி 

 ொசுபொட்கட உருவொக்கலொ ், இது அப்பகுதியின் பல்லுயிர ்இழப்கப 

உருவொக்கலொ ். 

D. வளி ண்டலை்தில் உள்ள தூசி, சுரங்க ்  ற்று ் அைனுடன் 

மைொடரப்ுகடய நடவடிக்கககளொல் பங்களிக்கிறது, சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளில் உள்ள ைொவரங்களின் இகலகளில் படிந்ைொல் அவற்றின் 

வளரச்ச்ிகயை் ைடுக்கலொ ். 

E. வளொகங்கள்  ற்று ் அகைச ் சுற்றியுள்ள ைொவரங்கள்  ற்று ் 

விவசொயை்தின் வளரச்ச்ி. இயந்திரங்கள் மவடிை்துச ் சிைறுவைொல் 

ஏற்படு ் சைை் ்  ற்று ் அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள பகுதிகளிலிருந்து 

கொட்டு விலங்குகள்  ற்று ் பறகவககள விரட்டுகின்றன. 
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F. குை்ைகக பகுதி  ற்று ் அைன் இகடயக  ண்டல ் எந்ை சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் பகுதியு ் இல்லொ ல் உள்ளது பல்லுயிர ்  ற்று ் வன 

உயிரினங்களின் ைொக்க ் மிகக் குகறவு. 

 

4.6.2 தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

4.6.2.1. பசுகம பகுதி வளரச்ச்ி 

திட்டை் ைள ொனது சுரங்கை்தின் எல்கலயிலு ் அகைச ் சுற்றியு ், 

சொகலகள்  ற்று ் பிற கொலிப் பகுதிகளிலு ் பசுலம பகுதி உருவொக்க ஒரு 

நிலை்கைக் மகொண்டிருக்க வவண்டு ். பசுக   ண்டலை்தின் முக்கிய 

வநொக்க ்  ொசுபொட்டின் மூலை்திற்கு ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு ் இகடயில் 

ஒரு ைகடகய வழங்குவைொகு ். இந்ை திட்ட ்  ரங்ககள மவட்டுவைற்கு 

வழிவகுக்கொது என்றொலு ், வைொட்ட வசகவகள் மூல ் பிரவைசை்தின் 

பசுக கய வ  ்படுை்துவைற்கு முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளது. தூசி உமிழ்கவை ்

ைவிரக்்க, மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட மபொருடக்ள் வபொக்குவரை்தின் வபொது 

ைொரப்ொலின் மூல ் மூடப்படு ். 

❖ வவக ொக வளரு ் ைொவரங்களுக்கு முன்னுரிக  அளிக்கப்படு ். 

❖ உயர ் விைொனை்திற்கொன விருப்ப ் உள்ளூர ் வககககளக் மகொண்ட 

ைொவரங்ககள உள்ளடக்கியது. 

❖ வற்றொை  ற்று ் பசுக யொன ைொவரங்களுக்கு முன்னுரிக  

அளிக்கப்படு ். 

❖ இது கொற்றில் உள்ள சஸ்மபண்டட் பொரட்்டிகுவலட் வ ட்டகர (SPM) 

கட்டுப்படுை்துவைன் மூல ் சுற்றுப்புற கொற்றின் ைரைக்ை 

வ  ்படுை்துகிறது. 

❖ இது சுற்றியுள்ள பகுதியில் சை்ைைக்ை குகறக்க உைவுகிறது. 

❖ இது புதிய பறகவகள்  ற்று ் பூசச்ிககள ைனக்குள் குடிவயற 

உைவுகிறது. 

❖ இது ைளை்தின் அழகியல்  திப்கப அதிகரிக்கிறது. 

4.6.2.2. பசுகம பகுதி திட்டம் 

பசுக ை் பகுதி திட்ட ் கொற்று  ொசுபொடுகள்  ற்று ் சை்ை ் 

ஆகியவற்றின் முக்கிய ொன மூழ்கி ஆகு ். சுரங்கப் பகுதியில் உள்ள 

பசுக யொனது  ொசு அளகவக் குகறக்க உைவுவது  ட்டு ல்லொ ல், 

சுற்றுசச்ூழல் நிகலக ககள வ  ்படுை்துகிறது  ற்று ்  ண் அரிப்கப 
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அதிக அளவில் ைடுக்கிறது. இது அழகியகல வ லு ் வ  ்படுை்துகிறது 

 ற்று ் சுற்றியுள்ள க க்வரொக்களவ ட்டில் நன்க  பயக்கு ். 

எவ்வொறொயினு ், குை்ைகக பகுதியின் பசுக ை் பகுதி அப்பகுதிக்கு ஏற்ற 

உள்ளூர ் இனங்ககள உள்ளடக்கு ். பசுக ை ் பகுதிற்கொக 

வைரந்்மைடுக்கப்பட்ட ைொவர இனங்கள் விகரவொன வளரச்ச்ி, எப்வபொது ் 

பசுக யொன, மபரிய கிரீட ் அளவு  ற்று ் ம ன்க யொன வ ற்பரப்புடன் 

சிறிய/ஊசல் விடுப்பு மகொண்டகவ. ைொவரங்களுக்கு  ரங்ககளை ்

வைரந்்மைடுக்கு ் வபொது பல்வவறு ைொவர இனங்களின் கலகவகயை ்

வைடுகிறது. பசுக ை ்பகுதி 

 பின்வரு ் பகுதிகளில் உருவொக்கப்பட வவண்டு ்: 

❖ முக்கிய சொகலகளின் ஓரை்தில் 

❖ சுரங்கை்தின் பின்புற ் 

 ண்ணின் ைர ், நடவு மசய்யு ் இட ், உயிரவ்ொழு ் வொய்ப்புகள், 

வணிக  திப்பு வபொன்றவற்கறக் கருைத்ில் மகொண்டு வைொட்ட வககககளை ்

வைரந்்மைடுக்க வவண்டு ். உள்நொட்டு இனங்கள்  ட்டுவ  நடப்படு ். 

 ரக்கன்றுகளுக்கு இகடவய உகந்ை இகடமவளிகய கவை்து கலப்பு நடவு 

மசய்ய வவண்டு ்.  

 

4.6.2.3. காடு வளரப்்பு 

`குை்ைகக உரிக யொளரொல் உருவொக்கப்பட்ட குை்ைகக பகுதியில் 

உள்ள அணுகுமுகற சொகலயில் அதிக எண்ணிக்ககயிலொன  ரங்கள் 

கொணப்படுகின்றன. எல்கலயில் உள்ள 7.5மீ   பொதுகொப்பு தூர ் அடுை்ைடுைை் 

கொடு வளரப்்புக்கு பயன்படுைை் அகடயொள ் கொணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினு ், 

கொடு வளரப்்பு எப்மபொழுது ் முகறயொகவு ் அறிவியல் பூரவ் ொகவு ் 

வ ற்மகொள்ளப்பட வவண்டு ். குைை்கக எல்கலயில் அசொடிரொக்டொ இண்டிகொ, 

மநரிய ் இண்டிக ்  ற்று ் அல்பிசியொ மலமபக் வபொன்ற பிரொந்திய  ரங்கள் 

நடப்பட்டு, அந்ைந்ை உை்வைச திட்டை்தில் அமவன்யூ வைொட்ட ் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். பசுக  பகுதிக்கொன பரிந்துகரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ  ்பொட்டுை் திட்ட ் அட்டவகண 4.13 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ை 

பகுதியில் உயிரவ்ொழு ் விகிை ் 80% ஆக இருக்கு ் என 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. கொடு வளரப்்பு திட்ட ் அட்டவகண 4.14 இல் 
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மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது  ற்று ் பசுக  பகுதி வ  ்பொட்டு திட்டை்தின் 

பட்மஜட் அட்டவகண 4.15 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது 

கனி ை்கை முழுக யொக பிரிைம்ைடுைை் பிறகு, குழி  கழ  ற்று ் 

கசிவு நீகர வசகரிக்க அனு திக்கப்படு ், இது அருகிலுள்ள கிணறுகளுக்கு 

நீரை்வ்ைக்க ொக மசயல்படு ். மீன் வளரப்்பு ் முயற்சி வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

பள்ளங்ககளச ் சுற்றிலு ் ைடுப்பகண அக க்கப்படு ். சுரங்க குைை்கக 

பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள ைொவரங்களின் மீது சுரங்கை்தின் ைொக்கை்கை 

குகறக்க, வபொது ொன பொதுகொப்பு நடவடிக்கககள் மசயல்படுைை்ப்பட 

வவண்டு ் என்று பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. சுரங்க ் என்பது வொகனங்களின் 

இயக்க ்  ற்று ் அதிகரிைை்  ொனுடவியல் மசயல்பொடுககள 

உள்ளடக்கியைொல், சில பகுதிககள உள்ளூர ்  க்ககள ஈடுபடுை்துவைன் 

மூலமு ், அை்ைககய நடவடிக்கககளின் நன்க கள் குறிை்து அவரக்ளுக்குக் 

கற்பிப்பைன் மூலமு ் வவலி அக க்கலொ ். 

4.6.2.4 மாவட்டத்தில் மதாட்டக்ககலக்கான தாவர வகககள் 

பரிந்துகர வழங்கப்பட்டது  

மதாட்டத்திற்கு தாவர வகககள் பரிந்துகரக்கும் மபாது 

பின்வரும் முகற பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

❖ ைற்வபொதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்ககயொன வளரச்ச்ி  ற்று ் 

பல்வவறு உயிரினங்களின் உயிரவ்ொழ்வு விகிை ். 

❖ ஒரு குறிப்பிட்ட வகக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ைொவர இனை்தின் 

மபொருைை் ்.  

❖ பல்லுயிர ்மபருக்கைக்ை உருவொக்குைல். 

❖ நன்கு வளரு ் ைொவர ், அடரை்்தியொக படரந்்து வளரு ் ைொவரங்கள் 

பசுக யொன ைொவரங்கள். 

❖ இயற்கக வளரச்ச்ியின் மபரிய விகளவுகள் இல்லொ ல்  ொசுக்ககள 

உறிஞ்சுவதில் திறக யொனது. 

❖ பின்வரு ் இனங்கள் இப்பகுதியில் நிலவு ் ைட்பமவப்ப நிகலக்கு 

மிகவு ் மபொருை்ை ொன வைொட்டை்திற்கு முைன்க யொனைொக கருைலொ ்.  
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4.6.2.5. திறமமயான தூசி பிடிப்புக்கான தாவர இமைகளின் 
உடலியை் அம்ெங்கள் 

பின்ேரும் இலை சசயை்பாடுகள் வநரடியாகவோ அை்ைது 

மலறமுகமாகவோ திறலமயான தூசிப் பிடிப்புக்கு உதவுகின்றன 

❖ தாேரங்கள் ஒளிசவ்சரக்்லக (ஒளிலயப் பயன்படுத்தி CO2 மற்றும் HO2 

இலிருந்து காரவ்பாலைட்வரட் உற்பத்தி ஆற்றை்) 

❖  டிரான்ஸ்பிவரஷன் (நீர ்வேரக்ளாை் உறிஞ்சப்பட்டு தாேரம் முழுேதும் 

சகாண்டு சசை்ைப்படுகிறது 

❖ ேளிமண்டைத்திை் ஆவியாகிறது) 

❖  நீர ்இயக்கம் மற்றும் குளிரச்ச்ி 

❖  அபிசிஷன் (இலையுதிர ்தாேரங்களிை் பருேகாை இலைகள் உதிரத்ை்) 

❖  ஊட்டசச்த்து மறுசுழற்சி மற்றும் கழிவு நீக்கம் 

❖  இரண்டு உடலியை் அம்சங்கள் உள்ளன, அலே இலை உருேவியை் & 

❖ உடற்கூறியை் அம்சம், இலை மற்றும் தாேரங்களின் தூசிலயப் 

பிடிக்கும் திறனிை் உதவுகிறது. இலே 

                         ஒளிசவ்சரக்்லக சசயை்முலற 

                         டிரான்ஸ்பிவரஷன் சசயை்முலற. 
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ஆைொர ்:  ை்திய  ொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு வொரிய ் (சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் வன அக சச்க ்) பரிவவஷ் பவன், 

கிழக்கு அரஜ்ூன் நகர ்மடல்லி-110032 

 

அட்டவகண 4.13 பசுகமப் பகுதி மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பரிந்துகரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எ
ண் 

தாவரத்தி
ன் 

தாவரவிய
ல் பபயர ்

குடும்பப் 

பபயர ்

பபாது 

பபயர ்
வகக 

உயர
ம் 

(மீ) 

Re 

தகலமு
கறகள் 

இகட
பவளி 

(மீ) 

பசுகம
யான/ 

இகலயு
திர ்

திறன் 

தூசியி
ன் 

அகற்று
தல் (%) 

தூசி பிடிப்பு 

திறன் 

அம்சங்கள் 

1 

அசொடிரொக்
டொ 

இண்டிகொ 

ம லிவய
சி 

வவ ்பு, 

வவ ்பு 
 ர ் 15–20 

நொற்றுக
ள் 

8x8 
பசுக 
யொன 

25.54 

இரண்டிலு ் 

நன்கு ைனிை்ை 

ைடி ன் 

அடுக்கு 

பொலிவசட் 

 ற்று ் ஸ்பொங்கி 

ஆகியவற்றில் 

நன்கு 

வவறுபடுகிறது 

பொரன்கி ொ. 
பஞ்சுவபொன்ற 

பொரன்கி ொ 
என்பது 

2 

மடக்வடொ
னொ 
கிரொண்டி
ஸ் 

லொமியொ
சிவய 

வைக்கு  ர ் 40 
நொற்றுக
ள் 

2x2 
இகலயு
திர ்

14.94 

3 

பொலியொல்
தியொ 
லொங்கிஃ
வபொலியொ 

அன்வனொ
வனசிவய 

மநட்டிலி
ங்க ் 

 ர ் 10 
நொற்றுக
ள் 

3x3 
பசுக 
யொன 

29.84 

 
அல்பிசியொ 
மலமபக் 

ஃவபவபசி
வய 

வொகக  ர ் 18–30 
நொற்றுக
ள் 

3x3/5x5 
பசுக 
யொன 

23.03 



182 | P a g e  

 

 

மடவலொனி
க்ஸ் 

மரஜியொ 

ஃவபவபசி
வய 

மச ் யி
ர-் 
மகொன்
கற 

 ர ் 12 
மவட்டுை
ல் 

3x3/5x5 
இகலயு
திர ்

18.05 

கீழ் வ ல்வைொலில் 

உள்ளது 

பல வொஸ்குலர ்
மூடக்டகள் 

ஏற்பொடு 

மசய்யப்பட்டுள்
ளன 

கிட்டை்ைட்ட 

இகணயொன 

மைொடர ்

4 
வநரிய ் 

இண்டிக ் 

அவபொசி
வனசிவய 

அரொலி புைர ் 2–6 
மவட்டுை
ல் 

2x2 
பசுக 
யொன 

12.3 
வ ல்  ற்று ் கீழ் 

இரண்டு ் 

வ ல்வைொல் 

மசல்கள் 

உள்ளன, 

வ ல்புறை்தில் 

ம வசொபில் 

உள்ளது 

& கீழ் 

வ ல்வைொல், 

வொஸ்குலர ்
திசுக்கள் 

ைற்வபொகைய 

சிந்ைகன 

இகல 

இகணயொக. 

5 
பூவகன்விை்

லியா 
கிளாே்ரா 

நிகொகி
வனசிவய 

கொகிைபூ புைர ் 4 
மவட்டுை
ல் 

3x3 
பசுக 
யொன 

21.35 

8 

 

மச ்பருை்
தி வரொசொ 
சிமனன்சி
ஸ் 

 ொல்வவ
சி 

மச ்பரு
ை்தி 

புைர ் 3 
மவட்டுை
ல் 

3x3 
பசுக 
யொன 

21.09 
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படம் 4.5 பசுமம மண்டை மமம்பாட்டுத் திட்டம்
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               அட்டவகண 4.14 பசுகம அரண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்
டு 

நடவு பசய்ய 
உத்மதசிக்கப்

பட்ட 
மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

உயிர் 
பிகழ
ப்பு %      

மீ 2 இல் 
மூடப்ப

ட 
மவண்

டிய 
பகுதி 

இனத்தின் 
பபயர ்

வளர்க்கப்படு
ம் 

எதிரப்ார்க்கப்
படும் 

மரங்களின் 
எண்ணிக்கக 

பாதுகாப்பு வலயத்தின் கீழ் 
மதாட்டம் 

மற்றும் குவாரி அணுகுமுகற 
சாகல 

(எண்களில்) 
I 95 80% 860 அசொடிரொக்

டொ 
இண்டிகொ 
அல்பிசியொ 
மலமபக் 
மடவலொனி
க்ஸ் 
மரஜியொ 
மடக்வடொ 

76 
II 95 80% 860 76 
III 95 80% 860 76 
IV 95 80% 860 76 
V 95 80% 860 76 

ஆண்
டு 

குோரி அணுகுமுலற சாலை 
ஓரத்திை் வதாட்டம் (எண்களிை்) 

 

 22 80% 
80% 
80% 
80% 

 
80% 

200 26 

 22 200 26 
 22 200 26 

 22 200 26 
 22 200 26 

அட்டவகண 4.15 பசுகம அரண் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான 
நிதி நிகல 

வ.எ
ண். 

மவகல 

விவரங்கள் 

ஒவ்பவாரு பகுதிக்கும் ஆண்டு வாரியான மதாட்ட 

விவரங்கள் 

1 

ஆ ் 

ஆ
ண்
டு 

2வ
து 

ஆ
ண்
டு 

3வ
து 

ஆ
ண்
டு 

4வது 

ஆண்
டுகள் 

5வது 

ஆண்
டுகள் 

ம ொை்
ை ் 

இல்
கல. 

மசடிக
ள் 

(5 

ஆண்
டுகள்) 

ம ொ
ை்ை ் 

மசல
வு 

(ரூ.) 

1 மசடியின் 

நொற்று (ஒரு 

 ரக்கன்று/

மசடிக்கு 

வைொரொய ொ
க 100 ரூபொய் 

மசலவொகு ்
). 

95 95 95 95 95 475 
47,500

.00 

 

 

   2 

குோரி 
அணுகுமு
லற சாலை 

22 22 22 22 22 110 
11000.

00 
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ஓரத்திை் 
வதாட்டம் 
(எண்களிை்) 

3 பரொ ரிப்பு 

(ரூ.) 

(உர ், உர ், 

பூசச்ிக்மகொ
ல்லி 

பயன்பொடு, 

கொவலொளி 
வபொன்றகவ
) 

ஐந்து வருட காலத்திற்கு ஒரு வருடத்திற்கு 

பசலவு (ரூ. 10000/-). 

50,000

.00 

பமாத்தம் 108,50

0.00 

4.6.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

❖ திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணொலய ் 

 ற்று ் உயிரக்்வகொளக் கொப்பக ் எதுவு ் இல்கல. 

❖  இலடயக  ண்டலை்தில் அரிைொன, உள்ளூர ்  ற்று ் அழிந்து வரு ் 

உயிரினங்கள் எதுவு ் பதிவொகவில்கல. எவ்வொறொயினு ், சுரங்கை்தின் 

வபொது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு எந்ைவிை ொன பொைக ொன 

பொதிப்கபயு ் ைவிரக்்க, குறிப்பொக கொற்று  ற்று ் சை்ைை்திற்கொன 

 ொசுக்கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் உட்பட முகறயொன சுற்றுசச்ூழல் 

வ லொண்க  திட்டை்துடன் சுரங்கை்தின் விஞ்ஞொன முகறகய நிரவ்ொக ் 

நகடமுகறப்படுை்து ். 

❖ உை்வைச சுரங்க குை்ைககப் பகுதிகள் அகனை்திலு ் சுற்றிை் திரியு ் 

விலங்குகள் நுகழவகைை் ைடுக்க வவலி அக க்கப்படு ். 

❖ இப்பகுதியில் கொணப்படு ் ைொவரங்களுக்கு ஏற்படு ் பொைக ொன 

ைொக்கை்கை குகறக்க உைவு ் பசுக  பகுதி வ  ்பொடு 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.6.3.1. வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

நடவடிக்கககள் 

❖ வனை்துகறயுடன் கலந்ைொவலொசிை்து ைொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்களுக்கு உகந்ை சூழலுக்கொன ைணிப்பு நடவடிக்ககககள 

வ ற்மகொள்வது. 
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❖  முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டை்திற்கொக சுரங்க  ற்று ் சுற்றளவில் தூசிகய 

அடக்கு ் அக ப்பு நிறுவப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பகுதிகயச ்சுற்றியுள்ள வைொட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களின் 

வொழ்விடங்ககள உருவொக்குவைற்கு ் பல்வவறு விலங்கினங்களுக்கொன 

சிறந்ை சூழகல உருவொக்குவைற்கு ் உைவு ். பக்கை்து கிரொ ங்களில் 

இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகள் குறிை்ை விழிப்புணரக்வ உருவொக்கி 

வ  ்படுை்துைல். 

4.6.3.2. தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி  ற்று ் வளரச்ச்ிக்கு அகனை்து ைடுப்பு 

நடவடிக்கககளு ் எடுக்கப்படு ். 

❖  பக்கை்து கிரொ ங்களில் இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகளுக்கொன 

விழிப்புணரக்வ உருவொக்குைல்  ற்று ் வ  ்படுை்துைல்.  

❖ வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்ைொல், அகவகளுக்கு தீங்கு 

விகளவிக்கொைவொறு பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படு ்.  ொகல 

6.00  ணிக்கு வ ல் எந்ை பணியு ் வ ற்மகொள்ளக்கூடொது. 

4.6.4. நீர்வாழ் பல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

சொைொரண கல் குவொரியில் இருந்து கழிவுநீர ் மவளிவயற்ற ் 

முன்ம ொழியப்படொைைொல், சுரங்க நடவடிக்கககள் ைற்வபொதுள்ள நீரவ்ொழ் 

சூழலுக்கு இகடயூறு ஏற்படுை்ைொது. சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்குள் 

இயற்ககயொன வற்றொை வ ற்பரப்பு நீரந்ிகல இல்கல. எனவவ, சுரங்க 

குை்ைகக பகுதியில் நீரவ்ொழ் பல்லுயிர ்மபருக்க ் கொணப்படவில்கல. 

4.6.5 எதிர்பாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

இந்ை அை்தியொய ் சுரங்க நடவடிக்கககளொல் சூழலியல்  ற்று ் 

பல்லுயிர ் மபருக்கை்தில் ஏற்படு ் பல்வவறு பொதிப்புககள 

எடுை்துக்கொட்டுகிறது. முக்கிய சுரங்க குை்ைககப் பகுதியில் உள்ள 

ைொவரங்கள்  ற்று ் வனவிலங்கு விலங்குகள் குறிப்பொக அசச்ுறுைை்ப்பட்ட 

இனங்கள் (முக்கிய ொக, அழிந்து வரு ்  ற்று ் பொதிக்கப்படக்கூடிய) 

அடிப்பகடை் ைரவு  ற்று ் அைன் ைொக்க ் ஆகியவற்கறக் குறிப்பிடுகிறது. 
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ைொக்க ்  ற்று ்  திப்பீடுகளின் விவர ் அட்டவகண எண் 4.3 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 4. 16 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 

வ. 

எண் 

பண்புக்கூறுகள் மதிப்பீடு 

1 திட்டை்தின் மசயல்பொடுகள் 

பொதிக்கப்படுகின்றன 

பறகவகள்  ற்று ் 

விலங்குகளின் 

இனப்மபருக்க ்/கூடு 

கட்டு ் இடங்கள் 

சுரங்க குை்ைகக ைளை்தில் 

இனப்மபருக்க ்  ற்று ் கூடு 

கட்டு ் இட ் எதுவு ் 

கண்டறியப்படவில்கல. 

விலங்கினங்கள் மபரு ்பொலு ் 

ைொங்கல் பகுதியில் இருந்து 

இட ்மபயரந்்ைன. 

2 அரிைொன அல்லது அழிந்து 

வரு ் உயிரினங்கள் 

வசிக்கு ் பகுதிக்கு அருகில் 

அக ந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குை்ைகக 

பகுதியில் ஆபை்ைொன, 

ஆபை்ைொன, பொதிக்கப்படக்கூடிய 

இனங்கள் எதுவு ் 

கொணப்படவில்கல. 

3 வைசிய 

பூங்கொ/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகொக யில் 

சரணொலய ் / கொப்புக்கொடு 

/ சதுப்புநிலங்கள் / 

கடற்ககர / முகை்துவொர ் / 

கடல் 

10 கிமீ சுற்றளவில் வைசிய பூங்கொ 
அல்லது சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன்  ண்டல ் இல்கல. 

ஒரு சிறிய குன்று வடவ ற்கு 

பகுதியில் சு ொர ் 5.5 கிமீ 

மைொகலவில் அக ந்துள்ளது. 

4 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் 

வனவிலங்குகளுக்கொன 

நீரந்ிகலகளுக்கு 

அணுககல 

கட்டுப்படுை்துகிறது 

'இல்கல' 

5 முன்ம ொழியப்பட்ட 

சுரங்கை் திட்ட ் வ ற்பரப்பு 

நீரின் ைரை்கை பொதிக்கிறது, 

இது வனவிலங்குகளுக்கு ் 

ைண்ணீகர வழங்குகிறது 

'இல்கல' திட்டமிடப்பட்ட 

அல்லது அசச்ுறுை்ைப்பட்ட 

வனவிலங்கு விலங்குகள் 

க யப் பகுதியில் வழக்க ொகக் 

கொணப்படுகின்றன. 

6 முன்ம ொழியப்பட்ட 

சுரங்கை் திட்ட ் அருகில் 

உள்ள பல்லுயிரப்் பகுதிகய 

பொதிக்கு ் வண்டல் 

 ண்கண அதிகரிக்கிறது. 

வடிகொல் வபொன்ற வ ற்பரப்பு 

ஓகட வ லொண்க  முகறயொக 

கட்டப்படுவைொல், அருகில் உள்ள 

சுரங்கப் பகுதியில்  ண் படிைல் 

பொதிப்பு இருக்கொது. 

7 திட்ட நடவடிக்கககளொல் 

வன விலங்குகள் 

இல்கல 
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வீழ்சச்ி/சறுக்கல் அல்லது 

இறப்பு ஏற்படு ் அபொய ் 

8 இை்திட்ட ் கழிவுநீகர 
நீரந்ிகலகளில் 

மவளியிடுகிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கு நீகர 
வழங்குகிறது 

க யப் பகுதிக்கு அருகில் 

நீரந்ிகலகள் இல்லொைைொல் நீர ்
 ொசுபடுவைற்கொன வொய்ப்புகள் 

குகறவு. 

9 சுரங்கை் திட்ட ் வன 

அடிப்பகடயிலொன 

வொழ்வொைொரை்கை 

பொதிக்கிறது / உள்ளூர ்
வொழ்வொைொர ் சொரந்்து 

இருக்கு ் எந்ைமவொரு 

குறிப்பிட்ட வன 

உற்பை்திகயயு ் 

பொதிக்கிறது 

இல்கல 

10 இந்ை திட்ட ் இட ்மபயரவ்ு 

பொகைககள பொதிக்கு ் 

கண்கொணிப்புக் கொலை்தில் 

இட ்மபயரை்ல் பொகை 

கொணப்படவில்கல. 

11 இை்திட்ட ்  ருை்துவப் 

பயன் மகொண்ட ஒரு 

பகுதியின் ைொவரங்ககள 

பொதிக்கு ் 

'இல்கல' 

12 வனப்பகுதி 

திகசதிருப்பப்பட 

வவண்டு ், கொரப்ன் உயர ்
சீக்மவஸ்ட்வரஷன் உள்ளது 

'இல்கல 'எந்ை வன நிலமு ் 

 ொற்றப்படவில்கல. 

13 இை்திட்ட ் சதுப்பு 

நிலங்ககள பொதிக்கு ் 

மீன் இனப்மபருக்க ், கடல் 

சூழலியல் 

'இல்கல'. க ய சுரங்க 

குை்ைககக்கு அருகில் ஈரநில ் 

இல்கல. முக்கிய சுரங்கப் 

பகுதியில் இனப்மபருக்க ் 

 ற்று ் கூடு கட்டு ் இட ் 

இல்கல. 

*(வடிவ ஆைொர ்: EIA வழிகொடட்ுைல் ககவயடு-சுரங்க ்  ற்று ் 

கனி ங்கள், 2010) 
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4.6.6. தாக்க மதிப்பீடு  

அட்டவமண எண்: 4.17 உயிரியை் வளங்களுக்கான தாக்க மதிப்பீடு 

தாக்க 
மதிப்பீடு 

உறுப்பு 

   சுரங்க வமம்பாடு மற்றும் சசயை்பாடு மற்றும் 
உமிழ்வு உருோக்கம் காரணமாக அப்பகுதியின் 
உயிரியை் ேளங்களிை் மாற்றம். 

ொத்தியமா
ன விமளவு/ 

அக்கமற 

    ேசிப்பிட இழப்பு, சாதாரண கை் குோரி வமம்பாடு 
மற்றும் சசயை்பாடட்ு நடேடிக்லககளின் வபாது 
பறக்கும்  தூசி உமிழ்வுகள் உட்பட காற்று 
உமிழ்வுகளின் பரப்பளவு மற்றும் ேரி ஆதாரங்கள் 
காரணமாக உயிரியை் ஏற்பிகளின் ஆவராக்கியத்திை் 
தாக்கம். 

தாக்கங்களின் பண்புகள் 

இயற்மக வநரம்லற எதிரம்
லற 

நடுநிலை 

○ ● ○ 

வமக வநரடி மலறமுக ஒடட்ுசமாத்த 

● ○ ○ 

அளவு திட்டப் 
பகுதி 

உள்ளூர ் மண்டை
ம் 

பிராந்தியமா
னது 

● ○ ○ ○ 

காை அளவு குறுகிய காைம் நீண்ட காை 

○ ● 
தீவிரம் குலறந்த நடுத்தர உயர ்

● ○ ○ 

அதிர்சவண் ரிவமாட் 
(ஆர)் 

அே்ேப்வபா
து (O) 

காைமு
லற (பி) 

சதாடரச்ச்ியா
ன (C) 

○ ○ ○ ● 
தாக்கத்தின் முக்கியத்துவம் 

முக்கியத்து
வம் 

முக்கியம
ற்ற 

லமனர ் மிதமான வமஜர ்

● ○ ○ ○ 

குறிப்பு: '●' என்பது ஆம் என்பமதக் குறிக்கிறது மற்றும் '○' என்பது 
இை்மை என்பமதக் குறிக்கிறது. 
4.7 ெமூகப் சபாருளாதாரம்: 
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4.7.1 முன்சமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனமவ உள்ள திட்டங்களிை் 
இருந்து எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம்: 

❖ சுரங்க நடேடிக்லககளிை் இருந்து தூசி உற்பத்தியானது, அருகிலுள்ள 

பகுதியிை் உள்ள சதாழிைாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆவராக்கியத்திை் 

எதிரம்லறயான தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தாை் அப்வராச ்வராடுகள் வசதமலடயும். 

❖ வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் வேலை ோய்ப்புகள் அதிகரிப்பதன் 

மூைம் அப்பகுதி மக்களின் சபாருளாதார நிலைலய 

வமம்படுத்துகிறது. 

4.7.2 சபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்மககள் 

❖ அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கும் நை்ை 

பராமரிப்பு நலடமுலறகள் பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான 

இலரசச்ை் சிக்கை்கலளத் தவிரக்்க உதவும்.  

❖ மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு ோரியத்தின் (CPCB) ேழிகாட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதியிலும் அலதச ் சுற்றிலும் பசுலமப் பகுதி 

உருோக்கப்படும். 

❖ லமய மண்டைத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்லபக் குலறக்க காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடேடிக்லக எடுக்கப்படும். 

❖ சதாழிைாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி லகயுலறகள், ைகலக்கவச ், பாதுகாப்பு காைணிகள், 

கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகலளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் வபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் ேழங்கப்படும். 

❖  இந்த திட்டத்திை் இருந்து வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் ராயை்டி, 

ேரி, ேரிகள் வபான்றேற்றின் மூைம் நிதி ேருோய் மூைம் மாநிை 

மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்கு பைன் கிலடக்கும். 

❖ வமற்கூறிய விேரங்களிலிருந்து, குோரி சசயை்பாடுகள் அப்பகுதியிை் 

அதிக நன்லம பயக்கும் வநரம்லறயான தாக்கதல்த ஏற்படுத்தும். 
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4.8 சதாழிை்ொர் ஆமராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

 சுரங்கத்தின் சசயை்பாட்டு கட்டதத்ிை் சதாழிை்சார ்ஆவராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்லமயாக பின்ேருேன 

அடங்கும்: 

❖ சுோச ஆபத்துகள் 

❖ சத்தம் 

❖ உடை் அபாயங்கள் 

❖  சேடிக்கும் வசமிப்பு மற்றும் லகயாளுதை் 

4.8.1 சுவாெ ஆபத்துகள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகாை சேளிப்பாடு சிலிவகாசிலஸ 

ஏற்படுதத்க்கூடும், பின்ேரும் நடேடிக்லககள் பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன: 

❖ சுரங்க வதாண்டும் இயந்திரம் மற்றும் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் AC 

மற்றும் ஒலி ஆதாரத்துடன் இலணக்கப்படும். 

❖ தனிப்பட்ட முக மூடிகலள பயன்படுத்துேது கட்டாயமாக்கப்படும். 

  4.8.2 ெத்தம் 

       சுரங்க நடேடிக்லககளின் வபாது சதாழிைாளரக்ள் அதிக சதத்தத்ிற்கு 

ஆளாக வநரிடும். பின்ேரும் நடேடிக்லககள் சசயை்படுதத் 

முன்சமாழியப்பட்டுள்ளன 

❖ எந்தப் பணியாளரும் 85 dB(A) க்கும் அதிகமான சத்ததல்த ஒரு 

நாலளக்கு 8 மணிவநரத்திற்கு வமை் வகட்கும் பாதுகாப்பு இை்ைாமை் 

சேளிப்படுதத் மாட்டாரக்ள். 

❖ 8 மணிவநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 

dB(C) ஐ அலடயும் வபாது அை்ைது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) 

ஐ அலடயும் வபாது சசவிப்புைன் பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக 

சசயை்படுத்தப்படும். 

❖  சகாடுக்கப்பட்ட காது மஃப்ஸ் காதிை் ஒலி அளலேக் குலறந்தது 85 

dB(A) ஆகக் குலறக்கும். 

❖ அதிக இலரசச்ை் அளவுக்கு சேளிப்படும் சதாழிைாளரக்ளுக்கு 

அே்ேப்வபாது மருத்துே சசவிப்புைன் வசாதலனகள் சசய்யப்படும். 
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4.8.3   இயற்மக அபாயங்கள் 

இயற்லக அபாயங்கலளக் கட்டுப்படுதத் பின்ேரும் நடேடிக்லககள் 

முன்சமாழியப்பட்டுள்ளன. 

❖ பணியிட பாதுகாப்பு வமைாண்லம குறிதத் குறிப்பிடட் 

பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்; 

❖ தற்சசயைான பாலற வீழ்சச்ி மற்றும் / அை்ைது நிைசச்ரிலேத் தடுக்க, 

குறிப்பாக சேடிப்பு நடேடிக்லககளுக்குப் பிறகு, சதாழிைாளரக்ளுக்கு 

சேளிப்படும் ஒே்சோரு வமற்பரப்லபயும் பாலற அளவிடுேதன் மூைம் 

பணித் தள மதிப்பீடு சசய்யப்படும்; 

❖  இயற்லக தலடகள், தற்காலிக தண்டோளங்கள் அை்ைது குறிப்பிடட் 

ஆபத்து சமிக்லஞகள் பாலற சபஞ்சுகள் அை்ைது தலர 

மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரத்திை் வேலை 

சசய்யப்படும் மற்ற குழி பகுதிகளிை் ேழங்கப்படும்; 

❖  சாலைகள் மற்றும் நலடபாலதகலள பராமரித்தை், வபாதுமான நீர ்

ேடிகாை் ேழங்குதை் மற்றும் சாதாரண வமை் மண்   வபான்ற அலனத்து 

ோனிலை வமற்பரப்புடன் ேழுக்கும் பரப்புகலளத் தடுப்பதும் 

வமற்சகாள்ளப்படும். 

4.8.4 சதாழிை்ொர் சுகாதார ஆய்வு 

  அலனத்து நபரக்ளும் முன் வேலைோய்ப்பு மற்றும் அே்ேப்வபாது 

மருத்துே பரிவசாதலனக்கு உட்படுதத்ப்படுோரக்ள். பின்ேரும் 

வசாதலனகலள நடத்துேதன் மூைம் பணியாளரக்ள் சதாழிை் சாரந்்த 

வநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுோரக்ள் 

❖ சபாது உடை் பரிவசாதலனகள் 

❖ ஆடிவயாசமட்ரிக் வசாதலனகள் 

❖ முழு மாரப்ு, எக்ஸ்வர, நுலரயீரை் சசயை்பாடு வசாதலனகள், 

ஸ்லபவராசமட்ரிக் வசாதலனகள் 

❖ காைமுலற மருத்துே பரிவசாதலன - ஆண்டுவதாறும் 

❖ நுலரயீரை் சசயை்பாடு வசாதலன - ஆண்டுவதாறும், தூசி சேளிப்படும் 

❖ கண் பரிவசாதலன 
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   தளத்திை் அத்தியாேசிய மருந்துகள் ேழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் 

இதர பரிவசாதலன ேசதிகள் இைேசமாக ேழங்கப்படும். உடனடியாக 

சிகிசல்சக்காக சுரங்கத்திை் முதலுதவி சபட்டி லேக்கப்படும். 

  வதரந்்சதடுக்கப்பட்ட ஊழியரக்ளுக்கு முதலுதவி பயிற்சி சதாடரந்்து 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி சபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியை்கள் 

மூவைாபாய இடங்களிை் காட்டப்படும். 

4.9 சுரங்க கழிவு மமைாண்மம 

 வமை் மண் மற்றும் சரலள ேடிவிை் உள்ள அதிகசச்ுலம, சுரங்கத் திட்ட 

காைத்திை் பாதுகாப்பாக அகற்றப்படும். சேட்டிசயடுக்கப்பட்ட வமை்மண், 

பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்டு, பண்ட் கட்டுேதற்குப் 

பயன்படுதத்ப்படும், குோரி குழியின் ஒரு பகுதியிை் மீண்டும் நிரப்பப்பட்டு, 

பசுலமப் பகுதி  ேளரச்ச்ிலய எளிதாக்குேதற்கு குோரி சசய்யப்பட்ட வமை் 

சபஞ்லச அகற்றி லேக்கப்படும். தாழ்ோன பகுதிகலள நிரப்புேதற்கும், 

சமன் சசய்ேதற்கும் சிலதவுறும் பாலற வநரடியாக டிப்பரக்ளிை் ஏற்றப்படும், 

இது அனுமதி சபற்று அரசுக்கு வதலேயான குலறந்த  கட்டணதல்த 

சசலுத்திய பின்னவர சசய்யப்படும். 

4.10 சுரங்க மூடை் 

 சுரங்கத் திட்டங்களிை் சுரங்க மூடை் திட்டம் மிக முக்கியமான 

சுற்றுசச்ூழை் வதலே. சுரங்க மூடை் திட்டம் சதாழிை்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழை், சமூக, 

சட்ட மற்றும் நிதி அம்சங்கலள முற்வபாக்கான மற்றும் பிந்லதய மூடை் 

சசயை்பாடுகலள உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும். மூடை் சசயை்பாடு 

என்பது திட்டப்பணி நீக்கப்பட்டதிை் இருந்து சதாடங்கும் சதாடரச்ச்ியான 

சசயை்பாடுகள் ஆகும். எனவே, சுரங்கத் திட்டதத்ிை் முற்வபாக்கான சுரங்க 

மூடை் திட்டம் குறிப்பாகக் லகயாளப்பட வேண்டும் மற்றும் சுரங்கத ்

திட்டத்துடன் மறுபரிசீைலன சசய்யப்பட வேண்டும். முற்வபாக்கான சுரங்க 

மூடை் என்பது சதாடரச்ச்ியான சசயை்பாடுகளாக இருப்பதாை், விஞ்ஞான 

சுரங்கதத்ின் முன்சமாழிவுகள் மூடை் திட்டத்திை் வசரக்்கப்பட வேண்டிய 

சபரும்பாைான சசயை்பாடுகலள உள்ளடக்கியது என்பது 

சேளிப்பலடயானது. தளத்திற்கான மூடை் வநாக்கங்கலள உருோக்கும் 

வபாது, தளத்தின் ஏற்கனவே உள்ள அை்ைது சுரங்கத்திற்கு முந்லதய நிை 
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பயன்பாட்லட கருதத்ிை் சகாள்ேது அேசியம்; மற்றும் சசயை்பாடு இந்த 

சசயை்பாட்லட எே்ோறு பாதிக்கும். 

  சுரங்கதல்த லகவிடுேதுடன் பின்ேரும் பரந்த வநாக்கங்களும் 

சேற்றிகரமாக அலடயப்படுேலத உறுதி சசய்ேவத முதன்லமயான 

வநாக்கமாகும்: 

❖ சுரங்க உரிலமயாளரக்ள், ஒழுங்குமுலற ஏசஜன்சிகள் மற்றும் 

சபாதுமக்களுக்கு ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு உற்பத்தி 

மற்றும் நிலையான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு உருோக்க. 

❖  சபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளின் 

பாதுகாப்லபப் பாதுகாக்க. 

❖  சுற்றுசச்ூழை் பாதிப்லபக் குலறக்க. 

❖ மதிப்புமிக்க பண்புகலளயும் அழகியலையும் பாதுகாக்க. 

❖  பாதகமான சமூக-சபாருளாதார தாக்கங்கலள சமாளிக்க. 

4.10.1 சுரங்க மூடை் அளவுமகாை் 

சுரங்கதல்த மூடுேதிை் உள்ள நிபந்தலனகள் கீவழ 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.10.1.1 இயற்பியல் நிமைத்தன்மம 

 சுரங்கப் பணிகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் வபான்றேற்லற 

உள்ளடக்கிய அலனத்து மானுடவியை் கட்டலமப்புகளும், சுரங்கம் 

சசயலிழந்த பிறகு மீதமுள்ளலே உடை் ரீதியாக நிலையானதாக இருக்க 

வேண்டும். வதாை்வி அை்ைது உடை் ரதீியான சீரழிவு காரணமாக சபாது 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு அேரக்ள் எந்த ஆபத்லதயும் 

முன்லேக்கக்கூடாது, வமலும் அேரக்ள் ேடிேலமக்கப்பட்ட சசயை்பாடுகலள 

அேரக்ள் சதாடரந்்து சசய்ய வேண்டும். முன்சமாழியப்பட்ட ேடிேலமப்பு 

காைங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணிகள் சேள்ளம், சூறாேளி, காற்று 

அை்ைது பூகம்பங்கள் வபான்ற தீவிர நிகழ்வுகள் மற்றும் அரிப்பு வபான்ற பிற 

இயற்லக நிரந்தர சக்திகலள முழுலமயாக கணக்கிை் எடுத்துக்சகாள்ள 

வேண்டும். 
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4.10.1.2 இரொயன நிமைத்தன்மம 

  சுரங்க தளத்திை் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிலைதத்ன்லமயுடன் 

இருக்க வேண்டும். இதன் சபாருள், உவைாகங்கள், உப்புகள் அை்ைது கரிம 

வசரம்ங்களின் கசிவுக்கு ேழிேகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அை்ைது 

நிலைலமகளின் விலளவுகள் சபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு 

ஆபத்லத ஏற்படுத்தக்கூடாது அை்ைது சுற்றுசச்ூழை் பண்புகலள 

சீரக்ுலைக்கக்கூடாது. மாசுபடுத்தும் சேளிவயற்றம் பாதகமான 

தாக்கங்கலள ஏற்படுதத்க்கூடும் என்று முன்கூட்டிவய கணிக்கப்பட்டாை், 

இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்சபாருட்கலள நிலைநிறுத்துேது அை்ைது நீரின் 

தரம் மற்றும் அளவு வபான்றேற்லற வமம்படுத்த சசயைற்ற சிகிசல்ச வபான்ற 

சபாருத்தமான தணிப்பு நடேடிக்லககள் திட்டமிடப்படைாம். மூடிய 

சுரங்கதல்தச ் சுற்றியுள்ள பகுதியிை் உள்ள நீர,் மண் மற்றும் காற்றின் 

தரங்களுக்கு சட்ட ேரம்புகலள மீறும் மாசுபடுத்தும் சசறிவுகளின் 

பாதகமான விலளவு எதுவும் இை்லை என்பலத கண்காணிப்பு நிரூபிக்க 

வேண்டும். 

4.10.1.3 உயிரியை் நிமைத்தன்மம 

  சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரதத்ன்லம முதன்லமயாக தளத்தின் 

இயற்பியை் மற்றும் இரசாயன பண்புகலள சாரந்்துள்ளது, அவதசமயம் சுரங்க 

தளத்தின் உயிரியை் உறுதிப்பாடு மறுோழ்வு மற்றும் இறுதி நிை 

பயன்பாட்டுடன் சநருக்கமாக சதாடரப்ுலடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியை் 

நிலைதத்ன்லமயானது, மண்ணின் உலறலய உறுதிப்படுத்துதை், 

அரிப்பு/கழுவி, கசிவு வபான்றேற்லறத் தடுப்பதன் மூைம் இயற்பியை் அை்ைது 

இரசாயன நிலைதத்ன்லமலய கணிசமாக பாதிக்கைாம். 

 புனரே்ாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய வநாக்கங்களிை் ஒன்று சீரக்ுலைந்த 

தளத்தின் மீது ஒரு தாேர உலற சபாதுோக உள்ளது, ஏசனனிை் தளதல்த 

நிலைநிறுத்துேதற்கு தாேர உலற சிறந்த நீண்ட காை 

முலறயாகும். புனரே்ாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய நிைவேலை கூறுகள் 

முடிந்ததும், நிலையான தாேர சமூகதல்த நிறுவுேதற்கான சசயை்முலற 

சதாடங்குகிறது. மறு தாேரங்களுக்கு, மண் ஊட்டசச்த்து அளலே 

வமைாண்லம சசய்ேது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். ஊட்டசச்த்துக்கலளச ்

வசரப்்பது மூன்று சூழ்நிலைகளிை் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 
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❖ சமூக ேனேளரச்ச்ிக்கான வமம்பாட்டிற்காக பரப்பப்பட்ட 

வமை்மண்ணின் ஊட்டசச்த்து நிலை உள்ள சபாருலள விட குலறோக 

இருந்தாை். 

❖ இயற்லகயாக நிகழும் தாேரங்கலள விட அதிக ஊட்டசச்த்து 

வதலேப்படும் தாேரங்கலள ேளரக்்கும் வநாக்கம் எ.கா. 

விேசாயத்திற்கான திட்டமிடை். 

❖ ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இை்ைாத காைங்களிை் பூரவ்ீக 

தாேரங்களிலிருந்து விலரோன ேளரச்ச்ிப் பதிலைப் சபறுேது 

விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுலமத் தலடகளின் ேளரச்ச்ி. 

❖ சுரங்க மூடை் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

இருக்க வேண்டும். சுரங்க மூடை் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் சுரங்க மூடை் திட்டத்திை் 

விேரிக்கப்பட்டுள்ள சசயை்முலறயின்படி மூடை் நடேடிக்லககள் 

வமற்சகாள்ளப்படும். 
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அத்தியாயம் V 

மாற்று திட்ட மற்றும் த ாழில்நுட்ப  ளம் 

5.0 அறிமுகம்  

திட்ட முன்ம ொழிவுக்கு  ொற்றொக கருதுவது சுற்றுசச்ூழல் தொக்க 

 திப்பீடு (EIA) மசயல்முறறயின் ததறவயொகு ். த ொக்குதல் மசயல்பொட்டின் 

தபொது, ஒரு முன்ம ொழிவுக்கொன  ொற்றுகறை த ரடியொகதவொ அல்லது 

அறடயொை ் கொணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கறைக் குறிப்பிடுவதன் 

மூல ொகதவொ பரிசீலிக்கலொ ் அல்லது சுத்திகரிக்கலொ ்.  ொற்றுகைின் 

ஒப்பீடு, குறற ்தபட்ச சுற்றுசச்ூழல் தொக்கங்களுடன் திட்ட த ொக்கங்கறை 

அறடவதற்கொன சிற ்த முறறறயத் தீர ்ொனிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவு ் 

சுற்றுசச்ூழல்  ட்பு  ற்று ் மசலவு குறற ்த விருப்பங்கறைக் குறிக்கிறது. 

5.1 திட்ட  ள ்தின் த ர்வின் பின்னணியில் உள்ள காரணிகள் 

    க ொலுமக ொண்டொன் கிரொமதத்ில் திரு.A.தங் ரொஜ் சொதொரண  ல் 

குவொரி திட்டமொனது சொதொரண  ல்லல அ ழ்வதற் ொன ஒரு சுரங்  

திட்டமொகும், இது குறிப்பிட்ட தளமொகும். திட்டப் பகுதி பின்வரும் 

நன்லம லள ் க ொண்டுள்ளது: 

❖ திட்டப் பகுதி ்குள் குடியிருப்பு இல்லல; எனவவ R. & R. சி ் ல் ள் 

இல்லல. 

❖ சுரங்  குத்தல  ்கு பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதி ளில் ஆறு, ஓலட, நல்லொ 

மற்றும் நீரந்ிலல ள் இல்லல. 

❖ இப்பகுதியில் திறலமயொன, அலர திறன் மற்றும் திறலமயற்ற 

கதொழிலொளர ்ள் கிலடப்பது. 

❖ மருத்துவம், தீயலணப்பு,  ல்வி, வபொ ்குவரத்து, த வல் கதொடரப்ு 

மற்றும் உள் ட்டலமப்பு வசதி ள் வபொன்ற அலனத்து அடிப்பலட 

வசதி ளும் நன்கு இலண ் ப்பட்டு அணு  ்கூடியதொ  உள்ளது. 

❖ சுரங்  நடவடி ்ல  ள் நிலத்தடி நீர ்மட்டத்தில் குறு ்கிடொது. எனவவ, 

நிலத்தடி நீர ்சுற்றுசச்ூழலு ்கு எந்த பொதிப்பும் இல்லல. 

❖ ஆய்வுப் பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - III,  டந்த  ொல 

வரலொற்றில் நிலசச்ரிவு, நிலநடு ் ம், சரிவு வபொன்ற கபரிய வரலொறு ள் 

எதுவும் பதிவு கசய்யப்படவில்லல. 
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5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

சுரங்கத் தை ் கனி ப் பகுதி என்பதொல்  ொற்று வழிகை் எதுவு ் 

பரி ்துறரக்கப்படவில்றல.  

5.3 முன்தமாழியப்பட்ட த ாழில்நுட்ப ்த  ் த ர்ந்த டுப்ப ற்குப் 

பின்னால் உள்ள காரணிகள்: 

இய ்திர ய ொக்கப்பட்ட திற ்த வொரப்்பு சுரங்க மசயல்பொடு, 

துறையிடுதல்  ற்று ் மவடிக்கு ் முறற ஆகியறவ அப்பகுதியில் சொதொரண 

கல்றலப் பிரிதம்தடுக்க பயன்படுத்தப்படு ்.            

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தறக பகுதிகை் பின்வரு ் 

 ன்ற கறைக் மகொண்டுை்ைன: 

❖ தொதுப் படிவு ஒதர  ொதிரியொகவு ், பொத்ததொலித் உருவொக்க ொகவு ் 

இருப்பதொல்,  ிலதத்டி முறறறய விட திற ்தமவைி தவறல மசய்யு ் 

முறற விரு ்பப்படுகிறது. 

❖ டிரொக்டர ்/ டிமரய்லரில் ததொண்டு ் இய ்திரத்தின் உதவியுடன் மபொருை் 

ஏற்றப்பட்டு வொடிக்றகயொைரக்ைின் ததறவக்கு மகொண்டு 

மசல்லப்படு ். 

❖ பிைொஸ்டிங்  ற்று ் ட்ரில்ஸ் கிறடப்பது  ற்று ் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

மவடிக்கு ் மதொழில்நுட்ப ் ததறவயொன துண்டு துண்டொக 

மகொடுக்கிறது, இதனொல் கனி  ் பொதுகொப்பொக றகயொைப்படுகிறது 

 ற்று ் இரண்டொ ்  ிறல மவடிப்பு இல்லொ ல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

❖ குவொரிகளுக்குத் தகு ்த அறரத் திறன் மகொண்ட மதொழிலொைரக்ை் 

அருகில் உை்ை கிரொ ங்கறைச ்சுற்றி எைிதொகக் கிறடக்கு ்.  

5.4 மாற்றுத் ததாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இ ்த திட்டத்திற்கு திற ்த வைரப்்பு  இய ்திர ய ொக்கப்பட்ட முறற 

ததர ்்மதடுக்கப்பட்டது. இ ்த மதொழில்நுட்ப ் குறறவொன கரப்்ப கொலத்றதக் 

மகொண்டுை்ைது, மபொருைொதொர ரீதியொக லொபகர ொனது, பொதுகொப்பொனது 

 ற்று ் குறற ்த உறழப்புச ்மசலறவக் மகொண்டது. ச ்றத  ிறலற க்கு 

ஏற்ப உற்பத்திறய அதிகரிக்க அல்லது குறறக்க இ ்த முறற உை்ைற  ்த                                

ம கிழ்வுதத்ன்ற றயக் மகொண்டுை்ைது.  
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  அ ்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 தபாது 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுரு ் ளின்  ண் ொணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

சுற்றுசச்ூழலில் நி ழ ்கூடிய சொத்தியமொன மொற்றங் லள ் குறி ்கிறது, இது 

இயற்ல  சூழலின் நிலலலய பரொமரி ்  வதலவயொன இடங் ளில் 

சரிகசய்யும் நடவடி ்ல  லள கசயல்படுத்த வழி வகு ்கிறது 

ஏற்று ்க ொள்ளப்பட்ட நடவடி ்ல  ளின் கசயல்திறன் அல்லது 

குலறபொட்லட மதிப்பிடுவதற்கு மதிப்பீடு மி வும் பயனுள்ள  ருவியொகும் 

மற்றும் எதிர ்ொல திருத்தங் ளு ் ொன நுண்ணறிலவ வழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல்  ண் ொணிப்பின் மு ்கிய வநொ ் ம், சுற்றுசச்ூழல் 

பண்பு ்கூறு ள் மற்றும் கசயல்பொட்டு ்  ட்டத்தில் நலடமுலறயில் உள்ள 

நிலலலம ள் ஆகியவற்றில் கபறப்பட்ட முடிவு ள் திட்டமிடல்  ட்டத்தில் 

 ணிப்பு ்கு இணங்குவலத உறுதி கசய்வதொகும். முடிவு ளின் முந்லதய 

 ணிப்பில் இருந்து  ணிசமொன வில ல் ஏற்பட்டொல்,  ொரணதல்த 

அலடயொளம்  ொணவும், தீரவ்ு நடவடி ்ல  லள பரிந்துலர ் வும் இது 

அடிப்பலடத் தரவொ  அலமகிறது. சுற்றுசச்ூழல்  ண் ொணிப்பு என்பது 

சுற்றுசச்ூழல் (பொது ொப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூரவ் விதி ளு ்கு 

இணங்குவது  ட்டொயமொகும், SEIAA-TN வழங்கிய EC உதத்ரவு ளின் கீழ் 

 ண் ொணிப்பு கதொடரப்ொன கதொடரப்ுலடய நிபந்தலன ள் மற்றும் தமிழ்நொடு 

மொசு ்  ட்டுப்பொட்டின் உத்தரவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தலன ள் 

CTE/CTO வழங்கும் வபொது வபொரட்ு. 

6.1 கண்காணிப்பு தபாறிமுறறயின் முறற 

EMP ஐ மசயல்படுத்துதல்  ற்று ் குறிப்பிட்ட கொல கண்கொணிப்பு 

ஆகியறவ அ ்த ்த திட்ட ஆதரவொைரக்ைொல் த ற்மகொை்ைப்படு ். 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் ஏற்படு ் பொதிப்புகறை 

கண்கொணிப்பதற்கொக ஒரு விரிவொன கண்கொணிப்பு மபொறிமுறற 

வகுக்கப்பட்டுை்ைது; தூசிறய அடக்குதல், சத்த ்  ற்று ் மவடிப்பு 

அதிரவ்ுகறை கட்டுப்படுத்துதல், இய ்திரங்கை்  ற்று ் வொகனங்கறை 

பரொ ரித்தல், சுரங்க வைொகத்தில் வீட்டு பரொ ரிப்பு, ததொட்ட ், சுற்றுசச்ூழல் 
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த லொண்ற  திட்டத்றத மசயல்படுத்துதல்  ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் அனு தி 

 ிறலற கை் தபொன்ற சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்பு  டவடிக்றககை் அ ்த ்த 

சுரங்க  ிரவ்ொகத்தொல் கண்கொணிக்கப்படு ்.  றுபுற ், பசுற  பகுதி 

த  ்பொடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்கொணிப்பு தபொன்ற பகுதி அைவிலொன 

பொதுகொப்பு  டவடிக்றககறை மசயல்படுத்துவது, அவரக்ைின் சுரங்க 

 ிரவ்ொகத்திற்கு அறிக்றக மசய்யு ் மூத்த  ிரவ்ொகியொல் 

த ற்மகொை்ைப்படுகிறது.  

முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரியில் EMP  ற்று ் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பொதுகொப்பு  டவடிக்றககறை மசயல்படுத்துவறத கண்கொணிக்க 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு மசல் (EMC) அற க்கப்படு ். 

இந்த  லத்தின் கபொறுப்பு ள்: 

❖ மொசு  ட்டுப்பொட்டு நடவடி ்ல  லள கசயல்படுத்துதல். 

❖ திட்டத்லத கசயல்படுத்துவலத  ண் ொணித்தல். 

❖ வதொட்டத்திற்கு பிந்லதய பரொமரிப்பு. 

❖ எடு ் ப்பட்ட மொசு ் ட்டுப்பொட்டு நடவடி ்ல  ளின் 

கசயல்திறலன சரிபொர ்் . 

❖ சுற்றுசச்ூழலுடன் கதொடரப்ுலடய பிற கசயல்பொடு ள். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு மசல் தைத்தில் உை்ை அறனத்து 

கண்கொணிப்பு திட்டங்கறையு ் ஒருங்கிறணக்கு ்  ற்று ் இவ்வொறு 

உருவொக்கப்படு ் தரவு மதொடர ்்து  ொ ில ஒழுங்குமுறற  ிறுவனங்களுக்கு 

இணக்க  ிறல அறிக்றககைொக வழங்கப்படு ். 

கண்கொணிக்கப்படு ் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகைின்  ொதிரி  ற்று ் 

பகுப்பொய்வு அறிக்றக ஒவ்மவொரு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவொைரொலு ் 

அறரயொண்டு  ற்று ் ஆண்டுக்கு ஒரு இறடமவைியில் தமிழ் ொடு  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரியத்திற்கு (TNPCB) ச ரப்்பிக்கப்படு ். அறரயொண்டு 

அறிக்றககை் சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் வன அற சச்க ், பிரொ ்திய அலுவலக ் 

 ற்று ் SEIAA-TN ஆகியவற்றிற்கு ் ச ரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

  சுற்றுசச்ூழல் பண்புகைின்  ொதிரி  ற்று ் பகுப்பொய்வு  த்திய  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், வன ்  ற்று ் கொல ிறல  ொற்ற 

அற சச்க ் (MoEF & CC) வழிகொட்டுதல்கைின்படி இருக்கு ். 
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படம் 6.1: முன்தமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

விளக்கப்படம் 

உத்ததச திட்டதத்ில் சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு பிரிவு 

உருவொக்கப்படு ். 

6.2 தணிப்பு நடவடிக்றககளின் அமலாக்க அட்டவறண 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின் மசயல்பொடுகைொல் சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

ஏற்படு ் பொதிப்றபக் குறறக்கு ் வறகயில் அதத்ியொய ்-4 இல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட தணிப்பு  டவடிக்றககை் மசயல்படுதத்ப்படு ். தணிப்பு 

 டவடிக்றககைின் அ லொக்க அட்டவறண 6.1 இல் மகொடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவறண 6.1 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 
தசயல்படுத்தல் அட்டவறண 

வ 
எண் 

பரிந்துறரகள் கால கட்டம் அட்டவறண 

1 

 ில 

சுற்றுசச்ூழல் 

கடட்ுப்பொடட்ு 

 டவடிக்றககை் 

திட்டத்றத 

மசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் 

திட்டம் 
கதொடங்கிய 
உடவனவய 

* அந் ந்  முன்தமாழியப்படட்து 

திட்ட ஆ ரவாளர். 

அதமப்பின்  தலவர ்

சுரங்க தமலாண்தம நிதல 

சுரங்க த லொைர ்

சுரங்க தமற்பார்தவயாளர ்

சுரங்க துறண 
 ள 

தமற்பார்தவயாளர் 

எ ்தபனல் ஆதலொசகர ்/ 

மவைி ஆய்வக ் NABL / 

MoEF ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

பகுதி நிதல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகொரி 

உ வியாளர் த ாட்டக்காரர்  ண்ணீர ்த ளிப்பான் 

ஆபதரட்டர் 
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2 

 ண் தரக் 

கடட்ுப்பொடட்ு 

 டவடிக்றககை் 

திட்டத்றத 

மசயல்படுத்துவதற்கு 

முன் 

திட்ட ் 

மதொடங்கிய 

உடதனதய 

3 

 ீர ் ொசு 

கடட்ுப்பொடட்ு 

 டவடிக்றககை் 

திட்டத்றத 

மசயல்படுத்துவதற்கு 

முன்  ற்று ் சுரங்க 

 டவடிக்றகயுடன் 

உடனடியொ  
மற்றும் திட்ட 
முன்வனற்றம் 

4 

 ொற்று மொசு ் 
 டட்ுப்பொடட்ு 
நடவடி ்ல  ள் 

திட்டத்லத 
கசயல்படுத்துவதற்கு 
முன் மற்றும் சுரங்  
நடவடி ்ல யுடன் 

உடனடியொ  
மற்றும் திட்ட 
முன்வனற்றம் 

5 

ஒலி மொசு ் 
 டட்ுப்பொடட்ு 
நடவடி ்ல  ள் 

திட்டத்லத 
கசயல்படுத்துவதற்கு 
முன் மற்றும் சுரங்  
நடவடி ்ல யுடன் 

உடனடியொ  
மற்றும் திட்ட 
முன்வனற்றம் 

6 
சுற்றுசச்ூழல் 
சூழல் 

சுரங்  
நடவடி ்ல  ளுடன் 
ஒவ்கவொரு ஆண்டும் 
 ட்டம் வொரியொ  
கசயல்படுத்தப்படும் 

உடனடியொ  
மற்றும் திட்ட 
முன்வனற்றம் 

 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவறண மற்றும் அதிர்தவண் 

 டலம ள் நிலறவவற்றப்படுவலத  ண் ொணிப்பு உறுதி கசய்யும். இது 

சட்டப்பூரவ் தரங் ளு ்கு எதிரொ  அளவீடு கசய்வதற் ொ , கவளிவயற்றங் ள், 

உமிழ்வு ள் மற்றும்  ழிவு ளின் அளவு ள் மற்றும் கசறிவு ள் வபொன்ற 

அளவீட்டுத் த வல் ளின் வநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு வடிவத்லத 

எடு ் லொம்.  ண் ொணிப்பில் சமூ -கபொருளொதொர கதொடரப்ு, உள்ளூர ்

கதொடரப்ு நடவடி ்ல  ள் அல்லது பு ொர ்ளின் மதிப்பீடு ஆகியலவ 

அடங்கும். 

சுரங்க  டவடிக்றககைில் சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு பின்வரு ொறு 

த ற்மகொை்ைப்படு ்: 

❖ கொற்றின் தர ் 

❖  ீர ் ற்று ் கழிவு  ீர ்தர ் 

❖ இறரசச்ல் அைவுகை் 

❖  ண்ணின் தர ்  ற்று ் 

❖ பசுற  பகுதி த  ்பொடு 

கண்கொணிப்பு விவரங்கை் அட்டவறண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுை்ைன. 
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அட்டவறண 6.2 முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிக்கான 
முன்தமாழியப்பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவறண ECக்குப் பின் 

வ
.எ
ண்

 

எ
ண்

சுற்றுசச்ூ
ழல் 

பண்புகள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு அளவுருக்
கள் 

கால 
அளவு 

அதிர்தவண் 

1 
கொற்று 

தர ் 

2 இடங்கை் (1 

ற ய & 1 

இறடயக 

24  ணி 
6 

 ொதங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

பற ்கும் 
தூசி, PM2.5, 

PM10, SO2 

மற்றும் 
NOx. 

2 
வொனிறல 

ஆய்வு 

கொற்றின் 

தரக் 

கண்கொணிப்
பு & IMD 

இரண்டொ ் 

 ிறலத் தரவு 

மதொடங்குவ
தற்கு முன் 

என்னுறடய 

தைத்தில் 

 ணித 
ர ் / 

தினசரி 

மதொடரச்ச்ியொ
ன ஆன்றலன் 

கண்கொணிப்பு 

கொற்றின் 

தவக ், 

கொற்றின் 

திறச, 

மவப்ப ி
றல, 

ஈரப்பத ் 

 ற்று ் 

 றழப்
மபொழிவு 

3 

 ீர ்தர 

கண்கொ
ணிப்பு 

2 இடங்கை் 

(1SW & 1 GW) 
- 

6 

 ொதங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

IS:10500, 

1993 & CPCB 

விதிமுறற
கைின் கீழ் 

குறிப்பிடப்
பட்ட 

அைவுருக்
கை் 

4  ீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகைி
ல் சு ொர ்1 

கிதலொமீட்டர ்

மதொறலவில் 

உை்ை 

திற ்தமவைி 
கிணறுகைி
ல்  ீர ்ட்ட ் 

- 

6 

 ொதங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

தறர ட்ட
த்தின்  கீழ் 

(bgl) ஆழ ் 

5 சத்த ் 

2 இடங்கை் (1 

ற ய & 1 

இறடயக) 

 ணித 
ர ் - 1 

 ொை் 

6 

 ொதங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

Leq, Lmax, 

Lmin, Leq 

Day & Leq 

Night 
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6 அதிரவ்ு 

அருகிலுை்ை 

குடியிருப்பி
ல் 

(அறிக்றகயி
ல்) 

– 

குண்டுமவடிப்
பு 

 டவடிக்றக
யின் தபொது 

உசச் 

துகை் 

தவக ் 

7  ண் 

2 இடங்கை் 

(ற ய & 1 

இறடயக 

– 
ஆறு 

 ொதங்களுக்கு 

ஒருமுறற 

உடல் 

 ற்று ் 

இரசொயன 

பண்புகை் 

8 
பசுற  

அரன் 

திட்டப் 

பகுதிக்குை் 
தினசரி  ொதொ ்திர பரொ ரிப்பு 

ஆதொர ்: கனி  சுரங்கத்திற்கொன றகதயட்டின் வழிகொட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

6.4 சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்தம திட்ட பட்தெட் ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்பு லள  ண் ொணிப்பதற் ொன கசலவு, 

 ண் ொணி ் ப்பட வவண்டிய அளவுரு, அதிரக்வண் க ொண்ட இடங் லள 

மொதிரி/ ண் ொணிதத்ல் மற்றும் ஒவ்கவொரு முன்கமொழிவு ்கும் எதிரொன 

கசலவு ஒது ்கீடு ஆகியலவ அட்டவலண 6.3 இல்  ொட்டப்பட்டுள்ளன. NABL / 

MoEF ஆல் அங்கீ ரி ் ப்பட்ட கவளிப்புற ஆய்வ த்திற்கு  ண் ொணிப்பு பணி 

அவுட்வசொரஸ்் கசய்யப்படும்.  

சுற்றுசச்ூழல்  ண் ொணிப்பு திட்டதத்ிற் ொன முன்கமொழியப்பட்ட 

மூலதனச ் கசலவு ரூ. 4,45,000/- மற்றும் ஒவ்கவொரு முன்கமொழியப்பட்ட 

திட்டத்து ்கும் ஆண்டு ்கு ரூ.89,000/- கதொடர ்கசலவு ஆகும். 

              அட்டவறண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்தெட் 

வ.எண் அளவுரு 
மூலதன 
தசலவு 

ஆண்டுக்கான ததாடர் 
தசலவு 

1  ொற்று தரம் 

Rs. 4,45,000/- Rs. 89,000/- 

2 
வொனிலல 
ஆய்வு 

3 நீர ்தரம் 

4 நீரியல் 

5 
மண்ணின் 
தரம் 

6 சத்தம் தரம் 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு 

கமொதத்ம் Rs 4,45,000/- Rs 89,000/- 

ஆதொரம்: அங்கீ ரி ் ப்பட்ட சுரங் த் திட்டம் 
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6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட  ரவுகளின் அறிக்தகயிடல் 

அட்டவதணகள்: 

கொற்றின் தர ்,  ீரின் தர ், இறரசச்ல் அைவுகை்  ற்று ் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகை் பற்றிய கண்கொணிக்கப்படு ் தரவு, 

ததறவயொன திருதத்  டவடிக்றககறை எடுப்பதற்கொக குழு  ் சுரங்க 

த லொண்ற  ஒருங்கிறணப்பொைர ்  ற்று ் அ ்த ்த அற ப்பின் தறலவர ்

ஆகிதயொரொல் அவ்வப்தபொது ஆய்வு மசய்யப்படு ். கண்கொணிப்புத் தரவுகை் 

தமிழ் ொடு  ொ ில  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியத்திட ் CTO  ிப ்தறனகை் 

 ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் தணிக்றக அறிக்றககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவொரு 

ஆண்டு ் MoEF & CC  ற்று ் அறரயொண்டு இணக்க கண்கொணிப்பு 

அறிக்றககை் MoEF & CC பிரொ ்திய அலுவலக ்  ற்று ் SEIAA க்கு 

ச ரப்்பிக்கப்படு ். 

கொலமுறற அறிக்றககை் ச ரப்்பிக்கப்பட தவண்டு ்:  

❖ MoEF & CC - அறரயொண்டு  ிறல அறிக்றக. 

❖ TNPCB - அறரயொண்டு  ிறல அறிக்றக. 

❖ புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துறற: கொலொண்டு, அறரயொண்டு 

வருடொ ்திர அறிக்றககை். 

 

சுரங்க த லொைர ் / அ ்த ்த திட்டத்தின் முகவர ் தவிர, கொலமுறற 

அறிக்றககறை ச ரப்்பிப்பொர:்   

❖ சுரங்க பொதுகொப்பு இயக்குனர.் 

❖ மதொழிலொைர ்அ லொக்க அதிகொரி. 

❖ துறறயொல்  ிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுறறகைின்படி 

மவடிமபொருடக்றைக் கட்டுப்படுத்துபவர.் 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் ஆய்வுகள் 

7.0 ப ாது 

திட்ட முன்மமொழிபவரொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட திட்ட ஆதரவொளர ்

மற்றும் ஒழுங்குமுடற ஆடணயத்தொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட திட்ட 

ஆதரவொளர ்படி பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் மெய்யப்பட்டன. மபொதுமக்கள் 

மற்றும் பிற பங்குதொரரக்ளொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட திட்ட ஆதரவொளர ்

மபொது விெொரடணக்குப் பிறகு இடணக்கப்படும் 

❖ ப ொது ஆல ொசனை 

❖ இடர ்மதி ்பீடு 

❖  ல ரிடர ்லம ொண்னம திட்டம் 

❖ ஒட்டுபமொத்த தொக்க ஆய்வு 

❖ பிளொஸ்டிக் கழிவு லம ொண்னம 

❖ லகொவிட்-க்கு பிந்னதய சுகொதொர லம ொண்னம திட்டம் 

7.1 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான ப ாது ஆலலாசனன  

தமிழ்நொடு மொசுக் கட்டு ் ொட்டு வொரியத்திை் (TNPCB) உறு ்பிைர ்

பசய ொளரிடம் விண்ண ் ம்  

❖ ப ொது விசொரனணனய முனையொை, லநரக்கட்டு ் ொடு மை்றும் 

பவளி ் னடயொை முனையி ் நடத்துத ்.  

❖ திட்ட தளத்தி ் அ ் து மொவட்டதத்ி ் அதை் அருகொனமயி ் 

சொத்தியமொை ப ொதுமக்கள்  ங்லகை்பு. 

❖ இந்த வனரவு EIA / EMP அறிக்னகயுடை் சமர ்்பிக்க ் ட்டது மை்றும் 

ப ொது விசொரனண நடவடிக்னககளிை் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்னகயி ் விவரிக்க ் டும். 

7.2 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான இடர ்மதி ்பீடு  

இடர ் மதி ்பீட்டிை்கொை முனையொைது குறி ்பிட்ட இடர ் மதி ்பீட்னட 

அடி ் னடயொகக் பகொண்டது. 

❖ சுை்ைறிக்னகயிை் டி தை் ொத் சுரங்க ்  ொதுகொ ்பு இயக்குநரகம் 

(DGMS) வழங்கிய வழிகொட்டுத ். 
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❖ 2002 ஆம் ஆண்டிை் எண்.13, டிசம் ர ் 31, 2002 லததியிட்டது. DGMS இடர ்

மதி ்பீட்டு பசய ்முனை லநொக்கம் பகொண்டது. 

❖  ணிச ்சூழ ் மை்றும் அனைத்து பசய ் ொடுகளிலும் இருக்கும் மை்றும் 

சொத்தியமொை அ ொயங்கனளக் கண்டறிந்து மதி ்பீடு பசய்த ்.  

❖ உடைடி கவைம் லதனவ ் டு வரக்ளுக்கு முை்னுரினம 

அளி ் தை்கொக அந்த ஆ த்துகளிை் ஆ த்து நின கள். 

❖ லமலும், இந்த ஆ த்துக்களுக்கு ் ப ொறு ் ொை வழிமுனைகள் 

அனடயொளம் கொண ் ட்டு, அவை்றிை் கட்டு ் ொட்டு நடவடிக்னககள், 

கொ  அட்டவனணயி ் அனமக்க ் ட்டுள்ளனவ து ்லியமொை 

ப ொறு ்புகளுடை்  திவு பசய்ய ் டுகிை்ைை. 

DGMS வழங்கிய உல ொக சுரங்கத்னத நிரவ்கி ் தை்கொை தகுதிச ்

சொை்றிதனழ னவத்திருக்கும் தகுதிவொய்ந்த சுரங்க லம ொளரிை் 

வழிகொட்டுதலிை் கீழ் முழு குவொரி நடவடிக்னகயும் லமை்பகொள்ள ் டும். 

முை்பமொழிய ் ட்ட திட்டத்திை்கொக தை் ொத். இடர ் மதி ்பீடு எை் து 

வி த்துகனளத் தடு ் தை்கும், அது நிகழொம ் தடுக்க லதனவயொை 

நடவடிக்னககனள எடு ் தை்கும் ஆகும். 

இந்த முை்பமொழிய ் ட்ட சுரங்கம் மை்றும் அதனுடை் பதொடரப்ுனடய 

பசய ் ொடுகள் பதொடர ்ொக மைித தூண்டுத ொ ் ஏை் டும் ஆ த்துகளிை் 

கொரணிகள் விரிவொை  கு ் ொய்வுடை் சுரங்கத்திை்கொை கொரணங்கள் 

மை்றும் கட்டு ் ொட்டு நடவடிக்னககள் கீலழ அட்டவனண 7.1 

பகொடுக்க ் ட்டுள்ளை. 

அட்டவனை 7.1 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டம் இடர் மதி ்பீடு & 

கட்டு ் ாட்டு நடவடிக்னககள் 

வரி
னச 

எை் 

ஆ த்து 

காரைிகள் 

ஆ த்துக்கான 

காரைங்கள் 

கட்டு ் ாட்டு 

நடவடிக்னககள் 

1 பவடிப ொருடக்
ள் மை்றும் 

கைரக 

கொரணமொக 

தவைொை 

னகயொளுத ் 

மை்றும் 

 ொதுகொ ் ை்ை 

❖ சுரங்கச ் சட்டம், 1952, 

பமட்டொலிஃப ரஸ் 

னமை்ஸ் ஒழுங்குமுனை, 

1961 மை்றும் 
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வி த்துக்கள் 

சுரங்க 

இயந்திரங்கள் 

 ணி நனடமுனை சுரங்கங்களிை் 

அனைத்து  ொதுகொ ்பு 

முை்பைசச்ரிக்னககள் 

மை்றும் விதிகள்  

❖ அனைத்து சுரங்கத்திை் 

ல ொதும் விதிகள், 1955 

கண்டி ் ொக 

பிை் ை்ை ் டும் 

பசய ் ொடுகள்; 

❖ அருகிலுள்ள குழு 

பதொழிை் யிை்சி 

னமயத்தி ் உள்ள 

 யிை்சிக்கு 

பதொழி ொளரக்ள் 

அனு ்  ் டுவொரக்ள், 

அங்கீகரிக்க ் டொத 

ந ரக்ளிை் நுனழவு 

தனடபசய்ய ் டும்; 

❖ சுரங்க அலுவ க 

வளொகம் மை்றும் சுரங்க ் 

 குதியி ் தீயனண ்பு 

மை்றும் முதலுதவி 

ஏை் ொடுகள்; 

❖  ொதுகொ ்பு பூட், 
தன க்கவசம், 

கண்ணொடி ல ொை்ை 

அனைத்து  ொதுகொ ்பு 

உ கரணங்களிை் 

ஏை் ொடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் 

கினடக்கும் மை்றும் 

அவை்றிை் 

 யை் ொட்டிை்கொை 

வழக்கமொை லசொதனை. 

❖ அங்கீகரிக்க ் ட்ட 

திட்டங்களிை் டி குவொரி 
லவன  பசய்த ் மை்றும் 

சுரங்கத் திட்டங்கனள 

பதொடரந்்து புது ்பிதத் ்; 

❖ முகங்கனள திைசரி 
அடி ் னடயி ் சுத்தம் 

பசய்வது, 

அதிக ் டியொை அ ் து 

அடி டுவனதத் 
தவிர ்் தை்கொக திைமும் 

பசய்ய ் ட லவண்டும்; 
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❖ பவடிமருந்துகனளக் 

னகயொளுத ், சொரஜ்் 

பசய்த ் மை்றும் சுடுத ் 

ஆகியனவ சுரங்க 

லம ொளரிை் 

லமை் ொரன்வயிை் கீழ் 

மட்டுலம திைனமயொை 

ந ரக்ளொ ் 

லமை்பகொள்ள ் டும்; 

❖ உை் த்தியொளரிை் 

வழிகொட்டுத ்களிை் டி 

அனைத்து சுரங்க 

உ கரணங்கனளயும் 

 ரொமரித்த ் மை்றும் 

லசொதனை பசய்த ். 

2 துனளயிடுத ் முனையை்ை 

மை்றும் 

 ொதுகொ ் ை்ை 

நனடமுனைகள் 

அழுத்த ் ட்ட 

கொை்றிை் அதிக 

அழுத்தம் 

கொரணமொக, 

குழ ்கனள 

பவடிக்க ொம் 

துர ் ண கம்பி 

உனடந்து 

ல ொக ொம் 

❖ துனளயிடுதலுக்கொக 

நிறுவ ் ட்ட 

 ொதுகொ ் ொை இயக்க 

முனை (SOP) கண்டி ் ொக 

பிை் ை்ை ் டும். 

❖  யிை்சி ப ை்ை 

ஆ லரட்டரக்ள் மட்டுலம 

 ணியி ் 

அமரத்்த ் டுவொரக்ள். 

❖ பிளொஸ்டர ் / பிளொஸ்டிங் 
ஃல ொரல்மை் அனைத்து 

இடங்கனளயும் 

முழுனமயொக ஆய்வு 

பசய்யும் வனர, 
து ் ொக்கிச ் சூடு 

நடத்த ் ட்ட  குதியி ் 

எந்த துனளயிடுதலும் 

பதொடங்க ் டக்கூடொது. 

❖ ஒை்றிை் லம ் ஒை்ைொக 

இருக்கும் இடங்களி ் 

உள்ள ப ஞ்சுகளி ் ஒலர 
லநரத்தி ் துனளயிடுத ் 

லமை்பகொள்ள ் டக்கூடொ
து. 

❖ ஆ லரட்டர ்
னகலயட்டிை் டி 

கம் ்ரசர ் மை்றும் டிரி ் 

உ கரணங்களி ் உள்ள 

லதய்ந்து ல ொை 

 ொகங்கனள 

அவ்வ ்ல ொது தடு ்பு 
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 ரொமரி ்பு மை்றும் 

மொை்றுத ். 

❖ அனைத்து  யிை்சி 

அ குகளும் ஈரமொை 

துனளயிடுதலுடை் 

வழங்க ் ட லவண்டும், 

திைனமயொை லவன  

நின யி ் 

 ரொமரிக்க ் ட 

லவண்டும். 

❖ ஆ லரட்டர ் அனைத்து 

தைி ் ட்ட  ொதுகொ ்பு 

உ கரணங்கனளயும் 

தவைொம ்  யை் டுதத் 

லவண்டும். 

4 பவடிதத் ்  ைக்கும்  ொனை, 

தனர அதிரவ்ு, 

சத்தம் மை்றும் 

தூசி. 

முனையை்ை 

சொரஜ்ிங், 

ஸ்படம்மிங் & 

பிளொஸ்டிங்/ 

பிளொஸ்ட் 

ல ொ ்கனள 
ஃன ைிங் 

பசய்த ் 

வொகைங்களிை் 

இயக்கத்தொ ் 

அதிரவ்ு 

❖ விதிமுனைகளிை் டி ஒரு 

தொமதத்திை்கு அதிக ட்ச 

கட்டணதன்த 

கட்டு ் டுத்துங்கள் 

மை்றும் உகந்த பவடி ்பு 

துனள வடிவத்திை் மூ ம், 

அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்க ் ட்ட 

வரம்பிை்குள் 

கட்டு ் டுதத் ் டும் 

மை்றும் பவடி ்பு 

 ொதுகொ ் ொக 

நடத்த ் டும். 

❖ சொரஜ்ிங், ஸ்படம்மிங் & 

பிளொஸ்டிங் / பிளொஸ்ட் 

ல ொ ்ஸ் ஃன ரிங் 

ஆகியவை்றிை்கொை SOP, 

பசய ் ொட்டிை் ஆரம்  

கட்டத்திை் ல ொது 

பவடிக்கும் குழுவிைர ்
பிை் ை்றுவொரக்ள். 

❖  க ் லநரத்தி ் மட்டுலம 

து ் ொக்கிச ் சூடு 

நடத்த ் டுகிைது. 

❖ எந்த ஒரு நொளி ் சொரஜ்் 

பசய்ய ் ட்ட அனைத்து 

துனளகளும் அலத நொளி ் 

சுட ் டும். 

❖ ஆ த்து மண்ட ம் 

பதளிவொக 

வனரயறுக்க ் டும் 
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(சிவ ்புக் பகொடிகள் 

மூ ம்) 

5 ல ொக்குவரத்து வி த்துக்கள் 

மை்றும் 

கொயங்களுக்கு 

 ங்களிக்கும் 

அ ொயங்கள் 

மை்றும் 

 ொதுகொ ் ை்ை 

லவன  

ப ொருள் 

ஓவரல் ொடிங் 

வொகைத்னத 

முந்திச ்பச ்லும் 

ல ொது 

டிரக்னக 

இயக்கு வர ்
தைது அனைனய 

ஏை்றும்ல ொது 

அனத விட்டு 

பவளிலயறுகிைொ
ர ்

❖ லவன னயத் பதொடங்கும் 

முை், ஓட்டுநரக்ள் 

டிரக்/டி ் ரி ் 

எண்பணய் (கள்), 

எரிப ொருள் மை்றும் நீர ்
நின கள், டயர ் ப ொதுத ்

தூய்னம மை்றும் 

பிலரக்குகள், ஸ்டீயரிங் 

அனம ்பு, 

ஆகியவை்னை ் 

 ரிலசொதி ் ொரக்ள். 

❖ தொைொக இயக்க ் டும் 

ஆடிலயொ-விஷுவ ் 

ரிவரச்ிங் அ ொரம், ரியர ்
வியூ மிரரக்ள், னசட் 

இண்டிலகட்டர ் ன ட்கள் 

உள்ளிட்ட எசச்ரிக்னக 

சொதைங்கள் ந ்  

நின யி ் உள்ளை. 

❖ எந்த ஒரு 

அங்கீகரிக்க ் டொத 

ந னரயும் வொகைத்தி ் 

சவொரி பசய்ய 

அனுமதிக்கொதீரக்ள் 

அ ் து எந்த 

அங்கீகரிக்க ் டொத 

ந னரயும் வொகைத்னத 

இயக்க 

அனுமதிக்கொதீரக்ள். 

❖ அனைத்து மூன களிலும் 

குழிவொை கண்ணொடிகள் 

னவக்க ் ட லவண்டும் 

❖ அனைத்து 

வொகைங்களிலும் 

ஒவ்பவொரு முனையிலும் 

ஒரு ஸ் ொட்டருடை் 

ரிவரஸ்்  ொரை் 

ப ொருதத் ் ட்டிருக்க 

லவண்டும் 

❖ வொகைத் திைனுக்கு ஏை்  

ஏை்றுத ் 

❖ ஆ லரட்டரன்கலயட்டிை் 
டி வொகைங்கனள 

அவ்வ ்ல ொது 
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 ரொமரித்த ் 

6 இயை்னக 

சீை்ைங்கள் 

எதிர ்ொரொத 

சம் வங்கள் 

❖ மனழநீர ் பவள்ளத்தி ் 

மூழ்குவனதத் தடுக்க 

த ்பிக்கும் வழிகள் 

ஏை் டுதத் ் டும் 

❖ தீனய அனணக்கும் 

கருவிகள் மை்றும் மண ் 

வொளிகள் 

7 னமை் 

ப ஞ்சுகள் 

மை்றும் குழி 

சொய்வு லதொ ்வி 

சொய்வு வடிவிய ், 

புவியிய ் 

அனம ்பு 

❖ இறுதி அ ் து அனைத்து 

குழி சொய்வு 60° கீலழ 

இருக்க லவண்டும் மை்றும் 

ஒவ்பவொரு ப ஞ்ச ்உயரம் 

5 மீஇருக்க லவண்டும். 

ஆதொரம்: FAE & EC ஆ ்  கு ் ொய்வு பசய்ய ் ட்டு முை்பமொழிய ் ட்டது 

 

7.3 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான ல ரிடர ்லமலாை்னம திட்டம்  

நி நடுக்கம், நி சச்ரிவு ல ொை்ை இயை்னக ல ரழிவுகள் கடந்த கொ  

வர ொை்றி ்  திவு பசய்ய ் டவி ்ன , ஏபைைி ் நி ம் நி  அதிரவ்ு 

மண்ட ம் III இை் கீழ் வனக ் டுத்த ் ட்டுள்ளது. இ ் குதி கடலி ் இருந்து 

பவகு பதொன வி ் உள்ளதொ ் கடும் பவள்ளம் மை்றும் சுைொமியொ ் ஏை் டும் 

ல ரழினவ எதிர ்ொரக்்கவி ்ன . 

 ல ரிடர ் லம ொண்னமத் திட்டம், உயிர ்  ொதுகொ ்பு, சுை்றுசச்ூழன  ் 

 ொதுகொத்த ், நிறுவலிை்  ொதுகொ ்பு, உை் த்தினய மறுசீரனமத்த ் மை்றும் 

கொ ்புச ்பசய ் ொடுகனள இலத முை்னுரினம வரினசயி ் உறுதி பசய்வனத 

லநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ ல ரிடர ் லம ொண்னம திட்டத்திை் லநொக்கம், சுரங்கம் மை்றும் 

பவளி ்புை லசனவகளிை் ஒருங்கினணந்த வளங்கனள ்  யை் டுத்தி 

பிை்வருவைவை்னை அனடவதொகும். 

❖  ொதிக்க ் ட்டவரக்ளிை் மீட்பு மை்றும் மருத்துவ சிகிசன்ச. 

❖ மை்ைவரக்னள ்  ொதுகொதத் ்; 

❖ பசொத்து மை்றும் சுை்றுசச்ூழலுக்கு ஏை் டும் லசததன்த குனைதத் ்; 

❖ பதொடக்கத்தி ் சம் வத்னதக் கட்டு ் டுத்தி இறுதியி ் கட்டுக்குள் 

பகொண்டு வருத ்; 

❖  ொதிக்க ் ட்ட  குதியிை்  ொதுகொ ் ொை மறுவொழ்வு; மை்றும் 
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அவசரநினல 

ஒருங்கினை ் ாளர் 

ஆதரவு குழு மீட்பு குழு         

தீயனை ்பு 

குழு 

அவசரநின க்கொை கொரணம் மை்றும் சூழ்நின கள்  ை்றிய அடுத்தடுதத் 

விசொரனணக்கு பதொடரப்ுனடய  திவுகள் மை்றும் உ கரணங்கனள 

 ொதுகொத்த ். 

 ஒரு ல ரிடர ்நடந்தொ ், தடு ்பு நடவடிக்னககள் இருந்தல ொதிலும், கீலழ 

உள்ள விளக்கங்களிை் டி ல ரிடர ் லம ொண்னம பசய்ய ் ட லவண்டும். 

அவசரகொ  சூழ்நின கனளக் னகயொள்வதை்கொக முை்பமொழிய ் ட்ட ஒரு 

அனம ்பு உள்ளது மை்றும் முக்கிய  ணியொளரக்ள் மை்றும் அவரக்ளது 

குழுவிைருக்கு இனடலயயொை ஒருங்கினண ்பு  டம்-7.1 இ ் 

கொட்ட ் ட்டுள்ளது.  

      

 டம் 7.1 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான ல ரிடர ்

லமலாை்னம குழு அனம ்பு 

அவசரநின  அனம ்பு அவசர ஒருங்கினண ் ொளரொ ் 

வழிநடதத் ் டும், அவர ்தகுதிவொய்ந்த சுரங்க லம ொளரொக   இரு ் ொர.் 

அவர ் இ ் ொத நின யி ், சுரங்க லம ொளர ் வரும் வனர, சுரங்கத்தி ் 

இருக்கும் ப ரும் ொ ொை மூத்தவரக்ள் அவசரகொ  ஒருங்கினண ் ொளரொக 

இரு ் ொரக்ள். அவசரகொ  சூழ்நின கனளக் கவைி ் தை்கொக மூை்று 

குழுக்கள் இருக்கும் - தீயனண ்புக் குழு, மீட்புக் குழு மை்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளிை் முை்பமொழிய ் ட்ட அனம ்பு பகொடுக்க ் ட்டுள்ளது 

அட்டவனண 7.2.  
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அட்டவனை 7.2 அவசர நினலக்கான முன்பமாழிய ் ட்ட 

குழுக்கள்  

 தவி தகுதி 

தீனய அனைக்கும் குழு 

குழுத் தன வர/் அவசர 
ஒருங்கினண ் ொளர ்(EC) 

சுரங்க லம ொளர ்

குழு உறு ்பிைர ் சுரங்கத் தன வர ்
குழு உறு ்பிைர ் சுரங்க துனண 

மீட்பு குழு 

குழுத் தன வர/் அவசர 
ஒருங்கினண ் ொளர ்(EC) 

சுரங்க லம ொளர ்

குழு உறு ்பிைர/் சம் வக் 

கடட்ு ் ொட்டொளர ்(IC) 
சுை்றுசச்ூழ ் அதிகொரி 

குழு உறு ்பிைர ் சுரங்கத் தன வர ்
ஆதரவு குழு 

குழுத் தன வர/் அவசர 
ஒருங்கினண ் ொளர ்(EC) 

சுரங்க லம ொளர ்

உதவி குழு தன வர ் சுை்றுசச்ூழ ் அதிகொரி 
குழு உறு ்பிைர ் சுரங்க துனண 

 ொதுகொ ்புக் குழுத் தன வர/் 
அவசரகொ   ொதுகொ ்புக் 

கடட்ு ் ொட்டொளர ்
சுரங்கத் தன வர ்

சுரங்கம் பசய ் ொட்டுக்கு வந்ததும்,  ணியொளரக்ளிை் ப யரக்ளுடை் 

லமல  உள்ள அட்டவனண தயொரிக்க ் ட்டு, அந்தந்த முை்பமொழிய ் ட்ட 

குவொரிகளுக்கொை பதொழி ொளரக்ளுக்கு எளிதொகக் கினடக்கும். 

 சுரங்கம், தீயனண ்பு நின யம் மை்றும் அண்னட பதொழி ் 

பிரிவுகள்/சுரங்கங்களிை்   ்லவறு துனைகனளக் கட்டு ் டுத்த, ஒரு 

பமொன  ் பதொடரப்ு பநட்பவொரக்் மை்றும் வயரப் ஸ் சுரங்க அவசரக் 

கட்டு ் ொட்டு அனைனய (MECR) இனணக்க லவண்டும். 

7.3.1 அவசரக் குழுவின்  ாத்திரங்கள் மற்றும் ப ாறு ்புகள்  

(அ) அவசர ஒருங்கினை ் ாளர் (EC) 

 அவசரகொ  ஒருங்கினண ் ொளர ் தளத்திை் முழுனமயொை 

கட்டு ் ொட்னட ஏை்றுக்பகொள்வொர ்மை்றும் MECR இ ் இருக்க லவண்டும்.  

(ஆ) சம் வக் கட்டு ் டுத்தி (IC) 
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 சம் வக் கட்டு ் ொட்டொளர ் எை் து அவசரநின யிை் இடத்திை்குச ்

பசை்று, அவசரநின னயக் கடக்க அ ் து கட்டு ் டுத்துவதை்கொை பசய ் 

திட்டத்னத லமை் ொரன்வயிடும் ஒரு ந ரொக இருக்க லவண்டும். ஷி ்ட் 

லமை் ொரன்வயொளர ் அ ் து சுை்றுசச்ூழ ் அதிகொரி ஐசியிை் ப ொறு ்ன  

ஏை்க லவண்டும்.  

(இ) பதாடர்பு மற்றும் ஆலலாசனனக் குழு 

 ஆல ொசனை மை்றும் தகவ ் பதொடரப்ு குழுவி ் சுரங்கத் துனைகளிை் 

தன வரக்ள் அதொவது சுரங்க லம ொளர ்இருக்க லவண்டும்.  

(ஈ) லரால் கால் ஒருங்கினை ் ாளர் 
 னமை் ஃல ொரல்மை் லரொ ் கொ ் ஒருங்கினண ் ொளரொக இரு ் ொர.் 

லரொ ் கொ ் ஒருங்கினண ் ொளர ் லரொ ் அனழ ்ன  நடத்துவொர ் மை்றும் 

சுரங்க ்  ணியொளரக்னள சட்டசன  இடத்திை்கு பவளிலயை்றுவொர.் 

கடனமயி ் இருக்கும் அனைத்து  ணியொளரக்ளுக்கும் கணக்கு னவ ் லத 

அவரது முக்கிய  ணியொக இருக்கும்.  

(இ) லதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

  யிை்சி ப ை்ை  ணியொளரக்ளிை் மீட்பு ்  ணினய லமை்பகொள்வதை்கு 

 யிை்சி ப ை்ை மை்றும் ஆயுதம் ஏந்திய ந ரக்ள் குழுவொக இருக்க லவண்டும். 

முதலுதவி மை்றும் தீனய அனண ் தி ்  யிை்சி ப ை்ைவரக்ள் லதட ் 

மை்றும் மீட்புக் குழுவி ் லசரக்்க ் டுவொரக்ள்.  

(f) அவசரகால  ாதுகா ்பு கட்டு ் டுத்தி 

 அவசரகொ   ொதுகொ ்புக் கட்டு ் ொட்டொளர ் பிரதொை வொயி ் 

அலுவ கத்தி ் அனமந்துள்ள மூத்த  ொதுகொ ்பு ந ரொக இருக்க லவண்டும் 

மை்றும் பவளி ்புை ஏபஜை்சிகனள வழிநடத்துகிைொர,் எ.கொ., தீயனண ்பு ் 

 னட, கொவ ்துனை, மருத்துவர ்மை்றும் ஊடகவிய ொளரக்ள் ல ொை்ைனவ. 

7.3.2 அவசரக் கட்டு ் ாட்டு நனடமுனற 

அவசரகொ த்திை் ஆரம் ம், அனைத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு ப ரிய 

தீ அ ் து பவடி ்பு அ ் து லதொண்டும் இயந்திரம் ல ொது சுவர ் இடிந்து 

விழுவதை் மூ ம் பதொடங்கும் மை்றும்   ்லவறு  ொதுகொ ்பு சொதைங்கள் 

மை்றும்  ணியி ் இருக்கும் பசய ் ொட்டு ஊழியரக்ளொ ் கண்டறிய ் டும். 



216 | P a g e  

 

 ணியி ் இருக்கும் ஊழியர ் ஒருவர ் இருந்தொ ், அவர ் (அவருக்கு 

ல ொதுமொை விவரம் பதரிவிக்க ் ட்ட தளத்திை் அவசர நனடமுனையிை் டி) 

அருகி ் உள்ள அ ொரம் அனழ ்பு புள்ளிக்குச ் பசை்று, கண்ணொடினய 

உனடத்து, அ ொரங்கனளத் தூண்டுவொர.் வி த்து நடந்த இடம் மை்றும் தை்னம 

குறித்து அவசர கட்டு ் ொட்டு அனைக்கு பதரிவிக்கவும் அவர ் தை்ைொ ் 

முடிந்தவனர முயை்சி பசய்வொர.் 

❖  ணி அவசர நனடமுனைக்கு இணங்க, அவசரநின னய 

விளக்குவதை்கும் கட்டு ் டுத்துவதை்கும் பிை்வரும் முக்கிய 

நடவடிக்னககள் உடைடியொக நனடப றும். 

❖ தீயனண ்பு வீரர ் தன னமயி ் தீயனண ்புக் குழுவிைர ் தீ நுனர 

படண்டரக்ள் மை்றும் லதனவயொை உ கரணங்களுடை் சம் வம் நடந்த 

இடத்திை்கு வருவொரக்ள். 

❖ அவசரகொ   ொதுகொ ்புக் கட்டு ் ொட்டொளர ் பிரதொை வொயி ் 

அலுவ கத்தி ் இருந்து தைது  ணினயத் பதொடங்குவொர.் 

❖ சம் வக் கட்டு ் ொட்டொளர ்அவசரகொ  இடத்திை்கு வினரந்து பசை்று 

மீட்புக் குழுவிை் உதவியுடை் அவசரநின னயக் னகயொளத ்

பதொடங்குவொர.் 

❖ தளத்திை் முதை்னமக் கட்டு ் ொட்டொளர ் தைது ஆல ொசனை மை்றும் 

தகவ ் பதொடரப்ுக் குழுவிை் உறு ்பிைரக்ளுடை் MECR க்கு வந்து 

தளத்திை் முழுனமயொை கட்டு ் ொட்னட ஏை்றுக்பகொள்வொர.் 

❖ அவர ்சம் வக் கட்டு ் ொட்டொளரிடமிருந்து பதொடரந்்து தகவ ்கனள ் 

ப றுவொர ்மை்றும் இதை்கொை முடிவுகனள மை்றும் வழிகொட்டுத ்கனள 

வழங்குவொர:் 

❖ சம் வக் கட்டு ் டுத்தி 

❖  சுரங்க கட்டு ் ொட்டு அனைகள 

❖ அவசர  ொதுகொ ்பு கட்டு ் டுத்தி 

7.3.3 முன்பமாழிய ் ட்ட தீனய அனைக்கும் கருவிகள் 

சுரங்கத்தி ் உள்ள மூல ொ ொய இடங்களி ் பிை்வரும் வனகயொை 

தீனய அனணக்கும் கருவிகள் முை்பமொழிய ் ட்டுள்ளை. 
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7.3 பவவ்லவறு இடங்களில் தீனய அனைக்கும் கருவிகள்  

இடம் தீனய அனைக்கும் வனக 

மிை் 

உ கரணங்கள் 

CO2 வனக, நுனர வனக, உ ர ்இரசொயை தூள் 

வனக 

எரிப ொருள் 

லசமி ்பு  குதி 

CO2 வனக, நுனர வனக, உ ர ்இரசொயை தூள் 

வனக, மண ் வொளி 

அலுவ க  குதி உ ர ்இரசொயை வனக, நுனர வனக   

7.3.4 அலாரம் அனம ்பு 

னசட் கை்ட்லரொ ர,் தீயனண ்புக் குழுவிடமிருந்து ல ரிடர ்

பசய்தினய ் ப றும்ல ொது, சுரங்கக் கட்டு ் ொட்டு அனை உதவியொளர ் 5 

நிமிடங்களுக்கு னசரை் ஒலி எழு ்புவொர.் 

ப ொது முகவரி அனம ்பு மூ ம் ல ரிடர ் பசய்தினய ஒளி ர ்  

சம் வக் கட்டு ் ொட்டொளர ் ஏை் ொடு பசய்வொர.் சம் வக் 

கட்டு ் ொட்டொளரிடமிருந்து "எமரப்ஜை்சி ஓவர"் எை்ை பசய்தினய ் 

ப ை்ைவுடை், அவசரகொ  கட்டு ் ொட்டு அனை உதவியொளர ்2 நிமிடங்களுக்கு 

லநரொக அ ொரதன்த ஒலி ் தை் மூ ம் "அனைத்து பதளிவொை சிக்ைன யும்" 

வழங்குவொர.் 

பீதி அ ் து தவைொை புரிதன த் தவிரக்்க அ ொரம் அனம ்பிை் 

அம்சங்கள் அனைவருக்கும் விளக்க ் டும்.  

❖ ல ரழிவு. ஆ த்து / ல ரழிவுகனளத் தடுக்க அ ் து கவைி ் தை்கொக, 

பிை்வரும் கட்டு ் ொட்டு நடவடிக்னககள் ஏலதனும் 

எடுக்க ் ட்டிருந்தொ ். 

❖ சுரங்க அலுவ க வளொகம் மை்றும் சுரங்க ்  குதியி ் தீயனண ்பு 

மை்றும் முதலுதவி ஏை் ொடுகள் பசய்ய ் ட்டுள்ளை. 

❖  ொதுகொ ்பு பூட், தன க்கவசம், கண்ணொடி, தூசி முகமூடிகள், கொது 

ல ொை்ை அனைத்து  ொதுகொ ்பு உ கரணங்களிை் ஏை் ொடுகள்.  

❖ பிளக்குகள் மை்றும் கொது மஃ ்ஸ் ல ொை்ைனவ ஊழியரக்ளுக்குக் 

கினடக்க ்ப றுகிை்ைை மை்றும் வழக்கமொை கண்கொணி ்பிை் மூ ம் 

அவை்றிை்  யை் ொடு கண்டி ் ொக கனடபிடிக்க ் டுகிைது. 
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❖ அ ொயகரமொை வளொகங்களி ்  ணிபுரியும் அனைத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும்  யிை்சி மை்றும் புத்தொக்க  டி ்புகள். 

❖ அங்கீகரிக்க ் ட்ட திட்டங்களிை் டி எை்னுனடய லவன  மை்றும் 

சுரங்கத் திட்டங்கனளத் பதொடரந்்து புது ்பித்த ். 

❖ எை்னுனடய முகங்கனள சுதத்ம் பசய்வது பதொடரந்்து 

பசய்ய ் டுகிைது. 

❖ பவடிமருந்துகனளக் னகயொளுத ், சொரஜ்் பசய்த ் மை்றும் பவடிக்கச ்

பசய்த ் ஆகியனவ SOP-ஐ ் பிை் ை்றும் தகுதி வொய்ந்த ந ரக்ளொ ் 

மட்டுலம லமை்பகொள்ள ் டுகிை்ைை. 

❖ சுரங்க ்  ள்ளத்தி ் லமை் ர ்பு நீர ் வருவனதத் தவிரக்்க மன  

வடிகொ ் மை்றும் மண் கட்டுகனள சரி ொரத்்து பதொடரந்்து  ரொமரித்த ். 

❖ குறி ் ொக மனழக்கொ ங்களி ் அவசர  ம்பிங் பசய்ய ல ொதுமொை 

அளவு டீச ் பகொண்ட பஜைலரட்டர ் பசட்களுடை் கூடிய அதிக திைை் 

பகொண்ட கொத்திரு ்பு  ம்புகனள வழங்குத ். 

❖ ஒலி சிக்ைலுக்கொக பவடிக்கும் ல ொது பவடிக்கும் SIREN 

 யை் டுதத் ் டுகிைது. 

❖ பவடி ் தை்கு முை் மை்றும் பவடித்த பிைகு, சிவ ்பு மை்றும்  சன்ச 

பகொடிகள் கொட்சி சமிக்னஞகளொக கொட்ட ் டும். 

❖ பவடி ்பு லநரம் மை்றும் அத்துமீறி நுனழயக் கூடொது எை் னதக் 

குறிக்கும் எசச்ரிக்னக அறிவி ்பு ்   னககள் முக்கிய இடங்களி ் 

னவக்க ் ட்டுள்ளை. 

❖ உை் த்தியொளரிை் வழிகொட்டுத ்களிை் டி அனைத்து சுரங்க 

உ கரணங்களிை் வழக்கமொை  ரொமரி ்பு மை்றும் லசொதனை 

லமை்பகொள்ள ் ட்டது. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்க ஆய்வு 

குழுமத்தின் முை்பமொழிய ் ட்ட மை்றும் ஏை்கைலவ உள்ள 

குவொரிகனள எளிதொக ் பிரதிநிதித்துவ ் டுத்துவதை்கொக, தைித்துவக் 

குறியீடுகள் பகொடுக்க ் ட்டு, இந்த EIA & EMP அறிக்னகயி ் அனடயொளம் 

கொண ் ட்டு ஆய்வு பசய்ய ் டுகிைது. 
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அட்டவனை 7.4    500 மீட்டர ்சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 
 ட்டியல் 

முன்ம ாழியப்பட்ட குவாரி 

குறி
யீடு 

உரிம யாளரி
ன் மபயர ்

கிரா  ்  
 

புல. 
எண்க
ள் 

அள
வு 
(மெ
க்ட்) 

நிமல 

P1 
திரு.A.தங்கரொஜ.  
 

மகொலுமொன்
மகொண்டொன் 

218/1,21
9/1 

4.58.80 

ToR 
obtained 

vide Lr.No. 
SEIAA-

TN/F.No. 
8648/SEAC

/ToR-
1074/2021 
தததி:01.0

3.2022 
மமொத்தம்                                    4.58.80 மெக்தடர ்

தற்தபொதுள்ள குவொரிகள் 
குறி
யீடு 

உரிடமயொளரி
ன் மபயர ்

கிரொமம் & அளவு 
(மெக்

ட் 

 நிமல 

E1 
   
N.மெல்வம் 

மகொலுமொன்
மகொண்டொன் 1.98.0 2.00.0 

21.01.2016 
-

20.01.2026 
ம ாத்த ்  5.068 மெக்தடர ்     

ம ாத்த குழு  ் அளவு  6.42.3 மெக்தடர ்
                        டகவிடப்பட்ட மற்றும் கொலொவதியொன குவொரிகள் 

குறி
யீடு 

உரிம யாளரி
ன் மபயர ்

 
கிரா  ்  

 

புல. 
எண்க
ள் 

அள
வு 
(மெ
க்ட்) 

நிமல 

EX1 
திரு. 

ரத்தினமூரத்்தி 
மகொலுமொன்
மகொண்டொன் 

373(p)B-
III 

1.50.0 
10.05.2011 

to 
09.05.2016 

EX2 
திருமதி.பரிமள

ம் 
மகொலுமொன்
மகொண்டொன் 

373(p)B-
II 

1.50.0 
04.08.2008 

to 
03.08.2018 

EX3 
திருமதி.R.ெகுந்த

லொததவி 
மகொலுமொன்
மகொண்டொன் 

230(P),2
31(P 2.70.0 

04.03.2016 
to 

03.03.2021 
                                                            ம ாத்த ் 5.70 Hect. 

ம ாத்த குழு  ் அளவு  9.268 Hect. 

ஆதார ்:  i).JD/AD கடிதம் – Rc.No. 433/2018 - சுரங்கங்கள், நொள்: 
06.07.2021 

குறிப்பு: 

MoEF & CC அறிவிப்பின்படி குழுமம் பகுதி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 

2269 (இ) தததி: 01.07.2016. 

EX3 குழுமம் அளவின் கணக்கீட்டில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனொல் அடவ 
மெயலற்றதொக இருப்பதொல் ஒட்டுமமொதத் ஆய்வுகளில் தெரக்்கப்படவில்டல. 



220 | P a g e  

 

அட்டவமண 7.5 முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் முக்கிய 

அ ்சங்கள் 

குவொரியிை் ப யர ் திரு. A. தங்கராஜ் சாதாரை கல் குவாரி 
லடொல ொஷீட் எண் 58- F/06 

இனடலய அடச்லரனக 10° 33'41.15" N முத ் 10°33'49.33" N வனர 

இனடலய 

தீரக்்கலரனக 
77°26'22.43" E முத ் 77°26'32.19" E வனர 

மிக உயரந்்த உயரம் 324மீ AMSL 

சுரங்கத்திை் 

முை்பமொழிய ் டட் 

ஆழம் 

25 மீ தனரமட்டத்தி ் கீழ் 

புவியிய ் வளங்கள் 

சொதொரண க ் 

(கை மீட்டர ்m3) 

உள்லள 

கொ நின  

 ொனை (கை 

மீட்டர ்m3) 

லம ் மண் 

(கை மீட்டர ்
m3) 

2106108 22914 45828 

குனைக்கக்கூடிய 

இரு ்புக்கள் 
1098247 21255 42510 

ஐந்தொண்டு உை் த்தி 540447 21255 42510 

தை்ல ொதுள்ள குழி 

அளவு 

- 

 

இறுதி குழி 

 ரிமொணம் 
218 மீ L) x 195 மீ (W) x 50 மீ (D) 

சுை்றியுள்ள  குதியி ் 

நீரம்ட்டம் 
55-60மீ தனரமட்டத்தி ் கீழ் 

சுரங்க முனை 

ஓ ் ை்கொஸ்ட் அனர இயந்திரமயமொக்க ் ட்ட 

சுரங்கம் துனளயிடுத ் மை்றும் பவடித்த ் 

ஆகியவை்னை உள்ளடக்கியது 

நி  ் ர ்பு 

 யை் டுத்த ் ட்ட குத்தனக ்  குதியொைது 

MSL இலிருந்து அதிக டச்ம் 324 மீ மை்றும் 

குனைந்த டச்ம் 315மீ உயரம் பகொண்ட 

அன யி ் ொத நி  ் ர ் ொகும். இ ் குதி 

பதை்கு ்  க்கம் சொய்ந்து, எந்த வனகயொை 

தொவரங்கனளயும் தொங்கொத சொதொரண 

கை்களொ ் மூட ் ட்டிருக்கும். 

இயந்திரங்கள் 

முை்பமொழிய ் டட்ை 

ஜொக் ல மர ் 6 

அமுக்கி 1 

JCP 1 

டி ் ரக்ள் 3 

பவடிக்கும் முனை 
ஷொட் ல ொ ் டிரி ்லிங் மை்றும் ஸ்மொ ் டயொ 

மூ ம் கடட்ு ் டுத்த ் ட்ட பவடிக்கும் முனை. 
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25 மிமீ குழம்பு பவடிமருந்துகள் சொதொரண 

க ்ன  அகை்றுவதை்கும் பவை்றி 

ப றுவதை்கும் சினத ் தை்கும் குவி ் தை்கும் 

 யை் டுத்த  ரிந்துனரக்க ் டுகிைது. 

ஆழமொை துனளயிட ் 

முை்பமொழிய ் டவி ்ன . 

திட்ட பச வு ரூ. 26,70,000/- 

CER பச வு @ திட்டச ்

பச வி ் 2% 
                                    ரூ .53,400/- 

அருகிலுள்ள 

நீரந்ின கள் 

பசங்குளம் 4.2 கி.மீ வடகிழக்கு 

சண்முகைொதி 4.6 கிமீ கிழக்கு 

அமரொவதி ஆறு லமற்கு 6.8 கிமீ 

 சுனம  குதி 

வளரச்ச்ி திட்டம் 

4,340 மீ 2  ர ் ளவி ் 7.5 மீ மை்றும் 10 மீ 

 ொதுகொ ்பு மண்ட த்தி ் 350 மரங்கனள நட 

உத்லதசிக்க ் டட்ுள்ளது. 

முை்பமொழிய ் டட் 

நீர ்லதனவ 
5.0 KLD 

அருகிலுள்ள 

குடியிரு ்பு 
பகொழுமபகொண்டொை் 0.53கிமீ வடலமை்கு 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் & மபறப்பட்ட  
 

அட்டவனை 7.6 தற்ல ாதுள்ள குவாரி "E1" இன் முக்கிய அம்சங்கள் 

தற்ல ாதுள்ள குவாரியின் முக்கிய அம்சங்கள் - E1 

குவொரியிை் ப யர ் திரு. S.கொரத்்திலகயை் சொதொரண க ் குவொரி 
லடொல ொஷீட ்எண் 58- F/06 

இனடலய அடச்லரனக 10° 33'36.33" N முத ் 10°33'30.55" N வனர 

இனடலய தீரக்்கலரனக 77°26'41.34" E முத ் 77°26'37.09" E வனர 

புவியிய ் வளங்கள் 

சொதொரண க ் 

 (கை மீட்டர ்m3) 

லம ் மண்  

(கை மீட்டர ்
881600 மீ3 26126 

சுரண்டக்கூடிய 

இரு ்புக்கள் 

சொதொரண க ்  

(கை மீட்டர ்மீ3) 

லம ் மண்  

(கை மீட்டர ்
2,90,550 மீ3 25968 

சுரங்க முனை 

லதனவயொை அளவு சொதொரண  க ்ன  ் 

பிரித்பதடுக்க திைந்த வளர ்்பு  அனர 

இயந்திரமயமொக்க ் ட்ட சுரங்கம் 

ஏை்றுக்பகொள்ள ் டும். ஜொக் ல மர ்
இனணக்க ் ட்ட டிரொக்டர ் ப ொருத்த ் ட்ட 

அமுக்கி ல ொை்ை இயந்திரங்கள் 

லதொண்டுவதை்கும் பவடி ் தை்கும் 

உத்லதசிக்க ் டட்ுள்ளது, லதொரொயமொை க ் 
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குவொரிகளுக்கு லதொண்டும் இயந்திரம் 

 ரிந்துனரக்க ் டுகிை்ைை, சொதொரண 

க ்ன  இ க்குக்கு பகொண்டு பச ்  

டி ் ரக்ள் /  ொரிகள் 

 ரிந்துனரக்க ் டுகிை்ைை. 

இயந்திரங்கள் 

முை்பமொழிய ் டட்ை 

அமுக்கி மை்றும் ஜொக் ல மர ்  யை் டுத்தி 

ஷொட் துனளகனள துனளயிடுத ் 

லமை்பகொள்ள ் டும் 

லவன  பசய்யும் இடத்திலிருந்து 10 டை் 

திைை் பகொண்ட டி ் ரக்ளி ் லதொண்டும் 

இயந்திரம் மூ ம் கழிவு மை்றும் சொதொரண 

க ் ஏை்ை ் டும். 

10 டை் பகொள்ளளவு பகொண்ட டி ் ர ்மூ ம் 

மூ  ்ப ொருடக்ள் மை்றும் கழிவுகனள 

பகொண்டு பச ்  லவண்டும். 

பவடிக்கும் முனை 

  ொ சுத்திய ் மை்றும் ஷொட் ல ொ ் 

 ்ளொஸ்டிங் ஆகியவை்னை ்  யை் டுத்தி 

துனளயிடட்ு பவடி ் தை் மூ ம்  ொரிய 

உருவொக்கம் சிறிய அளவி ொை துண்டுகளொக 

உனடக்க ் ட லவண்டும். அத்தனகய 

கடிைமொை  ொனைனய உனட ் தை்கொை 

பவடிமருந்துகளிை் தூள் கொரணி ஒரு 

கில ொவிை்கு 6 முத ் 7 டை்கள் வனர இருக்க 

லவண்டும். பவடிப ொருடக்ள். 

உத்லதச மைிதவள 

வரினச ் டுத்த ் 
18 

Project Cost 34  ட்சம் 

CER பச வு @ திட்டச ்

பச வி ் 2% 
ரூ.68,000/- 

 

7.4.1 காற்று சூழல் 

 குழுமம் 7.7 & 7.8 இ ் கொட்ட ் ட்டுள்ள டி சுரங்கத்திை் ஒட்டுபமொத்த 

சுனமனய கணக்கிடுத ். 

அட்டவனை 7.7 சாதாரை கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற் த்தி சுனம 

குவாரி 
ஐந்து 

ஆை்டுகளுக்கு 

உற் த்தி 

மீ3 இல் 

வருடாந்திர 

உற் த்தி 

மீ3 இல் 

தினசரி 
உற் த்தி 

ஒரு 

நானளக்கு 

லாரி 
சுனமகளின் 

எை்ைிக்னக 

P1 5,40,447 1,08,089 360 60 
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E1 2,90,550    58,110 194 32 

பமாத்தம் 8,30,997 1,66,199 554 92 

 

குழுமத்திற்குள்  உள்ள அடனத்து குவொரிகளிலும் (முன்மமொழியப்பட்ட 

மற்றும் ஏற்கனதவ உள்ள) துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் 

ததொண்டும் இயந்திரம் மற்றும் தபொக்குவரத்து நடவடிக்டககள் கொரணமொக 

ஒட்டுமமொத்த தொக்கம் முக்கியமொக எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது மற்றும் 

மவடிப்பினொல் ஏற்படும் கொற்று மற்றும் இடரெெ்ல் சூழல் மற்றும் நில 

அதிரவ்ுகளில் மபரும் பொதிப்பு ஏற்படும். 

 

அட்டவனை 7.8 லமல் மை்ைின் ஒட்டுபமாத்த உற் த்தி சுனம 

குவாரி இல் ஆை்டு 

உற் த்தி மீ3 

தினசரி 
உற் த்தி 

மீ3 

ஒரு நானளக்கு 

லாரி 
சுனமகளின் 

எை்ைிக்னக 

P1 42510 141 24 

E1 25968   87 14 

பமாத்தம் 68478 228 38 

அட்டவனை 7.9 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளில் இருந்து 

உமிழ்வு மதி ்பீடு 

குவாரி "P1"க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

PM10க்கொை 

மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

பசயல் ாடு 
ஆதார 

வனக 
மதி ்பு அலகு 

துனளயிடுத ் 
புள்ளி 
ஆதொரம் 0.156201476 

g/s 

பவடித்த ் 
புள்ளி 
ஆதொரம் 0.557177516 

kg/blast 

கைிம 

ஏை்றுத ் 

புள்ளி 
ஆதொரம் 0.017768946 

g/s 

இழுத்துச ்

பச ்லும் 

சொன  

வரி 
ஆதொரம் 

0.000141284 

g/s/m 

பமொத்தம் 

சுரங்கம் 

 குதி 

ஆதொரம் 5.007425203 
g/s 

SO2 க்கொை 

மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

பமொத்தம் 

சுரங்கம் 

 குதி 

ஆதொரம் 
0.208520368 

g/s 
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NOxக்கொை 

மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

பமொத்தம் 

சுரங்கம் 

 குதி 

ஆதொரம் 
0.016418309 

g/s 

குவாரி "E1"க்கான உமிழ்வு மதி ்பீடு 

PM10க்கொை 

மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

பசயல் ாடு 
ஆதார 

வனக 
மதி ்பு அலகு 

துனளயிடுத ் 
புள்ளி 
ஆதொரம் 0.129657808 

g/s 

பவடித்த ் 
புள்ளி 
ஆதொரம் 0.306850126 

kg/blast 

கைிம 

ஏை்றுத ் 

புள்ளி 
ஆதொரம் 0.016296536 

g/s 

இழுத்துச ்

பச ்லும் 

சொன  

வரி 
ஆதொரம் 

0.000140848 

g/s/m 

பமொத்தம் 

சுரங்கம் 

 குதி 

ஆதொரம் 4.231363386 
g/s 

SO2 க்கொை 

மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

பமொத்தம் 

சுரங்கம் 

 குதி 

ஆதொரம் 
0.049187387 

g/s 

NOxக்கொை 

மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

பமொத்தம் 

சுரங்கம் 

 குதி 

ஆதொரம் 
0.011485435 

g/s 

 ஒரு முை்பமொழிய ் ட்ட குவொரினயக் கருத்தி ் பகொண்டு, ஒரு 

நொளுக்கு 92 ட்ரி ் சொதொரண க ் திைை் பகொண்ட ஒரு நொனளக்கு 554m3 

மை்றும் 38 ட்ரி ் லம ் மண்ணி ் 228m3 திைை் பகொண்ட சொதொரண க ்லிை் 

ஒட்டுபமொத்த உை் தத்ினயக் கொண ொம். பகொத்து இருந்து. 

குறி ்பு:  

ஒரு நொனளக்கு சொதொரண க ் உை் தத்ியொைது 5 வருட குத்தனகக் 

கொ த்திை்கும் லம ் மண் உை் த்திக்கு 1 வருட உை் த்திக் கொ த்துடை் 

கணக்கிட ் டுகிைது. லமலும் தை்ல ொதுள்ள குவொரிகளிை் சுனம 

தை்ல ொதுள்ள குழுமம   சூழலிை் கீழ் உள்ளது. 

        லமை்கூறிய உை் த்தி அளவுகளிை் அடி ் னடயி ், அனைத்து 2 

சுரங்கங்களிலும்   ்லவறு பசய ் ொடுகளொ ் ஏை் டும் உமிழ்வுகள், தனர 

தயொரி ்பு, லதொண்டும் இயந்திரம், தொது னகயொளுத ் மை்றும் ல ொக்குவரத்து 

ல ொை்ை   ்லவறு பசய ் ொடுகனள உள்ளடக்கியது. சுரங்க AP-42க்கொை 

USEPA-Emission Estimation Technique Manual அடி ் னடயி ் இந்த நடவடிக்னககள் 
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முனையொக  கு ் ொய்வு பசய்ய ் ட்டு, வளிமண்ட த்தி ் சொத்தியமொை 

உமிழ்வுகனள வரவனழத்து மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வுகள் அட்டவனண 7.9 இ ் 

பகொடுக்க ் ட்டுள்ளை. 

அட்டவனை 7.10 குழுமத்திற்குள் அதிகரிக்கும் & வினளவு GLC 

µg/m3 இல் PM10 

இடம் னமய மை்டலம் 

பிை்ைணி 41.3 

அதிகரிக்கும் 23.89 

வினளவு 65.19 

NAAQ விதிமுனைகள் 100 µg/m3 

               SO2 µg/m3  

இடம் னமய மை்டலம் 

பிை்ைணி 12.5 

அதிகரிக்கும் 1.6 

வினளவு 14.1 

NAAQ விதிமுனைகள் 80 µg/m3 

             NOx µg/m3  

இடம் னமய மை்டலம் 

பிை்ைணி 23.6 

அதிகரிக்கும் 1.68 

வினளவு 25.28 

NAAQ Norms 80 µg/m3 

7.4.2 இனரசச்ல் சூழல் 

ஒலி மொசு ொடு முக்கியமொக துனளயிடுத ் மை்றும் பவடிதத் ் மை்றும் 

டிரக்குகள் மை்றும் HEMM ல ொை்ை பசய ் ொடுகளொ ் ஏை் டுகிைது. 

பவடிதத் ் மை்றும் அமுக்கி பசய ் ொடு (துனளயிடுத ்) மை்றும் 

ல ொக்குவரத்து நடவடிக்னககள் ஆகியவை்னைக் கருதத்ி ் பகொண்டு 

ஒட்டுபமொத்த ஒலி மொதிரியொக்கம் லமை்பகொள்ள ் ட்டுள்ளது. 500மீ 

சுை்ைளவி ் உள்ள   ்லவறு குவொரிகனளச ்சுை்றியுள்ள   ்லவறு தூரங்களி ் 

இனரசச் ் அளனவக் கணக்கிடுவதை்கு கணி ்புகள் 

லமை்பகொள்ள ் ட்டுள்ளை. 

ஒலர மொதிரியொை இழ ்பு இ ் ொத ஊடகம் மூ ம் அனரக்லகொள ஒலி 

அன   ரவலுக்கு, முத ் பகொள்னகயிை் அடி ் னடயி ் மொதிரினய ் 
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 யை் டுத்தி பவவ்லவறு ஆதொரங்களி ்   ்லவறு இடங்களி ் இனரசச் ் 

அளனவ மதி ்பிட ொம். 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

விரிவொக்கம்  

Lp1&Lp2 எை் து மூ த்திலிருந்து r1&r2 பதொன வி ் அனமந்துள்ள 

புள்ளிகளி ் ஒலி அளவுகள். 

Ae1, 2 எை் து சுை்றுசச்ூழ ் நின னமகளிை் கொரணமொக ஏை் டும் 

அதிக ் டியொை லதய்மொைம் ஆகும். அனைத்து ஆதொரங்களிை் 

ஒருங்கினணந்த வினளனவ மடக்னகச ்லசரத்த் ் மூ ம்   ்லவறு இடங்களி ் 

தீரம்ொைிக்க முடியும். 

                  Lptotal = 10  திவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

 சுனம அரண் கொரணமொக குனைத ் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்க ் ட்டது. 

மொதிரிக்கு லதனவயொை உள்ளடீுகள்: 

சுரங்க பசய ் ொட்டி ்  யை் டுத்த ் டும் அனைத்து இயந்திரங்கள் 

மை்றும் பசய ் ொடுகனள கணக்கி ் எடுத்துக்பகொண்டு மூ  தரவு 

கணக்கிட ் ட்டது. 

அட்டவனை 7.11 குழுமத்திலிருந்து கைிக்க ் ட்ட சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதி ்புகள் 

இரு ்பி
ட ஐடி 

தூரம் 

(m) 

பின்ன
ைி 

மதி ்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்
கும் 

மதி ்பு 

dB(A) 

பமாத்த 

கைிக்க ் 
ட்ட dB(A) 

குடியிரு ்
பு  குதி 

தரநினல
கள் dB(A) 

குடியிரு
 ்பு 

அருகி ் 

P1 

530 

வடலமை்
கு 

40.2 42.67 44.62 

55 
குடியிரு
 ்பு 

அருகி ் 

E1 

720 

வடலமை்
கு 

40.2 40.01 43.11 

ஆதொரம்: ஆய்வக கண்கொணி ்பு தரவு 

 இனடயக மண்ட தத்ி ் 40.01 - 42.67 dB (A) வரம்பிை்குள் அதிகரிக்கும் 

இனரசச் ் நின  கொண ் டுகிைது. இனடயக மண்ட த்தி ் உள்ள 



227 | P a g e  

 

பவவ்லவறு ஏை்பிகளி ் சதத்ம் அளவு குனைவொக உள்ளது, இதி ் உள்ள தூரம் 

மை்றும் மை்ை நி  ் ர ்பு அம்சங்கள் இனரசச்ன க் குனைக்கிைது. 35.5 dB (A), 

தனடயொக உள்ள தனர ் பிரதி லி ்பு, வளிமண்ட ம், கொை்றிை் லவகம், 

பவ ் நின , மரங்கள் மை்றும் கட்டிடங்கள் ல ொை்ை    கொரணிகளொ ் 

குனைவனதக் கருதத்ி ் பகொண்டு, ரிபச ்டரக்ளி ் கண்கொணிக்க ் ட்ட 

மதி ்புகள் மை்றும் கணக்கிட ் ட்ட மதி ்புகள் கொரணமொக ஏை் டும் ஒலி 

அளவு கணித சூதத்ிரதன்த அடி ் னடயொகக் பகொண்டது. வினளவு. லமல  

உள்ள அட்டவனணயி ் இருந்து, சதத்ம் மொசு (ஒழுங்குமுனை மை்றும் 

கட்டு ் ொடு) விதிகள், 2000 (முதை்னம விதிகள் பவளியிட ் ட்டது)  டி 

குடியிரு ்பு  குதிக்கு அருகிலுள்ள அனைத்து இடங்களிலும் சுை்று ்புை 

இனரசச் ் அளவுகள் குடியிரு ்பு  குதியிை் (இனடநின  மண்ட ம்) 

அனுமதிக்க ் ட்ட வரம்புகளுக்குள் இரு ் னதக் கொண ொம். இந்திய 

அரசிதழி ், 14.2.2000 லததியிட்ட S.O.123(E), பிை்ைர ் S.O. 1046(E), லததியிட்ட 

22.11.2000, S.O. 1088(E), லததி 11.10.2002 (E) 159, S. 19.09.2006 மை்றும் 11.01.2010 

லததியிட்ட S.O. 50 (E) சுை்றுசச்ூழ ் ( ொதுகொ ்பு) சட்டம், 1986 இை் கீழ்.). 

7.4.3 தனர அதிர்வுகள்  

லதொண்டும் இயந்திரம், துனளயிடுத ் மை்றும் பவடித்த ், 

ல ொக்குவரத்து வொகைங்கள் ல ொை்ை சுரங்க இயந்திரங்களிை் பசய ் ொடு 

கொரணமொக குழுமத்திை்குள் உள்ள அனைத்து 2 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க 

நடவடிக்னககளொ ் நி  அதிரவ்ுகள் எதிர ்ொரக்்க ் டுகிை்ைை.  

குடிடெ வீடுகள் பவடி ்பிைொ ் தூண்ட ் டும் அதிரவ்ுகளொ ் விரிச ் 

மை்றும் லசதம் ஏை் ட அதிக வொய் ்புள்ளது, அலதசமயம் RCC 

கட்டனமக்க ் ட்ட கட்டனம ்புகள் அதிக நி  அதிரவ்ுகனள தொங்கும். இது 

தவிர, தனர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிரு ்புகளி ் ஒரு  யத்னத 

உருவொக்க ொம். 

பவடி ்பு நடவடிக்னககளொ ் ஏை் டும் மை்பைொரு தொக்கம் பறக்கும்   

 ொனைகள் ஆகும். இனவ சுரங்க ்  குதிகளுக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அ ் து 

விவசொய வய ்களி ் விழுந்து, ந ரக்ளுக்கு கொயம் அ ் து 

கட்டனம ்புகளுக்கு லசதம் ஏை் ட ொம். 2 சுரங்கங்களி ் இருந்து அருகிலுள்ள 

குடியிரு ்புகள் முனைலய கீலழ உள்ள அட்டவனண 7.16. 
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அட்டவனை 7.12 2 சுரங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

இரு ்பிட 

ஐடி 

அதிக ட்ச கட்டைம் 

கிலலாவில் 

m இல் அருகிலுள்ள 

குடியிரு ்பு 

PPV in mm/s 

P1 120 530மீ வடலமை்கு 2.298 

E1 64.5 720மீ வடலமை்கு 0.856 

ஆதொரம்: பவடி ்பு கணக்கீடுகள் 

அனைத்து சுரங்கங்களிலும் பவடி ் தொ ் ஏை் டும் நி  அதிரவ்ுகள், உசச் 

துகள் லவகதன்த (PPV) மதி ்பிடுவதை்கொை அனு வ சமை் ொட்னட ் 

 யை் டுத்தி கணக்கிட ் டுகிைது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

விரிவொக்கம்: 

V = உசச் துகள் லவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மை்றும் ரொக் கொரணி மொறிலி 

k = அதிக ட்ச உடைடி கட்டணம் (கில ொ) 

B =  ொனை மை்றும் தளத்துடை் பதொடரப்ுனடய மொறிலி 

(ப ொதுவொக 1.6) 

       R = கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ)  

அட்டவனை 7.13 2 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூக ப ாருளாதார 

நன்னமகள் 

 திட்ட பசலவு CER @ 2% 

P1 Rs.26,70,000/- Rs. 53,400/- 

E1 Rs.34,00,000/- Rs.68,000/- 

பமாத்தம் Rs. 60,70,000/- Rs. 1,21,400/- 

ஆதொரம்: பவடி ்பு கணக்கீடுகள் 

 லமல  உள்ள அட்டவனணயி ் இருந்து, ஒவ்பவொரு சுரங்கதத்ிலும் ஒரு 

பவடி ்புக்கொை கட்டணம் அதிக ட்சமொகக் கருத ் டுகிைது மை்றும் 29 

லததியிட்ட சுை்ைறிக்னக எண். 7-ை் மூ ம் சுரங்க ்  ொதுகொ ்பு 

இயக்குநரகத்திை் ப ொது இயக்குநரகதத்ிை் டி, 8 மிமீ/வி எை்ை உசச் துகள் 

லவகத்திை்குக் கீலழ PPV உள்ளது. /8/1997 

 

 

7.4.4 சமூக ப ாருளாதார சூழல் 
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2 சுரங்கங்கள் CER க்கு  ங்களிக்கும் மை்றும் சமூகம் வளரச்ச்ியனடயும். 

அட்டவனை 7.14 2 சுரங்கங்களிலிருந்து லவனல வாய் ்புகள் 

குவாரிகளின் விளக்கம் லவனலவாய் ்பு 

P1 18 

E1 18 

பமாத்தம் 36 

அலுவ க குறி ் ொனணயிை்  ொரொ 6 (II) இை்  டி, அனைத்து 

சுரங்கங்களும்  சுனமக் களத் திட்டம் & மூ தை முதலீடு ≤ 100 லகொடிகள், 

அனவ EAC/SEAC இை் வழிகொட்டுதலிை் டி CER க்கு மூ தை முதலீட்டி ் 2% 

 ங்களிக்க லவண்டும். 

❖ முை்பமொழிய ் ட்ட திட்டம் CER - ரூ 53,400/- க்கு நிதியளிக்கும் 

❖ தை்ல ொதுள்ள திட்டங்கள் CER - ரூ.68,000/- க்கு நிதியளிக்கும் 

அட்டவனை 7.15  சுனம  குதி 2 சுரங்கங்களிலிருந்து வளரச்ச்ி 

நன்னமகள் 

குறியீ
டு 

நடுவதற்கு 

முன்பமாழிய
 ் ட்ட 

மரங்களின் 

எை்ைிக்னக 

உயிர் 
பினழ
 ்பு % 

 ர ் 
ளவு 

ச.மீ 

இனத்தி
ன் 

ப யர் 

வளரக்்க ் டு
ம் என 

எதிர் ாரக்்க ்
 டும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்னக 

P1 

600 

80% 

4300 

லவம்பு, 

லகசுவரி
ைொ 480 

E1 

250 

80% 

2,000 

லவம்பு, 

லகசுவரி
ைொ 200 

பமாத்
தம் 

850 

80% 

6,300 

லவம்பு, 

லகசுவரி
னா 680 

குழுமத்தி ் முை்பமொழிய ் ட்ட சுரங்கம் கொரணமொக பமொத்தம் 18 

ல ர ்லவன வொய் ்ன  ் ப றுவொரக்ள் மை்றும் ஏை்கைலவ 18 ல ர ்ஏை்கைலவ 

உள்ள சுரங்கங்களி ்  ணியமரத்்த ் ட்டுள்ளைர.் 

 முை்பமொழிய ் ட்ட சுரங்கத் திட்டங்களிை் அடி ் னடயி ், லவம்பு, 

லகசுவரிைொ ல ொை்ை 600 பூரவ்ீக மரங்கள் திட்ட வளொகத்தி ் 5 

ஆண்டுகளுக்குள் 80% உயிரவ்ொழும் விகிதத்துடை் நட ் டும் எை்று 
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எதிர ்ொரக்்க ் டுகிைது. 4300 சதுர மீட்டர ்  ர ் ளவி ் 480 மரங்கள் 

எதிர ்ொரக்்க ் டுகிைது. முை்பமொழிய ் ட்ட குவொரிகளி ். 

7.5 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

லமலாை்னம திட்டம்  

 அனைத்து திட்ட ஆதரவொளரக்ளும் 01.01.2019 முத ் நனடமுனைக்கு 

வரும் வனகயி ், ஒருமுனை  யை் டுத்துவதை்கும், தடிமை்  ொரொம ் 

பிளொஸ்டிக்னக தூக்கி எறிவதை்கும் தமிழ்நொடு அரசு ஆனண (Ms) எண். 84 

சுை்றுசச்ூழ ் மை்றும் வைத்துனை (EC.2) லததி: 25.06.2018 இணங்க லவண்டும். 

சுை்றுசச்ூழ ் ( ொதுகொ ்பு) சட்டம், 1986 இை் கீழ். 

7.5.1 குறிக்லகாள் 

❖ பிளொஸ்டிக் கழிவுகளிை் உண்னமயொை விநிலயொக சங்கிலி 

வன யனம ்ன  ஆய்வு பசய்ய. 

❖ அனைத்து பிளொஸ்டிக் கழிவுகளுடை் மறுசுழை்சி பசய்யக்கூடிய 

ப ொருடக்னள லசகரி ் தை்கொக பதொட்டிகனள நிறுவுவதை் மூ ம் 

நின யொை பிளொஸ்டிக் கழிவு லம ொண்னமனய கண்டறிந்து 

முை்பமொழித ் சிஸ்டம் டினசை் அனம ்ன த் தயொரிதத் ், 

பசய ் டுத்துவதை்கும் கண்கொணி ் தை்கும் லதனவயொை 

வழிமுனைகள். 

அட்டவனை 7.16 பிளாஸ்டிக் கழிவுகனள நிர்வகி ் தற்கான 
பசயல் திட்டம் 

வ. 

எை். 

பசயல் ாடு ப ாறு ்பு 

1 விதிகனள இனணத்து ல அவுட் 
வடிவனம ்ன  உருவொக்குத ், பிளொஸ்டிக் 

கழிவு லம ொண்னமக்கு கழிவு 

உை் த்தியொளரக்ளிடம் இருந்து 

வசூலிக்க ் டும்  யைர ் கட்டணம், கு ்ன  

பகொடட்ுத ், பிளொஸ்டிக் கழிவுகனள எரித்த ் 

அ ் து ப ொதுமக்களுக்கு இனடயூறு 

வினளவிக்கும் பிை பசய ்களுக்கு 

அ ரொதம்/அ ரொதம். 

சுரங்க 

லம ொளர ்

2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழை்சி 

பசய்யக்கூடிய மை்றும் உள்நொட்டு 

அ ொயகரமொை கழிவுகனள பிரித்பதடு ் னத 

நனடமுனை ் டுத்த, கழிவு 

சுரங்க 

லம ொளர ்
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உை் த்தியொளரக்னள கட்டொய ் டுத்துத ் 

3 பிளொஸ்டிக் கழிவுகள் லசகரி ்பு னமை்ஸ் 
ஃல ொரல்மை் 

4 ப ொருள் மீட்பு வசதிகனள அனமத்த ் சுரங்க 

லம ொளர ்
5 ப ொருள் மீட்பு வசதிகளி ் மறுசுழை்சி 

பசய்யக்கூடிய மை்றும் மறுசுழை்சி பசய்ய 

முடியொத பிளொஸ்டிக் கழிவுகனள பிரித்த ் 

னமை்ஸ் 
ஃல ொரல்மை் 

6  திவுபசய்ய ் ட்ட மறுசுழை்சி 

பசய் வரக்ளுக்கு மறுசுழை்சி பசய்யக்கூடிய 

பிளொஸ்டிக் கழிவுகனள லசை ொக்குத ் 

னமை்ஸ் 
ஃல ொரல்மை் 

7 மறுசுழை்சி பசய்ய முடியொத பிளொஸ்டிக் 

கழிவுகனள சிபமை்ட ் சூனளகளி ், சொன  

கடட்ுமொைத்தி ்  யை் டுத்துவதை்கு 

வழியனமத்த ் 

னமை்ஸ் 
ஃல ொரல்மை் 

8 அனைத்து  ங்குதொரரக்ளினடலயயும் 

அவரக்ளிை் ப ொறு ்பு குறித்து 

விழி ்புணரன்வ ஏை் டுத்துத ் 

சுரங்க 

லம ொளர ்

9 கு ்ன  பகொடட்ுவது, பிளொஸ்டிக் கழிவுகனள 

திைந்த பவளியி ் எரி ் து அ ் து 

ப ொதுமக்களுக்கு இனடயூறு வினளவிக்கும் 

பசய ்களி ் ஈடு டுவது ல ொை்ைவை்னை 

திடீர ்லசொதனை பசய்த ். 

சுரங்க 

உரினமயொளர ்

ஆதொரம்: FAE மை்றும் EC ஆ ் முை்பமொழிய ் ட்டது 

7.6 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான லகாவிட் சுகாதார 

லமலாை்னமத் திட்டம்  

SARS-CoV-2 பகொலரொைொ னவரஸொ ் ஏை் டும் லகொவிட் – 19 லநொய்கள் 

ஒ ்பீட்டளவி ் ஒரு புதிய லநொயொகும், இந்த லநொயிை் இயை்னகயொை வர ொறு, 

குறி ் ொக மீட்புக்கு ் பிந்னதய நிகழ்வுகளிை் அடி ் னடயி ் புதிய 

தகவ ்கள் மொறும் அடி ் னடயி ் அறிய ் டுகிை்ைை.கடுனமயொை 

லகொவிட்-19 லநொய்க்கு ் பிைகு, குணமனடந்த லநொயொளிகள் லசொரவ்ு, உட ்வலி, 

இரும ், பதொண்னட ்புண், சுவொசி ் தி ் சிரமம் ல ொை்ை   ்லவறு 

வனகயொை அறிகுறிகனளயும் பதொடரந்்து பதரிவிக்க ொம். தை்ல ொது 

லகொவிட்-க்கு பிந்னதய சீக்வொ ொக்கள் மை்றும் அதை்கும் குனைவொை 

சொை்றுகள் உள்ளை. ஆரொய்சச்ி லதனவ மை்றும் தீவிரமொக 

பிை் ை்ை ் டுகிைது. லகொவிட் குணமனடந்த அனைத்து லநொயொளிகளிை் 
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பிை்பதொடரத் ்  ரொமரி ்பு மை்றும் ந ்வொழ்வுக்கு ஒரு முழுனமயொை 

அணுகுமுனை லதனவ ் டுகிைது. 

7.6.1 பிந்னதய லகாவிட் பின்பதாடரத்ல் பநறிமுனற 

❖ லகொவிட் ப ொருதத்மொை நடத்னதனயத் பதொடரவும் (முகமூடியிை் 

 யை் ொடு, னக மை்றும் சுவொச சுகொதொரம், உட ் இனடபவளி). 

❖ ல ொதுமொை அளவு பவதுபவது ் ொை நீனரக் குடிக்கவும் (முரணொக 

இ ்ன  எை்ைொ ்). 

❖ உங்கள்  ணியிடங்கள் சுத்தமொகவும் சுகொதொரமொகவும் இரு ் னத 

உறுதி பசய்து பகொள்ளுங்கள். 

❖ லமை் ர ்புகள் (எ.கொ., லமனசகள் மை்றும் லமனசகள்) மை்றும் 

ப ொருடக்னள (எ.கொ., பதொன ல சிகள், ப  ்பமட்) 

கிருமிநொசிைியொ ் பதொடரந்்து துனடக்க லவண்டும். 

❖  ணியிடதன்தச ் சுை்றியுள்ள முக்கிய இடங்களி ் சுதத்ிகரி ்பு 

ல ண்ட் ர ் டிஸ்ப ை்சரக்னள னவக்கவும். இந்த டிஸ்ப ை்சரக்ள் 

பதொடரந்்து நிர ்  ் டுவனத உறுதிபசய்யவும் 

❖ னக கழுவுவனத ஊக்குவிக்கும் சுவபரொட்டிகனளக் கொண்பி 

❖ ஊழியரக்ள், ஒ ் ந்ததொரரக்ள் மை்றும் வொடிக்னகயொளரக்ள் லசொ ்பு 

மை்றும் தண்ணீருடை் னககனள கழுவக்கூடிய இடங்களுக்கு அணுக ் 

இரு ் னத உறுதிபசய்யவும். 

❖ சுவொச சுகொதொரதன்த ஊக்குவிக்கும் சுவபரொட்டிகனள 

கொட்சி ் டுதத்வும். 

❖ உங்கள் சமூகத்தி ் லகொவிட்-19  ரவத் பதொடங்கிைொ ், ல சொை 

இரும ் அ ் து குனைந்த தரக் கொய்சச் ் (37.3° டிகிரி பச ்சியஸ் 

அ ் து அதை்கு லம ்) உள்ளவரக்ள் வீட்டில லய இருக்க லவண்டும் 

எை் னத உங்கள் ஊழியரக்ள், ஒ ் ந்ததொரரக்ள் மை்றும் 

வொடிக்னகயொளரக்ளுக்குச ் சுருக்கமொகச ் பசொ ்லுங்கள். 

லநொய்தப்தொை்றிை் அறிகுறிகனள மனைக்கக்கூடிய 

 ொரொசிட்டமொ ்/அபசட்டமிலைொஃப ை், இ ்யூபுரூஃ ை் அ ் து 

ஆஸ்பிரிை் ல ொை்ை எளிய மருந்துகனள எடுத்துக் பகொள்ள 

லவண்டியிருந்தொ ் அவரக்ள் வீட்டில லய இருக்க லவண்டும் (அ ் து 

வீட்டிலிருந்து லவன  பசய்ய லவண்டும்). 



233 | P a g e  

 

❖ லகொவிட்-19 இை் ல சொை அறிகுறிகள் இருந்தொலும், மக்கள் வீட்டில லய 

இருக்க லவண்டும் எை்ை பசய்தினயத் பதொடரந்்து பதொடரப்ுபகொண்டு 

விளம் ர ் டுத்துங்கள். 

❖ லநருக்கு லநர ் சந்தி ்பு அ ் து நிகழ்வு லதனவயொ எை் னதக் 

கவைியுங்கள். பதொன பதொடரப்ு அ ் து ஆை்ன ை் நிகழ்வு மூ ம் 

அனத மொை்ை முடியுமொ? 

❖ கூட்டம் அ ் து நிகழ்னவ குனைக்க முடியுமொ, அதைொ ் குனைவொை 

மக்கள் க ந்து பகொள்ள ொமொ? 

❖ அனைத்து ஊழியரக்ளுக்கும் திசுக்கள் மை்றும் னக சுதத்ிகரி ்பு 

உள்ளிட்ட ல ொதுமொை ப ொருடக்ள் மை்றும் ப ொருடக்னள முை்கூட்டிலய 

ஆரட்ர ் பசய்யுங்கள். சுவொச அறிகுறிகனள உருவொக்கும் எவருக்கும் 

வழங்க அறுனவ சிகிசன்ச முகமூடிகள் உள்ளை. 

❖ சய்வை் ்ரொஷ் மருத்துவ நனடமுனையி ் நம்  ் டுவது ல ொ , லூக் 

பவதுபவது ் ொை நீர/் ொலுடை் சியொவை் ்ரொனஷ கொன யி ் (1 

லதக்கரண்டி அளவு)  யை் டுத்துவது மிகவும்  ரிந்துனரக்க ் டுகிைது 

எை்று ஆயுஷ் அனமசச்கம்  ரிந்துனரக்கிைது. பிந்னதய மீட்பு 

கொ த்தி ்  யனுள்ளதொக இருக்கும். 

❖ பதொடரந்்து வைட்டு இரும ் / பதொண்னட வலி இருந்தொ ், உ ்பு வொய் 

பகொ ் ளித்து நீரொவி உள்ளிழுக்க லவண்டும். வொய் 

பகொ ் ளிக்க/நீரொவி உள்ளிழுக்க மூலினககள்/மசொ ொ லசரத்த் ். 

இரும ் மருந்துகள், மருத்துவ மருத்துவர ்அ ் து ஆயுஷ் மருத்துவரிை் 

தகுதி வொய்ந்த  யிை்சியொளரிை் ஆல ொசனையிை் ல ரி ் எடுக்க ் ட 

லவண்டும். 

❖ உயரத்ர கொய்சச் ், மூசச்ுத் திணை ், Sp 02 <95%, விவரிக்க முடியொத 

மொரப்ு வலி, புதிய குழ ் ம், குவிய   வீைம் ல ொை்ை ஆரம்  

எசச்ரிக்னக அறிகுறிகனளக் கண்டறியவும். 

❖ புனகபிடித்த ் மை்றும் மது அருந்துவனத தவிரக்்கவும். 

❖ திட்டத்னத ்  ை்றி உங்கள்  ணியொளரக்ள் மை்றும் 

ஒ ் ந்ததொரரக்ளுடை் பதொடரப்ு பகொண்டு, திட்டத்திை் கீழ் அவரக்ள் 

எை்ை பசய்ய லவண்டும் - அ ் து பசய்யக்கூடொது - எை் னத 

அவரக்ள் அறிந்திரு ் னத உறுதிபசய்யவும். ல சொை அறிகுறிகள் 



234 | P a g e  

 

இருந்தொ ் அ ் து அறிகுறிகனள மனைக்கக்கூடிய எளிய 

மருந்துகனள (எ.கொ.,  ொரொசிட்டமொ ், இ ்யூபுரூஃ ை்) எடுத்துக் 

பகொண்டொலும், லவன யிலிருந்து வி கி இரு ் தை் 

முக்கியத்துவத்னத வலியுறுத்துங்கள். 

கணிெமொன எண்ணிக்டகயிலொன பணியொளரக்ள், ஒப்பந்ததொரரக்ள் 

மற்றும் ெப்டளயரக்ள் உங்கள் வணிக இடத்திற்கு வர முடியொவிட்டொலும், 

உங்கள் வணிகத்டத எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்த திட்டமொனது - 

பயணத்தில் உள்ள உள்ளூர ்கட்டுப்பொடுகள் கொரணமொகதவொ அல்லது தநொய் 

கொரணமொகதவொ கூறப்படதவண்டும். 
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அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

8.0 பபாது 

ககொலுமககொண்டொன் கிரொமத்தில் சொதொரண கல்  கற்களை 

கெட்டுெதற்கொன ஒரு முன்கமொழியப்பட்ட திட்டமொனது 1098247 மீ3 சொதொரண 

கல்  & 21215 மீ3 கொலநிளல பொளற மற்றும் 42510 மீ3 மமல்மண்ளண 5 

ஆண்டுகைில் உற்பத்தி கசய்ெளத மநொக்கமொகக் ககொண்டுை்ைது. இது 

அண்ளட பகுதிகைில் சமூக-கபொருைொதொர கசயல்பொடுகளை 

மமம்படுத்துெமதொடு பின்ெரும் நன்ளமகளையும் ஏற்படுத்தும் 

❖ வேலை ோய்ப்பு அதிகரிப்பு 

❖ சமூக-பபாருளாதார நைனிை் முன்வனற்றம் 

❖ உடை் உள்கட்டலமப்பிை் முன்வனற்றம் 

❖ சமூக உள்கட்டலமப்பிை் முன்வனற்றம 

8.1வேலல ோய்ப்பு 

 சுரங்க நடேடிக்லககலள வமற்பகாள்ேதற்காக சுமார ் 18 நபரக்ளுக்கு 

வேலைோய்ப்லப ேழங்குேதற்கும், இதப்தாகுதியிை் வேலைோய்ப்பு 

ேழங்குேதிை் உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிலம ேழங்குேதற்கும் 

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும், ஒப்பந்த வேலைகள், பதாழிை் ோய்ப்புகள், 

வசலே ேசதிகள் வபான்றேற்றிை் பைருக்கு மலறமுக வேலை ோய்ப்பு 

கிலடக்கும். சுரங்கத் திட்டத்தாை் உள்ளூர ் மக்களின் பபாருளாதார நிலை 

வமம்படும். 

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதார நல நடேடிக்லககள் 

 இப்பகுதியிை் சுரங்க நடேடிக்லகயின் தாக்கம்  உடனடி திட்ட 

தாக்கம் பகுதியிை் சமூக-பபாருளாதார சூழலிை் மிகவும் சாதகமானதாக 

இருக்கும். வநரடியாகவும் மலறமுகமாகவும் உள்ள வேலை ோய்ப்புகள், 

குறிப்பாக உள்ளூர ் சமூகங்களிை் குலறந்த திறன் பகாண்ட வேலை 

வதடுபேரக்ளுக்கு வமம்பட்ட பண ேருமானத்திற்கு பங்களிக்கும். 

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

 முன்கமொழியப்பட்ட குெொரிகை் தமிழ்நொட்டின் பழனி தொலுகொ மற்றும் 

திண்டுக்கல் மொெட்டத்தில் உை்ை ககொலுமககொண்டொன் கிரொமத்தில் 
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அளமந்துை்ைன, மமலும் இப்பகுதியில் தகெல் கதொடரப்ு, சொளலகை் மற்றும் 

பிற ெசதிகை் ஏற்கனமெ நன்கு நிறுெப்பட்டுை்ைன. முன்கமொழியப்பட்ட 

சுரங்கம் கொரணமொக பின்ெரும் கபௌதீக உை்கட்டளமப்பு ெசதிகை் மமலும் 

மமம்படும். 

❖ சாலை வபாக்குேரத்து ேசதிகள் 

❖ பதாடரப்ுகள் 

❖  மருத்துேம், கை்வி மற்றும் சமூக நைன்கள் அருகிலுள்ள 

குடிமகனுக்குக் கிலடக்கும் . 

❖ சுரங்கத்திை் பணிபுரியும் பதாழிைாளரக்ளுக்கு கூடுதைாக மக்கள் 

பதாலக. 

8.4 சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

 சிவிை் கட்டுமான காைத்திை், ேரத்த்கம், குப்லப தூக்குதை், சுகாதாரம் 

மற்றும் பிற துலண வசலேகளிை் வேலைோய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இந்தத் துலறகளிை் வேலைோய்ப்பு முதன்லமயாக தற்காலிகமாக அை்ைது 

ஒப்பந்த அடிப்பலடயிை் இருக்கும் மற்றும் திறலமயற்ற பதாழிைாளரக்ளின் 

ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். பதாழிைாளர ் பலடயிை் பபரும் பகுதியினர ்

முக்கியமாக உள்ளூர ் கிராமோசிகளாக இருப்பாரக்ள், அேரக்ள் விேசாயம் 

மற்றும் சுரங்க நடேடிக்லககளிை் தங்கலள ஈடுபடுத்திக் பகாள்ோரக்ள் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அேரக்ளின் ேருமானதல்த 

வமம்படுத்துேவதாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுபமாதத் பபாருளாதார 

ேளரச்ச்ிக்கும் ேழிேகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

 முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீவழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற 

உறுதியான பைன்கலளக் பகாண்டிருக்க ோய்ப்புள்ளது. 

❖ உள்கட்டலமப்பு ேசதிகள், வபாக்குேரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் 

பிற சமூக வசலேகளுக்கு பபாருடக்ள் மற்றும் வசலேகலள 

ேழங்குதை் வபான்ற ஒப்பந்த வேலைகளிை் உள்ளூர ் மக்களுக்கு 

மலறமுக வேலை ோய்ப்புகள். 
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❖ ோடலக குடியிருப்புக்கான கூடுதை் வீட்டு வதலே அதிகரிக்கும். 

❖ கைாசச்ார, பபாழுதுவபாக்கு மற்றும் அழகியை் ேசதிகளும் வமம்படும். 

❖ தகேை் பதாடரப்ு, வபாக்குேரத்து, கை்வி, சமூக வமம்பாடு மற்றும் 

மருத்துே ேசதிகளிை் முன்வனற்றம் மற்றும் வேலைோய்ப்பு மற்றும் 

ேருமான ோய்ப்புகளிை் ஒட்டுபமாத்த மாற்றம். 

❖ தகேை் பதாடரப்ு, வபாக்குேரத்து, கை்வி, சமூக வமம்பாடு மற்றும் 

மருத்துே ேசதிகளிை் முன்வனற்றம் மற்றும் வேலைோய்ப்பு மற்றும் 

ேருமான ோய்ப்புகளிை் ஒட்டுபமாத்த மாற்றம். 

❖ ராயை்டி, CESS, DMF, GST வபான்ற ேருோய் மூைம் ேரி ேருோய் 

அதிகரிக்கும் அதன் மூைம் மாநிை அரசும் உத்வதச சுரங்கதத்ிலிருந்து 

வநரடியாகப் பயனலடயும். 

8.6  கூட்டாண்லம சமூக பபாறுப்பு 

தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரோளர,் CSR நடேடிக்லககள் மற்றும் ேணிக 

பசயை்முலறகளுடன் சமூக பசயை்முலறகலள ஒருங்கிலணதத்ை் பற்றிய 

விழிப்புணரல்ே அலனத்து மட்ட ஊழியரக்ளிலடவயயும் ேளரப்்பதற்கு 

பபாறுப்வபற்பார.் CSR நடேடிக்லககலள வமற்பகாள்ேதிை் 

ஈடுபட்டுள்ளேரக்ளுக்கு வபாதுமான பயிற்சி மற்றும் மறுசீரலமப்பு 

ேழங்கப்படும். 

இத்திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்பமாழிபேர,் திட்ட தளத்திை் இருந்து 10 

கிமீ பதாலைவிை் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் பபாருளாதார 

வமம்பாட்டிற்கான பின்ேரும் திட்டங்கலள வமற்பகாள்ோர.் இதற்காக 

ஒே்போரு ஆண்டும் தனி பட்பெட் ேழங்கப்படும். இத்திட்டத்லத இறுதி 

பசய்ய முன்பமாழிபேர ் உள்ளூர ் அரசாங்கத்துடன் பதாடரப்ுபகாள்ோர.் 

திட்டங்கள் பின்ேரும் பரந்த பகுதிகளிலிருந்து வதரந்்பதடுக்கப்படும் – 

❖ சுகாதார வசலேகள் 

❖ சமூக ேளரச்ச்ி 

❖ உள்கட்டலமப்பு வமம்பாடு 

❖ கை்வி மற்றும் விலளயாட்டு 

❖ சுய வேலைோய்ப்பு 

❖ CSR பசைவு மதிப்பீடு 
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❖ ககொலுமககொண்டொன் கிரொமத்தில் சமூகப் கபொறுப்புணரவ்ு 

நடெடிக்ளககை் முக்கியமொக கல்வி, சுகொதொரம், மகைிர ்

சுயஉதவி குழுக்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் 

உை்கட்டளமப்புக்கொன பங்கைிப்பு மபொன்றெற்றுக்கு 

பங்கைிக்கும், CSR பட்கெட்டில் லொபத்தில் 2.5% 

ஒதுக்கப்படுகிறது. 

8.7 பபரு நிறுேனம் சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு 

பபரு நிறுேனம் சுற்றுசச்ூழை் பபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு இந்திய 

அரசு, MoEF & CC அலுேைக குறிப்பாலணயின்படி F.No.22-65/2017-IA.III, வததி: 

01.05.2018. 

 அலுேைக குறிப்பாலணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுலமக் களத ்

திட்டம் மற்றும் மூைதன முதலீடு ≤ 100 வகாடிகள், முன்பமாழியப்பட்ட மற்றும் 

ஏற்கனவே உள்ள திட்டங்கள் EAC/SEAC இன் ேழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு 

மூைதன முதலீடட்ிை் 2% பங்களிக்க வேண்டும். பமாதத் மூைதனச ்பசைவு ரூ. 

26, 70,000/- மற்றும் அவத வேலைகளின் 2% ரூ. Rs 53,400. 

 

அட்டேலண 8.1 CER - பசயல் திட்டம் 

பசயல்பாடு பயனாளிகள் பமாத்தம் 

அரசுப் பை்ைியின் ககொலுமககொண்டொன் 

கிரொமத்தில் துப்புரவு ெசதிகளை 

மமம்படுதத் ஸ்மொரட்் ெகுப்பு 

ெசதிகளை மமம்படுத்த நிதி 

ெழங்குதல். 

ககொலுமன்ககொண்டொன் 

கிராமம் 

     ரூ. 

53,400/- 

பமாத்தம் 
       

ரூ.53,400/- 

ஆதாரம்: FAE ஆை் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதரோளருடன் 

ஆவைாசலன. 
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அத்தியாயம IX 

சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 பபாருந்தாது, ஏபனனிை் வநாக்குதை் கட்டத்திை் சுற்றுசச்ூழை் பசைவு 

பைன் பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவிை்லை. 
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அத்தியாயம் X 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம திட்டம் 

10.0 ப ாது 

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP) முன்மோழியப்பட்ட 

இடத்தில் உள்ளமேக்கப்பட்ட ோசுக் குமறப்பு வசதிகமளக் கருத்தில் 

மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் அமேப்மபப் பாதுகாப்பமத ம ாக்கோகக் 

மகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்தின்  ல்ல 

 மடமுமறகள், சுற்றுப்புறக் காற்றின் தரே்,  ீரின் தரே், சமூகப் 

மபாருளாதார முன்மனற்றத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அமனத்து 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கமளயுே் மவதத்ிருப்பமத உறுதி மசய்யுே். 

 மபறுதல் அமேப்புகளின் ஆதரவுத ்திறமன மேே்படுத்துே் வமகயில், 

மூல ேட்டத்தில் தணிப்பு  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஒட்டுமோத்த சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் ஆகியமவ 

மவளிப்படுதத்ப்படுகின்றன. இ ்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, 

தணிப்பு  டவடிக்மககள் மசயல்படுத்தப்படுவமத உறுதிமசய்வதற்கான 

 ிரவ்ாக அே்சங்கமளப் பற்றி விவாதிக்கிறது ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

ேதிப்பீடு (EIA) இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பைாள்மை 

 சுற்றுசச்ூழலுக்கு மபாறுப்பான முமறயில் அதன் அமனத்து 

மசயல்பாடுகமளயுே்  டத்துவதற்குே் சுற்றுசச்ூழல் மசயல்திறமன 

மதாடர ்்து மேே்படுத்துவதற்குே் திட்ட ஆதரவாளர ்உறுதிபூண்டுள்ளார.் 

ஆதரவாளர,் திரு. A. தங்கராஜ் மசய்வார:் 

❖ அதன் மசயல்பாடுகள் ேற்றுே் மசயல்பாடுகளுடன் மதாடரப்ுமடய 

அமனத்து சட்டங்கள், மசயல்கள், ஒழுங்குமுமறகள் ேற்றுே் 

தர ிமலகளின் மதமவகமளப் பூரத்்தி மசய்தல். 

❖ மபாது சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிமனகள் ேற்றுே் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்புகளில் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்க ஒரு 

திட்டத்மத மசயல்படுத்த மிகவுே் உதவிகரோனது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் மகாள்மகமய மசயல்படுத்துவமத உறுதி மசய்ய 

மதமவயான ஆதாரங்கமள ஒதுக்குங்கள். 
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❖ திட்ட வளரச்ச்ியின் அமனத்து  ிமலகளிலுே் பயனுள்ள மூடல் 

மூமலாபாயே் இருப்பமதயுே், சாத்தியோன  ீண்டகால சுற்றுசச்ூழல் 

ேற்றுே் சமூக தாக்கங்கமளக் குமறக்க முற்மபாக்கான ேறுசீரமேப்பு 

முடி ்தவமர விமரவாக மேற்மகாள்ளப்படுவமதயுே் 

உறுதிப்படுதத்வுே். 

❖ சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏமதனுே் குமறபாடு அல்லது 

எதிரப்ாராத மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிமய எசச்ரிக்க 

கண்காணிப்பு திட்டங்கமள மசயல்படுதத்வுே். 

❖ சுற்றுசச்ூழலின் மசயல்திறமன சரிபாரக்்கவுே், மதாடர ்்து 

முன்மனற்றத்மத ம ாக்கி பாடுபடவுே் அவ்வப்மபாது 

ேதிப்பாய்வுகமள  டத்தவுே். 

10.1.1 நிர்வாைம் மற்றும் பதாழில்நுட்  அமம ்பின் விளை்ைம் 

 அத்தியாயே் VI இன் கீழ் விவாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்புப் பிரிவு சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்மத திறே்பட 

மசயல்படுத்துவமத உறுதிமசய்து, ஒவ்மவாரு முன்மோழியப்பட்ட 

குவாரியின் சுரங்க மேலாண்மே  ிமல மூலே் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட 

விதிகளுக்கு இணங்குவமத உறுதி மசய்யுே். 

அ ்தக் குழுமவ மபாறுப்மபற்க மவண்டுே்: 

❖  ீர/்கழிவு  ீரின் தரே், காற்றின் தரே் ேற்றுே் உருவாக்கப்படுே் 

திடக்கழிவு ஆகியவற்மற கண்காணித்தல். 

❖ மவளிப்புற ஆய்வகே் மூலே் மசகரிக்கப்பட்ட  ீர ் ேற்றுே் காற்று 

ோதிரிகளின் பகுப்பாய்வு. 

❖  ிதி ேதிப்பீடு, ஒழுங்குமுமற, காற்று ோசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிகமள 

 ிறுவுதல், கழிவு  ீர ் சுத்திகரிப்பு  ிமலயே் மபான்றவற்மற 

உள்ளடக்கிய ோசு கட்டுப்பாடு ேற்றுே் பாதுகாப்பு  டவடிக்மககள்/ 

சாதனங்கமள மசயல்படுத்துதல் ேற்றுே் கண்காணித்தல். 

❖ திட்டே் ேற்றுே் மவளி  ிறுவனங்களுடன் சுற்றுசச்ூழல் மதாடரப்ான 

மசயல்பாடுகமள ஒருங்கிமணத்தல். 

❖ சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் ேற்றுே் 

ேக்கள்மதாமக பற்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கள் மசகரிப்பு. 
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❖ பசுமே பகுதி வளரச்ச்ி. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் மசயல்பாட்டின் 

முன்மனற்றத்மத கண்காணித்தல். 

❖ சட்ட விதிகள், ோ ில ோசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியே், சுற்றுசச்ூழல் 

ேற்றுே் வன அமேசச்கே் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் அனுேதியின் 

 ிப ்தமனகள் ேற்றுே்  ிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் ேற்றுே் 

மசயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவற்றின் விதிமுமறகளுக்கு இணங்குதல். 

10.2 நிலச ்சூழல் மமலாண்மம 

 குவாரியின் மசயல்பாடு, குவாரி குழிமய தற்காலிக  ீரத்்மதக்கோக 

ோற்றுவதன் மூலே்  ிலதம்த ேறுசீரமேத்தல் ேற்றுே் மீதமுள்ள பகுதி 

(பயன்படுதத்ப்படாத பகுதிகள், உள்கட்டமேப்பு, மபாக்குவரத்து சாமலகள்) 

பசுமேப் பகுதி வளரச்ச்ிக்கு பயன்படுதத்ப்படுே். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் 

பாதிக்கப்படாது. குவாரி மசயல்பாட்டின் மபாது திட்டப் பகுதியில் மபரிய 

தாவரங்கள் இல்மல ேற்றுே் குவாரி மசயல்பாடு முடி ்ததுே் பசுமே பகுதி  

மேே்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் அடரத்்தியான மதாட்டே் உருவாக்கப்படுே். 

அட்டவமண 10.1 நிலச ் சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

வாகனே் கழுவுே் பகுதிகமள வடிவமேக்கவுே், இதனால் 

அமனத்து ஓடுே்  ீருே் மகப்பற்றப்பட்டு எண்மணய்  ீர ்

பிரிப்பான்கள் ேற்றுே் வண்டல்  ீரப்்பிடிப்பு சாதனங்கள் 

வழியாக அனுப்பப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

வாகனங்கள் மசல்லுே் பாமதகளில் இரு ்துே் எ ்த 

 ீரவ்ழிப்பாமதயிலிரு ்து 100மீ மதாமலவிலுே் பாதுகாப்பான 

இடத்தில் எரிமபாருள்  ிரப்புதல் மேற்மகாள்ளப்பட 

மவண்டுே். எரிமபாருள்  ிரப்புதல் மசயல்பாடு எல்லா 

ம ரங்களிலுே் காட்சி கண்காணிப்பில் இருக்க மவண்டுே். 

எண்மணய்/தண்ணீர ் பிரிப்புடன் சே்ப்களுக்கு எரிமபாருள் 

 ிரப்புே் பகுதிகளின் வடிகால். 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

ேற்றுே் 

சுரங்க 

துமண 

ேண் ேற்றுே்  ிலதத்டி  ீர ் ோசுபாட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

சே்பவத்மதத் மதாடர ்்து மதமவப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்
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கருத்தியல்  ிமலயில், சுரங்கக் குழிகள் ேமழ  ீர ்

மசகரிப்பாக ோற்றப்படுே். 

மீதமுள்ள பகுதி பசுமே ேண்டலோக ோற்றப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய மவளிப்புறக் குப்மபகள் இல்மல. சுரங்கத் 
தமலவர ்

சுற்றுவட்டார  ிலங்கள் பாதிக்கப்படுவமதத ்தடுக்க, திட்டப் 

பகுதிமயச ் சுற்றிலுே் மகட்ச ் குழிகள் / குடிமயற்றப் 

மபாறிகளுடன் கூடிய ேமல வடிகால்கள் அமேக்கப்பட 

மவண்டுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவு பறக்குே் தூசிமயத் தடுக்க 

அடர ்்த மதாட்டத்துடன்  டப்படுே், இது ஒலித் தமடயாகவுே் 

மசயல்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்மம 

முன்மோழியப்படட் திட்டத்திலிரு ்து அதிக சுமே அல்லது 

கழிவுகள் எதுவுே் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்மல. 

அட்டவமண 10.2 மண் மமலாண்மமை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

திட்ட எல்மலயில் இரு ்து ேமல வடிகால் வழியாக 

மவளிமயறுே் மேற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படுே். 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

ேற்றுே் 

சுரங்க 

துமண 

ஓட்டே் ேற்றுே் அரிப்பு அபாயத்தின் மசறிமவக் குமறக்க, 

வடிகால் அமேப்புகளுடன் கூடிய சாமலகள் ேற்றுே் பிற 

அணுகல் சாமலகமள வடிவமேத்தல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

வண்டல் மபாறிகளிலிரு ்து மவற்று வண்டல் ேமல வடிகால் 

அமேப்மபப் பராேரிக்கவுே், சரிமசய்யவுே் அல்லது 

மேே்படுதத்வுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ேண்ணின் pH, EC, குமளாமரடு, அளவு ேற்றுே்  ீர ்தாங்குே் 

திறன் ஆகியவற்மற மசாதிக்கவுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்



244 | P a g e  

 

ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 

10.4 நீர ்மமலாண்மம 

 முன்மோழியப்பட்ட குவாரித் திட்டத்தில், கழிவு ீர ் உற்பத்திக்கான 

எ ்த மசயல்முமறயுே் ஈடுபடவில்மல, இய ்திரங்கள் கழுவுே் எண்மணய் 

ேற்றுே் கிரீஸ் ேட்டுமே எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது ேற்றுே் சுரங்க 

அலுவலகத்தில் இரு ்து உள் ாட்டு கழிவு ீர.் குவாரி மசயல்பாடு 25m BGL 

ஆழே் வமர முன்மோழியப்பட்டது. இப்பகுதியில்  ீரே்ட்டே் தமர 

ேட்டத்திலிரு ்து 55-60மீ கீமழ உள்ளது; எனமவ முன்மோழியப்பட்ட 

திட்டங்கள் முழு குவாரி காலத்திலுே்  ிலத்தடி  ீர ்ேட்டத்தில் குறுக்கிடாது. 

அட்டவமண 10.3 நீர ் சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

 ீர ்வி ிமயாகத்திற்காக குழி  ீரின் ேறுபயன்பாட்மட 

அதிகரிக்க. 
சுரங்கத் தமலவர ்

சுரங்கப் பகுதியின்  ீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகமளக் 

கட்டுப்படுதத்வுே், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியாகத ்

தமடயற்ற பகுதிகளில் இரு ்து மவளிமயறுே்  ீமர 

திருப்பிவிடவுே் தற்காலிக ேற்றுே்  ிர ்தர ேமல 

வடிகால் அமேக்கப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய உள்ள இயற்மக 

வடிகால்/ ல்லாக்கள்/புமராக்மலட்டுகள் சுரங்க 

 டவடிக்மககளின் எ ்த இடத்திலுே் மதா ்தரவு 

மசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியிலிரு ்து  ீர ்ிமலகளில் கழிவு ீர ்

உற்பத்தி அல்லது மவளிமயற்றே் இல்மல என்பமத 

உறுதிமசய்யவுே். 

சுரங்கத் தமலவர ்

திட்டப் பகுதியில் இரு ்து உற்பத்தியாகுே் வீட்டுக் 

கழிவு ீர ்மசப்டிக் மடங்க் ேற்றுே் மசாக் பிட ்அமேப்பில் 

அகற்றப்படுே். 

சுரங்கத் தமலவர ்

ோதா ்திர அல்லது ேமழக்குப் பிறகு,  ீர ்மேலாண்மே 

கட்டமேப்புகள் ேற்றுே் அமேப்புகளின் 

மசயல்திறனுக்கான ஆய்வு. 

சுரங்க மேலாளர ்

CPCB ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு  ிலதத்டி 

 ீர ் ேற்றுே் மேற்பரப்பு  ீர ் கண்காணிப்மப 

மேற்மகாள்ளுங்கள். 

மேலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

   ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 
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10.5 ைாற்று தர மமலாண்மம 

முன்மோழியப்பட்ட குவாரி  டவடிக்மகயானது பறக்குே் தூசியின் 

காரணோக துகள்களின் மசறிவுகமள அதிகரிக்குே். டிரக்  டோட்டே் 

காரணோக தூசி உருவாகுே் வாய்ப்புள்ளதால், மபாக்குவரத்து சாமலகள், 

அருகாமேயில் உள்ள அணுகு சாமலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ்

மதளிதத்ல் மேற்மகாள்ளப்படுே். மவளிமயற்றுே் உமிழ்வுத ் மதமவகளுக்கு 

இணங்க வாகனங்கள் முமறயாகப் பராேரிக்கப்படுவது உறுதி 

மசய்யப்படுே். 

அட்டவமண 10.4 ைாற்று சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

மதாண்டுே் இய ்திரத்தின் மபாது தூசி உருவாகுவது 

தினசரி (இரண்டு முமற) மவமல மசய்யுே் முகத்தில் 

மதளிப்பதன் மூலமுே், தினசரி (இரண்டு முமற)  ீமர 

இழுத்துச ் மசல்லுே் சாமலயில் மதளிப்பதன் மூலமுே் 

குமறக்கப்படுகிறது. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஈரோன துமளயிடல் மசயல்முமற / துமளயிடுே் மபாது 

தூசி உற்பத்திமயக் கட்டுப்படுதத் தூசி பிரிதம்தடுக்குே் 

அமேப்புடன் பயிற்சிகள் மசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

காற்று ோசுபாட்மடக் குமறக்க சுரங்கங்களில் உள்ள 

உபகரணங்கள் ேற்றுே் இய ்திரங்கமள இயக்குபவர ்

மகமயட்டின்படி பராேரித்தல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்க  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

காற்று ோசுக்கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககளின் 

மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் ஏற்படுே் பாதிப்மப 

அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

திட்டப் பகுதி ேற்றுே் சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் 

மேற்மகாள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

அமனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்குே் தூசி முகமூடி 

வழங்குதல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவு முழுவதுே் பசுமேப் பகுதி 

மேே்பாடு. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

     ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது. 

  10.6 ஒலி மாசுை் ைட்டு ் ாடு 

வாகன இயக்கே், டிரக்குகமள ஏற்றுதல், துமளயிடுதல் ேற்றுே் 

மவடிதத்ல் ேற்றுே் மவட்டுே்  டவடிக்மககள் காரணோக இமடவிடாத ஒலி 

அளவுகள் இருக்குே். டிரக்  டோட்டே் காரணோக தூசி உருவாக 
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வாய்ப்புள்ளதால், தினசரி தண்ணீர ் மதளிக்குே் சாமலகள், அருகில் உள்ள 

அணுகுமுமற சாமலகள் மேற்மகாள்ளப்படுே். இரவு ம ரத்தில் சுரங்க 

 டவடிக்மககள் எதுவுே் திட்டமிடப்படவில்மல. மவளிமயற்றுே் உமிழ்வுத ்

மதமவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முமறயாகப் பராேரிக்கப்படுவது 

உறுதி மசய்யப்படுே். 

அட்டவமண 10.5 இமரசச்ல் சூழலுை்ைான முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைட்டு ் ாடுைள். 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

இமரசச்மலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இமடயக 

ேண்டலே் (7.5 மீட்டர)் முழுவதுே் அடரத்்தியான பசுமேப் 

பகுதிமய உருவாக்குதல் ேற்றுே் அதுமவ 

பராேரிக்கப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்க இய ்திரங்களின் தடுப்பு பராேரிப்பு ேற்றுே் 

சத்தே் உருவாக்கத்மத கடட்ுப்படுத்த மதய் ்து மபான 

பாகங்கள் ோற்றுதல். 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

இமரசச்மலக் குமறப்பதற்காக உள்ளமேக்கப்பட்ட 

மபாறிமுமறயுடன் சுரங்க உபகரணங்கமளப் 

பயன்படுத்துதல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்கங்களில் சத்தே் அதிகே் உள்ள பகுதிகளில் 

பணிபுரியுே் மதாழிலாளரக்ளுக்கு காதுகுழாய் / காது 

மசருகிகமள வழங்குதல். 

சுரங்க 

துமண 

சுரங்க இய ்திரங்கள் ேற்றுே் மபாக்குவரத்து 

வாகனங்களுக்கு பயனுள்ள மசலன்சரக்மள வழங்குதல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

HEMM முக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபமரடட்ர ்

மகபின்கமள வழங்குதல். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

துமளயிடுதலின் சத்தத்மதக் குமறக்க கூரம்ேயான 

துரப்பண பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

மவடிப்பிலிரு ்து வருே் சத்தத்மதக் குமறக்க தாேதோன 

மடட்டமனடட்ரக்மளப் பயன்படுத்துவதன் மூலே் 

கடட்ுப்படுத்தப்படட் மவடிக்குே் மதாழில்நுடப்ங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்க  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

இமரசச்ல் கடட்ுப்பாட்டு  டவடிக்மககளின் மசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படுே் பாதிப்மப அணுகுவதற்காக 

ஆண்டு சுற்றுப்புற இமரசச்ல்  ிமல கண்காணிப்பு 

திட்டப் பகுதி ேற்றுே் சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் 

மேற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் மபாது 

கூடுதல் சத்த கடட்ுப்பாட்டு  டவடிக்மககள் 

மதமவப்படட்ால் கூடுதல் இமரசச்ல் கடட்ுப்பாடட்ு 

 டவடிக்மககள் எடுக்கப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

மவடிக்குே் மபாது தாேதங்கமளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபடச் உடனடி கட்டணத்மதக் குமறக்கவுே். 

சுரங்க 

துமண 



247 | P a g e  

 

துமளயிடுே் முமற ேற்றுே்/அல்லது தாேதே் 

தளவமேப்பு, அல்லது துமள சாய்மவ ோற்றுவதன் 

மூலே் சுமே ேற்றுே் இமடமவளிமய ோற்றவுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சத்தே் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்மப 

மேற்மகாள்ளுங்கள். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஆதாரே்: FAE ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.7 தமர அதிர்வு மற்றும்  றை்கும்   ாமறை் ைட்டு ் ாடு 

 சாதாரண கல் ேற்றுே் மேல்ேண் குவாரி மசயல்பாடு, கனரக பூமி 

 கருே் இய ்திரங்களின் மவடிப்பு ேற்றுே் இயக்கத்தின் காரணோக 

அதிரவ்ுகமள உருவாக்குகிறது, மவடிப்பினால் பாமறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவமண 10.6 நில அதிர்வுைள் மற்றும்  றை்கும்   ாமறை்ைான 

முன்பமாழிய ் ட்ட ைட்டு ் ாடுைள் 

ைட்டு ் ாடு ப ாறு ்பு 

DGMS இன் பரி ்துமரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் PPV 

ேதிப்மப (8Hz க்கு கீமழ) பராேரிக்க தாேதோன 

மடட்டமனட்டரக்மளப் பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

மவடிப்பு மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

துமளயிடுதல் ேற்றுே் பாமற மவடித்தல் தகுதியான 

 பரக்ளின் மேற்பாரம்வயின் கீழ் மேற்மகாள்ளப்படுே். 
சுரங்க மேலாளர ்

பாமற மவடிதத்ல் மபாது ஏமதனுே் முரண்பாடுகமளத ்

தவிரப்்பதற்காக, சட்டப்பூரவ் சுரங்க மேலாளரின் 

மேற்பாரம்வயின் கீழ், சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய் ்த 

மவடிதத்ல் சுரங்க மேலாளரின் மேற்பாரம்வயின் கீழ் 

மேற்மகாள்ளப்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

மிஸ்ஃபயர/் பாமற தூசிகமளத் தவிரக்்க மபாருத்தோன 

இமடமவளி ேற்றுே் பாரே் பராேரிக்கப்படுே். 
சுரங்க மேலாளர ்

 ில அதிரவ்ுகமளக் கட்டுப்படுதத் மவடிப்புத ்

துமளகளின் எண்ணிக்மக கட்டுப்படுத்தப்படுே். 
சுரங்க மேலாளர ்

ேதிய ம ரத்தில் ேட்டுமே பாமற மவடித்தல் 

 டத்தப்படுே். 
சுரங்க துமண 

சத்தே் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்மப 

மேற்மகாள்ளப்படுே். 
சுரங்க மேலாளர ்

பாமற மவடிதத்ல் துமளயின் ஆழத்திற்கு மபாதுோன 

அளவு தண்டுகள் ேற்றுே் மபாருதத்ோன மகாணப் 

மபாருடக்ளால் தண்டு அமேக்கப்பட்டிருப்பமத 

உறுதிமசய்க. 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

  ஆதாரே்: FAEகள் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 
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10.8 உயிரியல் சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம 

 திட்டமிடல் ேற்றுே் மசயல்படுத்துே் கட்டத்தில் மபாருத்தோன 

மேலாண்மே  டவடிக்மககமள மேற்மகாள்வதன் மூலே் அப்பகுதியின் 

சூழலியல் பாதிப்மபத் தவிரக்்க மதமவயான அமனத்து 

 டவடிக்மககமளயுே் முன்மோழிபவர ் எடுப்பார.் சுரங்கத்தின் மபாது, 

திட்டச ் சுற்றளவு, பாதுகாப்புத் தமட ேண்டலே், குவாரி மசய்யப்பட்ட 

பகுதியின் மேல் மபஞ்சுகள் மபான்றவற்றில் அடரத்்தியான மதாட்டங்கள் 

மேற்மகாள்ளப்படுே். 

 அதன்  ிரவ்ாகத்திற்காக பின்வருே் கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககள் 

முன்மோழியப்பட்டு சுரங்க மேலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்குே். 

❖ திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தடுப்புச ் சுவர ் முழுவதுே் பசுமேப் 

பகுதி மேே்பாடு. 

❖ பசுமேப் பகுதி  மேே்பாட்டுத ் திட்டத்மதச ் மசயல்படுதத் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது ேற்றுே் ஒவ்மவாரு பருவத்திற்குே் பி ்மதய 

மதாட்ட  ிமல மதாடர ்்து சரிபாரக்்கப்படுே். 

❖ ேரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்மவத் தடுக்குே் முக்கிய பண்புகள் 

பறக்குே் தூசி ஆகுே், இ ்த பறக்குே் தூசியானது, இழுத்துச ்மசல்லுே் 

சாமலகளில் தண்ணீர ் மதளிப்பதன் மூலமுே், புதிதாக  டப்பட்ட 

பகுதிக்கு அருகில் ஒரு மதளிப்பான் அலகு  ிறுவுவதன் மூலமுே் 

கட்டுப்படுதத்லாே். 

❖ ஆண்டு வாரியாக பசுமே பகுதி  வளரச்ச்ி பதிவு மசய்யப்பட்டு 

கண்காணிக்கப்படுே். 

❖ மதாட்டப் பரப்பின் அடிப்பமடயில். 

❖ மதாட்ட காலே் 

❖ மதாட்ட வமக 

❖ தாவரங்களுக்கு இமடயில் இமடமவளி 
❖ உரே் ேற்றுே் உரங்களின் வமக ேற்றுே் அதன் காலங்கள் 

❖ லாப்பிங் காலே்,  ீரப்்பாசன இமடமவளி 
❖ உயிர ்பிமழப்பு விகிதே் 

❖ மதாட்ட அடரத்்தி 

  பசுமேயான பகுதி  ேற்றுே்  ீர ் மதக்கத்தின் மூலே் சிறிய 

விலங்கினங்களின் தாவரங்களின் வளரச்ச்ி ஒரு இணக்கோன சூழமல 
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திட்டமிடப்பட்ட இறுதி ேறுசீரமேப்பு வழங்குகிறது. சுரங்க வாழ்க்மகயின் 

முடிவில் திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பசுமே பகுதி ேற்றுே்  ீர ் மதக்கே் 

ஆகியமவ சுரங்கதத்ிற்கு பி ்மதய காலத்தில் திட்ட பகுதிக்கு பறமவகள் 

ேற்றுே் விலங்குகமள ஈரக்்குே். 

10.8.1  சுமம மண்டல வளரச்ச்ி திட்டம் 

 சுோர ் 475 எண்கள். சுரங்கத் திட்ட காலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுே் 

சுரங்க குத்தமகப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தமடயில் 80% உயிரவ்ாழுே் 

விகிதத்துடன் ேரக்கன்றுகள்  டப்பட உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் 

சுரங்க  டவடிக்மகயால் ஏற்படுே்  ில பயன்பாட்டு ோற்றங்கமளக் கருத்தில் 

மகாண்டு பசுமே ேண்டல மேே்பாட்டுத் திட்டே் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.7 முன்பமாழிய ் ட்ட  சுமம  குதி 5 ஆண்டு திட்ட 

ைாலத்திற்ைான நடவடிை்மைைள் 

ஆ
ண்
டு

 

நடவு பசய்ய 

உத்மதசிை்ை ்
 ட்ட 

மரங்ைளின் 

எண்ணிை்மை 

உயிர் 
பிமழ
 ்பு % 

மீ 2 இல் 

மூட ் 
ட 

மவண்
டிய 

 குதி 

இனத்தின் 

ப யர ்

வளர்ை்ை ் டும் 

என 

எதிர ்ார்ை்ை ் 
டும் 

மரங்ைளின் 

எண்ணிை்மை 

 ாதுைா ்பு வலயத்தின் கீழ் 

மதாட்டம் 

(எண்ைளில்) 

I 95 80% 860  

அசாடிராக்
டா 

இண்டிகா 

அல்பிசியா 

மலமபக் 

மடமலானி
க்ஸ் 

மரஜியா 

மடக்மடா
னா 

கிராண்டி
ஸ் 

ம ரியே் 

இண்டிகே், 

முதலியன 

76 

II 95 80% 860 76 

III 95 80% 860 76 

IV 95 80% 860 76 

V 95 80% 860 76 

ஆண்
டு 

குவாரி அணுகுமுமற சாமல 

ஓரத்தில் மதாடட்ம் (எண்ைளில்) 

 

I 22 80% 

80% 

80% 

80% 

80% 

200 26 

II 22 200 26 

III 22 200 26 

IV 22 200 26 

V 22 200 26 

ஆதாரே்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்திட்டத்தின் கருத்தியல் திட்டே் & FAE 

ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA) ஒருங்கிமணப்பாளரால் 

முன்மோழியப்பட்டது 
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 சுமம  குதி  மமம் ாட்டுத் திட்டத்தின் மநாை்ைங்ைள் 

❖ குவாரி பகுதியின் சுற்றளவில் ஒரு பசுமேயான பகுதி  வழங்கவுே், 

அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தூசி பரவுவமத எதிரத்்துப் மபாராடவுே். 

❖ ேண்ணின் அரிப்மபப் பாதுகாத்தல்,  ிலத்தடி  ீர ்ேட்டத்மத உயரத்்தி 

ஈரப்பதத்மதப் பாதுகாத்தல். 

❖ அப்பகுதியின் சூழலியமல மீட்மடடுக்கவுே், உள்ளூர ் சமூகத்தின் 

அழகியல் அழமக மீட்மடடுக்கவுே் ேற்றுே் உள்ளூர ் சமூகத்தின் 

தீவனே், எரிமபாருள் ேற்றுே் ேரத்தின் மதமவகமள பூரத்்தி மசய்யவுே். 

 பல வரிமசகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்)  ன்கு திட்டமிடப்பட்ட பசுமே 

பகுதி, முன்னுரிமே  ீண்ட விதான இமலகளுடன், எல்மலமயச ் சுற்றி 

அடர ்்த மதாட்டங்கள் ேற்றுே் மதமவயற்ற இடங்களுக்கு காற்று, தூசி சத்தே் 

பரவுவமதத் தடுக்குே் வமகயில் சாமலகள் ேற்றுே் உயிரவ்ாழ்மவ 

மேே்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் மேற்மகாள்ளப்படுே். விகிதே். 

10.8.2 மதாட்டத்திற்கு  ரிந்துமரை்ை ் ட்ட இனங்ைள் 

 மதாட்டத்திற்கு இனத்மத பரி ்துமரக்குே் மபாது பின்வருே் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

❖ உயிர ்பன்முகத்தன்மேமய உருவாக்குதல். 

❖ மவகோக வளருே், அடரத்்தியான விதானே், வற்றாத ேற்றுே் 

பசுமேயான மபரிய இமல பகுதி. 

இயற்மக வளரச்ச்ியில் மபரிய பாதிப்புகள் இல்லாேல் ோசுக்கமள 

உறிஞ்சுவதில் திறமேயானது.  

10.8.3 திறமமயான தூசி பிடி ்புை்ைான தாவர இமலைளின் 

உடலியல் அம்சங்ைள் 

 பின்வருே் இமல மசயல்பாடுகள் ம ரடியாகமவா அல்லது 

ேமறமுகோகமவா திறமேயான தூசிப் பிடிப்புக்கு உதவுகின்றன 

❖ தாவரங்கள் ஒளிசம்சரக்்மக (ஒளிமயப் பயன்படுத்தி CO2 ேற்றுே் HO2 

இலிரு ்து காரம்பாமைட்மரட்டுகளின் உற்பத்தி 

❖ ஆற்றல்) 

❖ டிரான்ஸ்பிமரஷன் ( ீர ் மவரக்ளால் உறிஞ்சப்பட்டு ஆமல முழுவதுே் 

மகாண்டு மசல்லப்படுகிறது 

❖ வளிேண்டலத்தில் ஆவியாகிறது) 
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❖  ீர ்இயக்கே் ேற்றுே் குளிரச்ச்ி 

❖ அசிசிஷன் (இமலயுதிர ்தாவரங்களில் பருவகால இமலகள் உதிரத்ல்) 

❖ ஊட்டசச்த்து ேறுசுழற்சி ேற்றுே் கழிவு  ீக்கே் 

❖ இரண்டு உடலியல் அே்சங்கள் உள்ளன, அமவ இமல உருவவியல் 

ேற்றுே் கட்டுப்படுதத்ப்படுகின்றன 

❖ உடற்கூறியல் அே்சே், இமல ேற்றுே் தாவரங்களின் தூசிமயப் 

பிடிக்குே் திறனில் உதவுகிறது. இமவ 

அமவ – 

❖ ஒளிசம்சரக்்மக மசயல்முமற 

❖ டிரான்ஸ்பிமரஷன் மசயல்முமற. 

அட்டவமண 10.8  சுமம ்  குதி மமம் ாட்டுத் திட்டத்திற்ைான 

 ரிந்துமரை்ை ் ட்ட இனங்ைள் 

வ.எ
ண் 

தாவரத்
தின் 

தாவரவி
யல் 

ப யர ்

குடும்
  ் 

ப ய
ர் 

ப ா
து 

ப 
யர ்

வ
மை 

உய
ரம் 

(மீ) 

Re 

த
மல
மு
மற
ை
ள் 

இ
மட
பவ
ளி 
(மீ) 

 சு
மம
யா
ன/ 

இ
மல
யுதி
ர் 

திற
ன் 

தூசி
யின் 

அை
ற்று
தல் 

(%) 

தூசி 

பிடி ்
பு 

திறன் 

அம்ச
ங்ைள் 

1 அசாடிரா
க்டா 

இண்டி
கா 

மேலி
மயசி 

மவ
ே்பு, 

மவ
ே்பு 

ேரே் 15–20  ா
ற்
று
க
ள் 

8x8 பசு
மே
யா
ன 

25.54 இரண்
டிலுே் 

 ன்கு 

தனித்
த 

தடித்த 

அடுக்
கு 

பாலி
மசட் 

ேற்று
ே் 

ஸ்பா
ங்கி 

ஆகிய
வற்றி
ல் 

 ன்கு 

மவறுப
டுகிற

2 மடக்மடா
னா 

கிராண்டி
ஸ் 

லாமி
யாசி
மய 

மதக்
கு 

ேரே் 40  ா
ற்
று
க
ள் 

2x2 இ
மல
யுதி
ர ்

14.94 

3 பாலியா
ல்தியா 

லாங்கிஃ
மபாலி
யா 

அன்
மனா
மனசி
மய 

ம ட்
டிலி
ங்க
ே் 

ேரே் 10  ா
ற்
று
க
ள் 

3x3 என்
றுே் 

பசு
மே
யா
ன 

29.84 

 அல்பிசி
யா 

மலமபக் 

ஃமப
மபசி
மய 

வா
மக 

ேரே் 18–30  ா
ற்
று
க

3x3/

5x5 

என்
றுே் 

பசு
மே

23.03 
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ள் யா
ன 

து 

பாரன்
கிோ. 

பஞ்சு
மபான்
ற 

பாரன்
கிோ 

என்ப
து 

கீழ் 

மேல்
மதாலி
ல் 

உள்ள
து 

பல 

வாஸ்
குலர ்

மூட்
மடக
ள் 

ஏற்பா
டு 

மசய்ய
ப்பட்டு
ள்ளன 

கிட்டத்
தட்ட 

இ
மண
யான 

மதாட
ர ்

 மடமலா
னிக்ஸ் 

மரஜியா 

ஃமப
மபசி
மய 

மசே்
ேயி
ர-் 

மகா
ன்
மற 

ேரே் 12 மவ
ட்
டு
தல் 

3x3/

5x5 

இ
மல
யுதி
ர ்

18.05 

4 ம ரியே் 

இண்டிக
ே் 

அமபா
சிமன
சிமய 

அரா
லி 

புதர ் 2–6 மவ
ட்
டு
தல் 

2x2 என்
றுே் 

பசு
மே
யா
ன 

12.3 மேல் 

ேற்று
ே் கீழ் 

இரண்
டுே் 

மேல்
மதால் 

மசல்க
ள் 

உள்ள
ன, 

மேல்பு

5 Bougainvilli

ea glavra 

 ிகா
கிமன
சிமய 

காகி
தபூ 

புதர ் 4 மவ
ட்
டு
தல் 

3x3 என்
றுே் 

பசு
மே
யா
ன 

21.35 
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8 

 

மசே்பரு
த்தி 

மராசா 

சிமனன்
சிஸ் 

ோல்
மவசி 

மசே்
பரு
த்தி 

புதர ் 3 மவ
ட்
டு
தல் 

3x3 என்
றுே் 

பசு
மே
யா
ன 

21.09 றத்தில் 

மே
மசாபி
ல் 

உள்ள
து 

& கீழ் 

மேல்
மதால், 

வாஸ்
குலர ்

திசுக்க
ள் 

தற்
மபா
மதய 

சி ்த
மன 

இமல 

இ
மண
யாக 

ஆதாரே்: ேத்திய ோசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியே் (சுற்றுசச்ூழல் ேற்றுே் 

வன அமேசச்கே்) பரிமவஷ் பவன், கிழக்கு அரஜ்ூன்  கர ்மடல்லி-110 

032 

10.9 பதாழில்  ாதுைா ்பு மற்றும் சுைாதார மமலாண்மம  

 மதாழில்சார ் பாதுகாப்பு ேற்றுே் ஆமராக்கியே் ஆகியமவ 

உற்பத்தித்திறன் ேற்றுே்  ல்ல முதலாளி-பணியாளர ் உறவுடன் மிக 

ம ருக்கோக மதாடரப்ுமடயமவ. குவாரிகளில் மதாழில்சார ் ஆமராக்கிய 

பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் பறக்குே் தூசி ேற்றுே் இமரசச்ல் ஆகுே். 

சுரங்கச ் சட்டே் 1952 ேற்றுே் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 

மசயல்பாட்டின் மபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு ேற்றுே் சுரங்க 

உபகரணங்கமளப் பராேரிப்பது கவனிக்கப்படுே். தூசி, சதத்ே் ேற்றுே் 

அதிரவ்ு காரணோக மதாழிலாளரக்ளின் ஆமராக்கியத்தில் எ ்தவிதோன 

பாதகோன விமளவுகமளயுே் தவிரக்்க மபாதுோன  டவடிக்மககள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

10.9.1 மருத்துவ ைண்ைாணி ்பு மற்றும்  ரிமசாதமனைள் 
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❖ தூசி ேற்றுே் இமரசச்லின் மவளிப்பாட்டின் மூலே் 

மோசேமடயக்கூடிய  ிமலமேகமளக் மகாண்ட மதாழிலாளரக்மளக் 

கண்டறிதல் ேற்றுே் ஆமராக்கியத்தில் ஏற்படுே் ோற்றங்கமளத ்

தீரே்ானிப்பதற்கான அடிப்பமட  டவடிக்மககமள  ிறுவுதல். 

❖ மதாழிலாளரக்ள் மீது சதத்த்தின் விமளமவ ேதிப்பீடு மசய்தல். 

❖ மதமவப்படுே்மபாது சரிமசய்தல்  டவடிக்மககமள மேற்மகாள்ள 

உதவுகிறது. 

❖ சுகாதார கல்விமய வழங்குதல். 

 சுரங்கத்தில் பணிபுரியுே் மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதார  ிமல, 

மதாழில்சார ் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் மதாடர ்்து 

கண்காணிக்கப்படுே். இத்திட்டத்தின் கீழ், அமனத்து ஊழியரக்ளுே் 

பணியின் மபாது விரிவான ேருத்துவ பரிமசாதமனக்கு 

உட்படுதத்ப்படுகிறாரக்ள். ேருத்துவப் பரிமசாதமனயானது சுரங்கச ்

சட்டே் 1952ன் கீழ் பின்வருே் மசாதமனகமள உள்ளடக்கியது. 

❖ மபாது உடல் பரிமசாதமன ேற்றுே் இரதத் அழுதத்ே். 

❖ எக்ஸ்மர ோரப்ு ேற்றுே் ECG. 

❖ சளி பரிமசாதமன, வி ்தணு எண்ணிக்மக மசாதமன. 

❖ விரிவான வழக்கோன இரதத்ே் ேற்றுே் சிறு ீர ்பரிமசாதமன. 

 அமனத்து ஊழியரக்ளின் ேருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுமதாறுே் 

 ிமலயான வடிவதத்ில் பராேரிக்கப்படுே். அதன் பிறகு, பணியாளரக்ள் 

ஆண்டுமதாறுே் ேருத்துவ பரிமசாதமனக்கு உட்படுதத்ப்படுவாரக்ள். கீமழ 

உள்ள மசாதமனகள் ஊழியரக்ளின் ேருத்துவ வரலாற்றின் தரவுத்தளதம்த 

மேே்படுத்திக்மகாண்மட இருக்குே். 

அட்டவமண 10.9 மருத்துவ  ரிமசாதமன அட்டவமண 

வ.எ
ண். 

பசயல் ாடுை
ள் 

1 ஆம் 

ஆண்
டு 

2ஆம் 

ஆண்
டு 

3ஆம் 

ஆண்
டு 

4 ஆம் 

ஆண்
டு 

5ஆம் 

ஆண்
டு 

1 ஆரே்ப ேருத்துவ பரிமசாதமன (சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிமசாதமன 

     

B உளவியல் 

மசாதமன 

     

C ஆடிமயாமேட்ரி
க் மசாதமன 
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D சுவாச 

மசாதமன 

     

2 காலமுமற ேருத்துவப் பரிமசாதமன (சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிமசாதமன - 

அப் 

     

B ஆடிமயாமேட்ரி
க் மசாதமன 

     

C கண் 

பரிமசாதமன - 

அப் 

     

D சுவாச 

மசாதமன 

     

3 ேருத்துவ 

முகாே் (சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்
ள் ேற்றுே் 

அருகிலுள்ள 

கிராே ேக்கள்) 

     

4 பயிற்சி 

(சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்
ள்) 

     

 

ேருத்துவப் பின்மதாடரத்ல்: பணியாளரக்ள் வயது வாரியாக மூன்று இலக்குக் 

குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுவாரக்ள்: 

வயது குழு சுரங்ை விதிைள் 1955 

இன்  டி PME 

சிற ்புத் மதர்வு 

25 வருடங்களுக்குே் 

குமறவானது 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது வமர மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு மேல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

ம ாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடமனமய முதன்மேயான 

முன்னுரிமேயில் ேருத்துவ உதவி என்பது தடுப்பு அே்சங்களின் சாராே்சே். 

 

10.9.2 முன்பமாழிய ் ட்ட பதாழில்சார் சுைாதாரம் மற்றும் 

 ாதுைா ்பு நடவடிை்மைைள் 

❖ சுரங்க தளத்தில் மதாழிலாளரக்ள்  ீரிழப்பு ஏற்படாத வமகயில் 

மபாதுோன குடி ீர ்வி ிமயாகே் மசய்யப்படுே். 
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❖  மவளிர ்  ிறே் மகாண்ட இலகுரக ேற்றுே் தளரவ்ான ஆமடகமள 

அணிவது விருே்பதத்க்கது. 

❖ இமரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் மதமவமய தீரே்ானிக்க 

இமரசச்ல் மவளிப்பாடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படுே். 

❖ சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படுே். 

❖ மசவித்திறன் பாதுகாப்பாளரக்ள் அல்லது சதத்ே் கட்டுப்பாட்டு 

கருவிகளில் ஏமதனுே் சிக்கல்கள் இரு ்தால் புகாரளிக்க 

மேற்பாரம்வயாளர ்அறிவுறுதத்ப்படுவார.் 

❖ சத்தமில்லாத மவமல மசயல்பாட்டில், மவளிப்பாடு ம ரே் 

குமறக்கப்படுே். 

❖ தூசி உருவாக்குே் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முமறயான 

கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மக எடுக்கப்படுே். 

❖ அமனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்குே் அவ்வப்மபாது ேருத்துவ 

பரிமசாதமனகள் மசய்யப்படுே். 

❖   ிரவ்ாகே் ேற்றுே் மதாழிலாளரக்ளால் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான DGMS 

சட்டங்கள், விதிகள் ேற்றுே் ஒழுங்குமுமறகளின் விதிமுமறகமள 

கண்டிப்பாக கமடபிடித்தல். 

❖ சாமலயின் அகலே் வாகனத்தின் அகலதம்த விட மூன்று ேடங்கு 

அதிகோக பராேரிக்கப்படுே். மபாக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அேல்படுத்தப்படுே். 

❖ ஒப்ப ்த மவமலகமள மபாறுதத்ேட்டில், ஒப்ப ்ததாரரக்ள் ேற்றுே் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு குறியீடு அேல்படுத்தப்படுே். 

அவரக்ள் மதாழிற்பயிற்சி  ிமலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னமர 

சட்டப்பூரவ்  பர/்அதிகாரிகளின் கடுமேயான மேற்பாரம்வயின் கீழ் 

பணிபுரிய அனுேதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அமனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களுே் வழங்கப்படுே். 

❖ சுரங்கங்கள் ேற்றுே் பணியேரத்த்ப்பட்டவரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விவாதிக்க ஒவ்மவாரு ோதமுே் பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டே் ஏற்பாடு 

மசய்யப்படுே். 



257 | P a g e  

 

❖  பணியாளரக்ள் ேற்றுே் இமண குவாரி உரிமேயாளரக்ளிமடமய 

பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு ேற்றுே்  ல்லிணக்கத்மத வளரப்்பதற்காக 

வருடா ்திர சுரங்க பாதுகாப்பு வாரே்  

❖ மகாண்டாடுதல். 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 டம் 10.1 சுரங்ைத் பதாழிலாளரை்ளுை்ைான தனி ் ட்ட  ாதுைா ்பு 

உ ைரணங்ைள் 

10.9.3 சுகாதாரம் மற்றும்  ாதுைா ்பு  யிற்சி திட்டம் 

 இய ்திரங்கமள திறே்பட ேற்றுே் திறமேயாக இயக்க ேற்றுே் 

பராேரிக்க, ஆபமரட்டரக்ள் ேற்றுே் கூட்டுறவு  ிறுவனங்களுக்கு இய ்திர 

உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இமண ்து சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்மத 

ஆதரவாளரக்ள் வழங்குவாரக்ள். மேற்பாரம்வயாளரக்ள் ேற்றுே் அலுவலக 

ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டே் ோ ிலத்தில் உள்ள குழு 

மதாழிற்பயிற்சி  ிமலயங்களில் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டு சுற்றுசச்ூழல் 

ஆமலாசகரக்மள ஈடுபடுத்தி அமனத்து ஊழியரக்ளுக்குே் சுரங்க 
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மசயல்பாடு ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல்  ட்பு முமறயில் மேற்மகாள்ள 

அவ்வப்மபாது பயிற்சி அளிக்கப்படுே். 

அட்டவமண 10.10  ணியாளரை்ளுை்கு முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைாலமுமற  யிற்சிைளின்  ட்டியல் 

 ாடபநறி 
 ணியாளரை்

ள் 

அதிர்பவ
ண் 

ைால 

அள
வு 

அறிவுறுத்தல் 

புதிய 

பணியாளர ்

பயிற்சி 

அமனத்து புதிய 

ஊழியரக்ளுே் 

சுரங்க 

அபாயங்களுக்
கு 

ஆளாகியுள்ளன
ர ்

ஒருமுமற 

ஒரு 

வார
ே் 

பணியாளர ்

உரிமேகள் 

மேற்பாரம்வயாளர ்

மபாறுப்புகள் 

சுய மீட்பு 

சுவாச சாதனங்கள் 

மபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அமேப்புகள் 

தப்பிதத்ல் ேற்றுே் 

அவசரகால 

மவளிமயற்றே் 

தமர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

மதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள் 

மின் அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மவடிமபாருடக்ள் 

பணி பயிற்சி 

டிரில்லிங், 

பிளாஸ்டிங், 

ஸ்மடே்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

சாய்வு 

 ிமலத்தன்
மே,  ீர ்

 ீக்கே், 

இழுத்து 

மசல்லுே் 

சாமல 

பராேரிப்பு 

மபான்றமவ,  

பணியாளரக்ளு
க்கு புதிய பணி 
 ியேனே் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

ோறி 

பணி சார ்்த 

உடல் லே் ேற்றுே் 

பாதுகாப்பு 

 மடமுமறகள் 

ேற்றுே் பல்மவறு 

சுரங்க 

 டவடிக்மககளுக்
கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட 

பணிப் பணிகளில் 

மேற்பாரம்வயிடப்
பட்ட  மடமுமற.  

புத்துணரச்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி 

மபற்ற 

ஆண்டுமதா
றுே் 

ஒரு 

வார
மதமவயான 

சுகாதார ேற்றுே் 
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அமனத்து 

ஊழியரக்ளுே் 

ே் பாதுகாப்பு 

தர ிமலகள் 

மபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அமேப்புகள் 

தப்பிக்குே் வழிகள், 

அவசரகால 

மவளிமயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்மக 

தமர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபாருடக்ள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அமனத்து 

பணியாளரக்ள் 

என்னுமடயது 

மவளிப்பட்டது 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுமற ோறி 

அபாயத்மத 

அங்கீகரிதத்ல் 

ேற்றுே் தவிரப்்பது 

அவசர 

மவளிமயற்ற 

 மடமுமறகள் 

சுகாதார 

தர ிமலகள் 

பாதுகாப்பு விதிகள் 

சுவாச சாதனங்கள் 

ஆதாரே்: DGMS விதிமுமறகளின்படி FAEகள் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

ேதிப்பீடு (EIA) ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மமை்ைான  ட்பெட் ஒதுை்கீடு 

 சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்மதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு 

 ிறுவனதத்ால் மபாதுோன பட்மஜட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.11 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகள் ேற்றுே் கட்டுப்பாட்டு 

 டவடிக்மககமள மவற்றிகரோக கண்காணித்தல் ேற்றுே் 

மசயல்படுத்துவதற்கான மதாடரச்ச்ியான மசலவினங்களுக்கான 

ஒட்டுமோத்த முதலீட்மட வழங்குகிறது. 

அட்டவமண 10.11 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்ைான EMP 

 ட்பெட் 

வ.எண்
. 

விளை்ைம் ப ாருள் 
மூலதனச ்
பசலவு 

(லட்சங்ைளி

வருடத்திற்கு 
பதாடர் 
பசலவு 
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ல்) (லட்சங்ைளி
ல்) 

1 மதாழில்சார ்
சுகாதாரே் 
ேற்றுே் 
பாதுகாப்பு 

தூசி முகமூடி, 
பாதுகாப்பு 
காலணிகள், 
தமலக்கவசே் 
காது 
பிளக்குகள், 
மகயுமறகள், 
கண்ணாடிகள் 
பிரதிபலிப்பு 
ஜாக்மகட், 
பாதுகாப்பு 
மபல்ட் ேற்றுே் 
ேருத்துவ 
பரிமசாதமனக
ள். 

0.80 0.30 

2 சுற்றுசச்ூழல் 
கண்காணிப்
பு 

காற்று,  ீர,் 
சத்தே் ேற்றுே் 
அதிரவ்ு, ேண் 
அளவுருக்கள். 

4.50 0.90 

3  ீர ் ேற்றுே் 
ேண் அரிப்பு 

காரல்ண்ட் 
வடிகால் ேற்றுே் 
மசட்டில்லிங் 
மதாட்டிகள், 
மசக் மடே்/கல்லி 
பிளக்குகள் 
மபான்றமவ, 

3.00 0.50 

4 குடி ீர ் வசதிகள் ேற்றுே் 
சுகாதார வசதிகள் 

1.50           0.20 

5 தண்ணீர ் மதளிக்குே் 
ஏற்பாடுகள் ேற்றுே் இழுத்துச ்
மசல்லுே் சாமல பராேரிப்பு 

1.50 0.30 

6 பசுமே ேண்டல மேே்பாடு 
ேற்றுே் மதாட்டே் 

1.00 0.30 

7 சுற்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு 
 ிகழ்சச்ி 

0.25 0.10 

8 மவலி, உரே், உரே், ேனிதவளே் 
மபான்றமவ. 2.00 0.50 

பமாத்தம் 14.55 3.10 

  

 

  

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு  டவடிக்மககமளச ் மசயல்படுதத், 

முன்மோழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான தற்மபாமதய ச ்மதச ் சூழமலக் 

கருத்தில் மகாண்டு, தற்மபாமதய ச ்மத விமலமயக் கருத்தில் மகாண்டு, 

மூலதனச ்மசலவாக ரூ.14.55 லட்சமுே், மதாடரச் ்மசலவாக ரூ.3.10 லட்சமுே் 

பரி ்துமரக்கப்படுகிறது. 

10. முடிவுமர 
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 சுரங்க  டவடிக்மககளின் பல்மவறு அே்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

மதாடரப்ான பாதிப்புகள் ேதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

கவமலகமளத் தணிக்க சாத்தியோன அமனத்து வழிகமளயுே் கருத்தில் 

மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்கான 

 ிதியுே் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத ் திட்டே் (EMP) 

ோறுே், ம கிழ்வானது ேற்றுே் அவ்வப்மபாது ேதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. 

முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மதாடரப்ுமடய திட்டத்திற்கு, EMP 

வழக்கோன ேதிப்பாய்வில் இருக்குே். திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான மூதத் 

 ிரவ்ாகே், சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP) பயனுள்ளதாகவுே் 

மபாருதத்ோனதாகவுே் இருப்பமத உறுதி மசய்வதற்காக, சுற்றுசச்ூழல் 

மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP) ேற்றுே் அமதச ் மசயல்படுத்துவது பற்றிய 

ேதிப்பாய்மவ  டத்துே். எனமவ, சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் (EMP) 

இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அமனத்து இலக்குகமளயுே்  ிமறமவற்ற சரியான 

 டவடிக்மககள் எடுக்கப்படுே் ேற்றுே் ஆய்வுப் பகுதியில் இ ்த திட்டே் 

ம ரே்மறயான தாக்கத்மத ஏற்படுத்துே். 
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அத்தியாயம் XI 

சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

11.0 அறிமுகம் 

 இந்த EIA அறிக்கக, பழனி மாவட்டம், பழனி மாவட்டம், 

ககாலுமககாண்டான் கிராமத்தில் 9.26.80 கெக்டடர ்பரப்பளகவக் ககாண்ட 

ஒரு முன்கமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்டபாதுள்ள ஒரு குவாரிகள் 1 

காலாவதியான குவாரிககளக் ககாண்ட ககாலுமன்ககாண்டான் சாதாரண 

கல் குவாரிகளின் அகனத்து முன்கமாழியப்பட்ட மற்றும் தற்டபாதுள்ள 

குவாரிகளின் ஒட்டுகமாத்த சுகமககளக் கருதத்ில் ககாண்டு 

தயாரிக்கப்பட்டது. மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம், MoEF & CC அறிவிப்பு S.O இன் 

படி கணக்கிடப்பட்ட குழுமம் பகுதி. 2269(E) டததி 1 ஜூகல 2016. இந்த EIA 

அறிக்கக கபறப்பட்ட ToRக்கு இணங்க தயாரிக்கப்பட்டது 

 இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக பபறப்பட்ட குறிப்பு 

விதிமுகற (ToR) க்கு இணங்க தயாரிக்கப்பட்டது 

• ToR கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.8648/SEAC/ToR-1074/2021  

மமலும் 2022 பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் வகரயிலான காலகட்டத்தில் 

அடிப்பகட கண்காணிப்பு ஆய்வு மமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

11.1 திட்ட விளக்கம் 

அட்டவணண 11.1 முக்கிய அம்சங்கள்- முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரி 

திட்ட ஆதரவாளர் 
பெயர்  திரு. A.தங்கராஜ் சாதாரண கல் குவாரி 

இடவிலக்க 

வகரபடதாள் எண் 
58-F/06 

அட்சடரகக 

 
10° 33'41.15" N முதல் 10°33'49.33" N வகர 

தீரக்்கடரகக 

 
77°26'22.43" E முதல் 77°26'32.19" E வகர 

மிக உயரந்்த உயரம் 

 
324 மீட்டர ்சராசரி கடல் மட்டத்திற்கு மமல் 

சுரங்கத்தின் 
முன்கமாழியப்பட்ட 

ஆழம் 

  

25 மீட்டர ்தகர மட்டத்திற்கு கீடழ 

 

புவியியல் வளங்கள் சாதாரண கல் சிகதவுறும் டமல் மண் 
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 கனமீட்டரில் (மீ3) பாகற 

கனமீட்டரி
ல் 

கனமீட்டரில் 

(மீ3) 

2106108 22914 45828 

மதாண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

 

சாதாரண கல் 

கனமீட்டரில் (மீ3)  
 

மமல் மண் 

கனமீட்டரில் 

(மீ3) 

1098247 21255 42510 

ஐந்தாண்டு உற்பத்தி 540447 21255 42510 

இறுதி குழி 
பரிமாணம் 

(முன்கமாழியப்பட்ட
து) 

 

218 மீ (L) x 195 மீ (W) x 50 மீ (D) 

சுற்றியுள்ள பகுதியில் 
நீரம்ட்டம் 

 

55-60 மீட்டர ்தகர மட்டத்திற்கு கீடழ 

சுரங்க முகற 

 

திறந்தபவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கம் 
துகளயிடுதல் மற்றும் கவடித்தல் ஆகியவற்கற 
உள்ளடக்கியது. 

நிலப்பரப்பு 

 

பயன்படுதத்ப்பட்ட குத்தககப் பகுதியானது MSL 

இலிருந்து அதிகபட்சம் 324 மீ மற்றும் குகறந்தபட்சம் 
315 மீ உயரம் ககாண்ட அகலயில்லாத 
நிலப்பரப்பாகும். எந்த வகக தாவரங்ககளயும் 
தாங்காத சாதாரண கற்களால் மூடப்பட்ட பகுதி 
கதற்கு டநாக்கி சாய்வாக உள்ளது. 

சுரங்க இயந்திரங்கள் 

 

ஜாக் டெமர ் 6 

கம்பரசர ் 1 

டதாண்டும் இயந்திரம் 1 

சரக்குந்து 3  

கவடிக்கும் முகற 

 

குறுகிய துகளயிடுதல் மற்றும் சிறிய விட்டம்25மிமீ 

மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிக்கும் முகற. 

சாதாரண கற்கள் கல அகற்றுவதற்கும் பவட்டி 

எடுபதற்கும்குழம்புபவடிமருந்துககளசிகதப்பதற்கு
ம் குவிப்பதற்கும்பயன்படுதத் 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துகளயிடல் 

முன்பமாழியப்படவில்கல. 

திட்ட கசலவு ரூ. 26,70,000/- 

CER கசலவு @ திட்டச ்
கசலவில் 2% 

ரூ. 53,400/- 

அருகிலுள்ள 
நீரந்ிகலகள் 

 

கசங்குளம் 4.2கிமீ 
வடகிழக்கு 

சண்முகநதி 4.6 கிமீ கிழக்கு 

அமராவதி ஆறு டமற்கு 6.8 கிமீ 

பசுகம அரண் 7.5 மீ பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் 4340 சதுர மீட்டர ்
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டமம்பாட்டுத் திட்டம் 

 

பரப்பளவில் 585 மரங்ககள நட 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்கமாழியப்பட்ட 
நீர ்டதகவ 

 

5.0  KLD 

அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பு 

 

ககாழுமககாண்டான் 0.53கிமீ வடடமற்கு 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் சரம்வ ஆஃப் இந்தியா 

மடாமபாஷீட் 

அட்டவணண 11.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில பயன்பாட்டு 

முணற 

விளக்கம் 

தற்பபாணதய 

பகுதி 

(மெக்டர்) 

குவாரியின் வாழ்நாள் 

முடிவில் பகுதி (மெக்டர்) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 

இல்கல 
3.91.56 

உள்கட்டகமப்பு இல்கல 0.01.00 

சாகலகள் 0.01.0 0.02.00 

பயன்படுதத்ப்படாத 

பகுதி 

இல்கல 
0.43.40 

மதாட்டம் மற்றும் 

குப்கப பகாட்டும் 

பகுதி 

4.57.80 

0.20.04 

 மமாத்தம் 4.58.80 4.58.80 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

அட்டவணண 11.3 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

விவரக்குறிெ்புகள் 

விவரங்கள் 

மீ3 இல் 
சாதாரண 
கல் 

(5 வருட 
திட்ட 
காலம்) 

சிததவுறும் 
ொதை  

சரதள 

மீ3 இல் 

புவியியல் வளங்கள் 2106108 22914 45828 

சுரண்டக்கூடிய 
இருப்புக்கள் 

1098247 21255 42510 

உற்பத்தி 540447          21255     42510 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள்  

டவகல நாட்களின் 300 நாட்கள்  
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எண்ணிக்கக 

ஒரு நாகளக்கு 
உற்பத்தி 

 

360 

 

14 
 

141 

லாரி சுகமகளின் 
எண்ணிக்கக (ஒரு 
சுகமக்கு 6 மீ3) 

60 

 

2 
 

24 

சுரங்கத்தின் கமாத்த 
ஆழம் 

தகர மட்டத்திற்கு கீடழ 50 

மீ 
 

 

ஆதாரம்: குறிப்பு விதிமுகற  

அட்டவணண 11.4 இறுதி குழி பரிமாணம் 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) 
ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 218 195 
50 மீ தகரமட்டத்தின் கீழ் 

(bgl) 

அட்டவணண 11.5 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நீர ்பதணவ 

பநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

குடிநீர ்மற்றும் வீட்டு 
உபமயாகம் 

2.0 KLD RO குடிநீர ் தகடயின்றி வழங்குவதற்கும், 
தூசிகய அடக்குவதற்கும், பசுகம 
மண்டல மமம்பாட்டிற்கும் பசாந்தமாக 
ஆழ்துகள கிணறு அகமக்க 
உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பசுகம பகுதி 
வளரச்ச்ி 

1.75 KLD 

தூசி அடக்குமுகற 1.25 KLD 
மமாத்தம் 5.0 KLD 

ஆதாரம்: முன்னுரிகம அறிக்கக 

11.2 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

  2020-2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் முதல் பிப்ரவரி வகரயிலான 

காலப்பகுதியில் தற்மபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிகலகய மதிப்பிடுவதற்காக 

அடிப்பகட கண்காணிப்பு ஆய்வு மமற்பகாள்ளப்பட்டது. EIA ஆய்வுகளின் 

மநாக்கத்திற்காக, திட்டப் பகுதி கமய மண்டலமாகக் கருதப்பட்டது மற்றும் 

திட்டப் பகுதிக்கு பவளிமய திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10கிமீ சுற்றளவு 

வகரயிலான பகுதி இகடயக மண்டலமாகக் கருதப்பட்டது. 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கத்ணதப் பற்றிய அடிப்பணட சுற்றுசச்ூழல் 

தரவு பசகரிக்கப்பட்டது:  

 

a) நிலம் 

b) தண்ணீர ்
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c) காற்று 

d) சதத்ம் 

e) உயிரியல் 

f) சமூக பபாருளாதார நிகல 

11.2.1 நிலச ்சூழல் 

 சமீபத்திய பசயற்ககக்மகாள் படங்களின் அடிப்பகடயில் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவணண 11.6 நில பயன்பாடு / 10 கிமீ சுற்றளவுக்கான நில 

அட்ணட புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எண் வணகப்பாடு 
பகுதி 

(மெக்படர்) பகுதி (%) 

1 பயிர ்நிலம்   23437 77 

2 புதர ்அல்லது இல்லாமல் நிலம் 167 1 

3 
சுரங்க/பதாழில்துகற கழிவு 
நிலங்கள் 5 0.02 

4 தரிசு நிலம் 1202 4 

5 அடரந்்த காடு 317 1 

6 நீரந்ிகலகள் 536 2 

7 மதாட்டங்கள் 4015 13 

8 
தரிசு பாகற/ கற்கள் நிகறந்த 
கழிவுகள்/ தாள் பாகற பகுதி 206 

1 

9 தீரவ்ு  534 2 

மமாத்த பரப்பளவு 30419 100.00 

ஆதாரம்: சரம்வ ஆஃப் இந்தியா மடாமபாஷீட் மற்றும் மலண்ட்சாட் 

பசயற்ககக்மகாள் படங்கள் 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலதத்ின் பபரும்பகுதி பமாதத் 

நிலப்பரப்பில் 77% கிராப்மலண்ட் நிலமாகும், அகதத் பதாடரந்்து 

மதாட்டங்கள் (13%), நீரந்ிகலகள் (2%), பள்ளு நிலம் (4%), அடரந்்த காடுகள் (2%), 

மற்றும் தீரவ்ு (2%). 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பமாத்த சுரங்கப் பகுதி 12.26.8 பெக்மடர ்

ஆகும். 12.26.8 பெக்மடர ் பகாத்து பரப்பளவு, ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள 

பமாதத் சுரங்கப் பரப்பில் 0.04% பங்களிக்கிறது. இந்த சிறிய சதவீத சுரங்க 

நடவடிக்கககள் சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கதக்த ஏற்படுதத்ாது. 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளம் நில அதிரவ்ு மண்டலம் II, BMTPC இன் 

 படி குகறந்த மசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு 

மண்டலத்தின் பாதிப்பு அட்லஸ் IS: 1893 - 2002 இல் உள்ளது. திட்டப் பகுதி 
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பதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் கவசத்தில் கடினமான பாகற நிலப்பரப்பில் 

விழுகிறது. மிகவும் நிகலயானது. 

11.3 மண் பண்புகள் 

11.3.1 இயற்பியல் பண்புகள் 

மண் மாதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அகமப்பு, பமாத்த அடரத்்தி, 

மபாமராசிட்டி மற்றும் நீர ் கவத்திருக்கும் திறன் ஆகியகவ ஆராயப்பட்டன. 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண் அகமப்பு களிமண்ணுக்கு மணல் 

கலந்த களிமண்ணாகும். ஆய்வுப் பகுதியில் மண்ணின் பமாத்த அடரத்்தி 1.24 

முதல் 1.56 கிராம்/சிசி வகர மாறுபடும். நீர ்பிடிப்பு திறன் 36.4 முதல் 45.3 வகர 

மற்றும் மபாமராசிடட்ி 21.9 முதல் 27.3% வகர மாறுபடும். 

11.3.2 இரசாயன பண்புகள் 

❖ மண்ணின் தன்கம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது pH 

7.83 முதல் 8.75 வகர இருக்கும் 

❖ கிகடக்கக்கூடிய கநட்ரஜன் 134 முதல் 165 கிமலா/பெக்டருக்கு 

இகடயில் உள்ளது 

❖  கிகடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் பெக்மடருக்கு 28.6 முதல் 46.2 கிமலா 

வகர இருக்கும் 

❖  கிகடக்கக்கூடிய பபாட்டாசியம் 26.3 மற்றும் 46.8 mg/kg வகர 

இருக்கும் 

11.4 நீர ்சூழல் 

11.4.1 பமற்பரப்பு நீர் 
 pH 6.9 முதல் 7.9 வகர மாறுபடும், அமத சமயம் பகாந்தளிப்பு 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் காணப்படுகிறது. 

காரப்மனட்டுகள், கபகாரப்மனட்டுகள், குமளாகரடுகள், பாஸ்மபட்கள், 

கநட்மரட்டுகள், கால்சியம், பமக்னீசியம் மற்றும் மசாடியம் உள்ளிட்ட TDS 

மமற்பரப்பு நீரில் 499.84 முதல் 618.24 mg/l வகர மாறுபடுகிறது. பமாதத் 

கடினத்தன்கம 41.74 முதல் 48 mg/l வகர மாறுபடும், குமளாகரடு 36 முதல் 44 

mg/l வகர மாறுபடும்; அமதசமயம் சல்மபட் 10.8 முதல் 12.1 mg/l வகர. 
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  11.4.2 நிலத்தடி நீர் 
 நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.5 முதல் 8.5 வகர ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய 

வரம்பிற்குள் வரும், 7.3 முதல் 8.1 வகரயிலான சல்மபட்டுகள் மற்றும் 

குமளாகரடுகள் அகனத்து மூலங்களிலிருந்தும் நீரின் தரத் தரத்தின்படி 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. தண்ணீர ் மாதிரிகளில் 

உள்ள பகாந்தளிப்பு மதகவகய பூரத்்தி பசய்கிறது. மமல்ககரப்பட்டி 

கிராமத்தின் தண்ணீர ் மாதிரியில் அதிக டிடிஎஸ் உள்ளது. அகனத்து 

மாதிரிகளிலும் TDS 936.3- 2521 mg/l வரம்பில் காணப்படுகிறது. அகனத்து 

மாதிரிகளுக்கும் பமாத்த கடினத்தன்கம 92.71 மற்றும் 540 mg/l வகர 

மாறுபடும். நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் பற்றி மபசுககயில், எல்லா 

இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்மாதிரிகள் மதகவகய பூரத்்தி பசய்கின்றன. 

11.5 காற்று சூழல் 

11.5.1 தளத்தின் குறிப்பிட்ட சிணதவுறும் 

ஆய்வுக் காலத்தில் தளத்தின் குறிப்பிடட் சிகதவுறும் ஒரு தானியங்கி 

சிகதவுறும் நிகலயத்தால் பதிவு பசய்யப்பட்டது. 

அட்டவணண 11.7 தளத்தில் பதிவு மசய்யப்பட்ட சிணதவுறும் 

தரவு 

வ.எண் அளவுருக்கள் பிப்ரவரி 
2022 

மாரச் ்

2022 

ஏப்ரல் 

2022 

1 பவப்பநிகல 

(0C) 

அதிகபட்சம் 34 36 37 

குகறந்தபட்சம் 19 21 22 

சராசரி 26.8 28.4 29 

2 பவப்பநிகல 

(0C) 

சராசரி 
57 55 66 

3 காற்றின் 

மவகம் (மீ/வி) 

அதிகபட்சம் 5.83 6.67 6.11 

குகறந்தபட்சம் 1.25 1.67 1.39 

சராசரி 3.48 3.76 3.52 

4 கிளவுட் கவர ்

(OKTAS) 

 
0-8 0-8 0-8 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இகணந்து எக்ஸலன்ஸ் மலபரட்டரீஸ் மூலம் ஆன்-கசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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11.5.2 சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள் 

 (பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் முதல் 2022 வகர) சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பின் முடிவுகள் அறிக்ககயில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தரவு மூன்று 

மாதங்களுக்கு இணங்கப்பட்டது. 

 கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 40.3 µg/m3 முதல் 47.5µg/m3 வகர 

இருக்கும்; PM2.5 20.5 µg/m3 முதல் 26.9 µg/m3 வகர; SO2 7.2µg/m3 முதல் 19.6 

µg/m3 வகர; NO2 13.5 µg/m3 முதல் 25.8µg/m3 வகர. மாசுபடுதத்ிகளின் பசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் வரும். 

11.6 இணரசச்ல் சூழல் 

 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றியுள்ள 7 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. கமய மண்டலத்தில் பகல் 

மநரத்தில் 40.5 dB (A) Leq மற்றும் இரவு மநரத்தில் 38.7 dB (A) Leq ஆக இருந்தது. 

இகடயக மண்டலதத்ில் பதிவுபசய்யப்பட்ட ஒலி அளவுகள் பகல் மநரத்தில் 

38.8 முதல் 40.2dB (A) Leq வகரயிலும், இரவில் 37.6 முதல் 38.5 dB (A) Leq 

வகரயிலும் மாறுபடும். இதனால், பதாழில்துகற மற்றும் குடியிருப்பு 

பகுதிக்கான இகரசச்ல் அளவு CPCB இன் மதகவககளப் பூரத்த்ி பசய்கிறது. 

11.7 உயிரியல் சூழல் 

 வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவகண I வகக விலங்குகள் இல்கல, மமலும் IUCN இன் 

படி எந்த உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் 

வகககளில் இல்கல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் 

இனங்கள் எதுவும் இல்கல. எனமவ குறுகிய காலத்தில் மமற்பகாள்ளப்படும் 

இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்கக சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுதத்ாது. 

11.8 சமூக-மபாருளாதார சூழல் 

 ஆய்வுப் பகுதியின் சமூக-பபாருளாதார அம்சத்தில் 

பகாலுமன்பகாண்டான் கிராமத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டத்தின் தாக்கத்கத மதிப்பிடும் முயற்சி மமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

மக்கள் பதாகக அகமப்பு, மவகலவாய்ப்பு உருவாக்கம், பதாழில் மாற்றம், 
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வீடட்ு வருமானம் மற்றும் நுகரவ்ு முகற ஆகியகவ கணக்கில் 

எடுத்துக்பகாள்ளப்பட்ட பல்மவறு பண்புகளாகும். முன்பமாழியப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்கதச ் பசயல்படுத்துவது மநரடி மற்றும் மகறமுக 

மவகலவாய்ப்கப உருவாக்கும். தவிர, சுரங்க நடவடிக்கக சட்டப்பூரவ்மாக 

பசல்லுபடியாகும் மற்றும் அது மாநில கருவூலத்திற்கு வருமானத்கத 

பகாண்டு வரும். தற்மபாது மக்கள்பதாககயில் பாதிக்கும் மமற்பட்டவரக்ள் 

பருவகால விவசாயத்கத நம்பியிருப்பதால் மக்களின் முக்கியத் பதாழிலாக 

உள்ளது. முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் திட்டம் பசயல்படுத்தப்படுவதன் 

மூலம், அப்பகுதி மக்களின் பதாழில் முகற மாறும், மமலும் மக்கள் 

பருவகால விவசாயத்தில் ஈடுபடாமல் சுரங்க அடிப்பகடயிலான 

நடவடிக்கககளில் ஈடுபடுவாரக்ள். 

11.9 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான நடவடிக்ணககள் 

 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகளின் சுருக்கம் கீமழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டவணண 11.8 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கங்கள் & தணிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

தாக்கம் தணிப்பு நடவடிக்ணக 

நிலச ்சூழல் 

❖ இயற்கக நிலப்பரப்புககள 
அழிதத்ல் 

❖ மண்ணின் பண்புகளில் 
மாற்றங்கள் 

❖ மண் அரிப்பு மற்றும் சரிவு 
உறுதியற்ற தன்கம 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்
திட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் 
முகறயான முகறயில் சுரங்கம் 
மமற்பகாள்ளப்படும் 

❖ பாதுகாப்பு வலயம் அல்லது இகடயக 
பகுதி பராமரிக்கப்படும் மற்றும் 
பவட்டப்படாது, அதற்கு பதிலாக 
பாதுகாப்பு வலயத்தில் மதாட்டம் 
மமற்பகாள்ளப்படும். 

❖ உத்மதச சுரங்க எல்கல முழுவதும் 
முட்கம்பி மவலி அகமக்கப்படும் 

❖ கருத்தியல் நிகலயில், குவாரியின் நில 
பயன்பாட்டு முகற பசுகம பகுதி 
மற்றும் தற்காலிக நீரத்்மதக்கமாக 
மாற்றப்படும் 

❖ மகல கட்டுதல் 
❖ குவாரி குழிகயச ் சுற்றிலும் மகல 

வடிகால்ககள அகமத்தல் மற்றும் 
மகழயின் மபாது நிலத்தடி நீரால் மண் 
அரிப்கபத் தடுக்கவும் மற்றும் 



271 | P a g e  

 

முன்பமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் 
பல்மவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீகர 
மசகரிக்கவும் குகறந்த உயரத்தில் 
மூமலாபாய இடத்தில் குடிமயறும் 
பபாறிககள அகமத்தல். 

நீர் சூழல் 

❖ நீரந்ிகல ரசீாரஜ்் குகறதல் 
மற்றும் மமற்பரப்பு ஓட்டம் 
அதிகரிப்பு; 

❖ நில வடிகால் பதாந்தரவு, 
அதிக சுகம மற்றும் 
நீரவ்ழிகள் அரிப்பு; 

❖ நீர ் பாயும் மமற்பரப்பில் 
ஏற்படும் மாற்றங்கள்; 

❖ நீமராகட அகடப்பு மற்றும் 
துகள்கள் அல்லது 
கழிவுகளால் 
மாசுபடுவதால் மமற்பரப்பு 
மற்றும் நிலத்தடி நீர ்
ஆதாரங்களின் அளவு 
மற்றும் தரத்தில் ஏற்படும் 
மாற்றங்கள்; 

❖ இயற்கக வடிகட்டி 
ஊடகத்கத அகற்றுவதால் 
நீரந்ிகலகள் மாசுபடுதல். 

❖ குவாரி குழிகயச ் சுற்றிலும் மகல 
வடிகால்ககள அகமத்தல் மற்றும் 
மகழயின் மபாது நிலத்தடி நீரால் மண் 
அரிப்கபத் தடுக்கவும் மற்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் 
பல்மவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீகர 
மசகரிக்கவும் குகறந்த உயரத்தில் 
மூமலாபாய இடத்தில் குடிமயறும் 
பபாறிககள அகமத்தல். 

❖ பருவமகழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் 
அகற்றும் பணி மமற்பகாள்ளப்படும். 
குறிப்பாக மகழக்காலங்களில் நீர ்
மதங்கும் பதாட்டி மற்றும் 
வாய்க்கால்ககள வாரந்மதாறும் 
சுத்தம் பசய்யப்படும். 

❖ திட்டப் பகுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ள 
தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ்
கழிப்பகறகள்/கழிவகறகளில் உள்ள 
வீடட்ுக் கழிவுநீர ்பசப்டிக் மடங்க் மூலம் 
பவளிமயற்றப்படும், அகதத ்
பதாடரந்்து மசாக் பிட் அகமப்பு. 

❖ டிப்பரக்ள் மற்றும் HEMM  ஆகியகவ 
நியமிக்கப்பட்ட இடத்தில் கழுவப்பட்டு, 
கழுவப்பட்ட நீர ் வடிகால் வழியாக 
எண்பணய் மற்றும் கிரீஸ் பபாறிகயக் 
பகாண்ட பசட்டில்லிங் மடங்கிற்கு 
அனுப்பப்படும், பதளிவான நீர ்
மட்டுமம பசுகமப் பகுதியின் 
வளரச்ச்ிக்கு மீண்டும் 
பயன்படுதத்ப்படும். 

காற்று சூழல் 

❖ பறக்கும் தூசியின் 
தகலமுகற 

❖ முக்கியமாக மதாண்டும் 
இயந்திரம், ஏற்றுதல் 
மற்றும் இறக்குதல் 
பசயல்பாடுகளின் மபாது 
தூசி உருவாகும். 

❖ வாயு மாசுபாடுகள் 
பபரும்பாலும் 
மபாக்குவரத்து மூலம் 
உருவாக்கப்படும். 

❖ தூசிப் புழுக்களால் 
பதரிவுநிகல குகறதல். 

❖ மமற்பரப்புகளின் பூசச்ு 

❖ ஒரு நாகளக்கு இரண்டு முகற 
தண்ணீர ்பதளித்து, இழுத்துச ்பசல்லும் 
சாகலகள் நன்கு பராமரிக்கப்படும் 

❖ மசறு மற்றும் தூசி படிவுகள் மதங்காமல் 
இருக்க அணுகு சாகல சுத்தம் 
பசய்யப்பட்டு பிரஷ் பசய்யப்படும். 

❖ அணுகு சாகலயில் தூசி மற்றும் 
குப்கபகள் குகறக்கப்படுவகத உறுதி 
பசய்வதற்காக, அகனத்து டிப்பர ்
ஓட்டுநரக்ளும் அகனத்து டயரக்ளிலும் 
தண்ணீர ் பதளிக்கும் முகறகயப் 
பயன்படுதத் அறிவுறுத்தப்படுவாரக்ள் 
மற்றும் தளதக்த விட்டு பவளிமயறும் 
முன் கலகவ பகுதியில் வழங்கப்படும் 
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எரிசச்ல் மற்றும் வசதி 
இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். 

❖ உடல் மற்றும்/அல்லது 
இரசாயன மாசுபாடு 
மற்றும் அரிப்பு. 

❖ ஓடும் நீரில் 
இகடநிறுத்தப்பட்ட 
துகள்களின் பசறிவு 
அதிகரிப்பு. 

❖ குகறந்த 
ஒளிசம்சரக்்ககக்கு 
வழிவகுக்கும் 
தாவரங்களின் பூசச்ு, 

❖ வளரச்ச்ி தகடபடுதல், 
தகழககள அழித்தல், 
பயிரக்ள் சீரழிதல்; 

❖ தூசிகய சுவாசிப்பதால் 
ஏற்படும் உடல்நலக் 
மகடுகள் அதிகரிப்பு. 

ஏற்றப்பட்ட பபாருடக்ளின் மீது 
தண்ணீகர பதளிக்க மவண்டும். 

❖   சாகலயில் ஏற்றப்பட்ட பபாருடக்ள் 
பகாட்டுவகதத் தவிரக்்கவும், சாகல 
மதய்மானம் மற்றும் மதய்மானதக்தக் 
குகறக்கவும் மவகக் கட்டுப்பாடுகள் 
விதிக்கப்படும். 

❖ தகுதிவாய்ந்த நபரால் அணுகல் 
சாகலயின் நிகல குறித்து வாராந்திர 
ஆய்வுகள் மற்றும் சாகலயின் 
மமற்பரப்பில் ஏமதனும் பள்ளங்கள் 
அல்லது மசதம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக 
நடவடிக்கக எடுக்கப்படும். 

❖ பவப்பமான, வறண்ட காலநிகலயின் 
மபாது, சாகலயின் மமற்பரப்பு ஈரமாக 
இருக்கும் காலதக்த அதிகரிக்க, தூசி 
ஈரமாக்கும் முகவரக்கள, சாகலயில் 
இழுத்துச ்பசல்லும் நீரில் கலக்கலாம். 

❖ அகனத்து பதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வழங்கப்படும் 

❖ பயன்படுதத்ப்படும் அகனத்து 
துகளயிடும் தண்டுகளிலும் தூசிகய 
அடக்கும் அகமப்புகள் 
பபாருதத்ப்பட்டிருக்கும், இது 
துகளக்குள் தண்ணீகர பசலுத்துகிறது. 

❖ துகளயிடும் மபாது ஈரமான கன்னி 
கபகள் உகறயாக 
பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ பவடிப்பின் மபாது மமற்பரப்பில் 
இருந்து எழக்கூடிய பறக்கும் தூசி 
உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த, ஒவ்பவாரு 
குண்டுபவடிப்புக்கும் முன் தண்ணீர ்
மடங்கரில் பபாருத்தப்பட்ட மகழ 
துப்பாக்கியிலிருந்து தண்ணீகரப் 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் பவடிப்பு 
மண்டலம் ஈரமாக கவக்கப்படும். 

❖ தள மமலாளரால் தினசரி காட்சி ஆய்வு 
நடத்தப்படும், அவர ் அகனத்து 
பசயல்முகற பசயல்பாடுகள் மற்றும் 
தள பசயல்பாடுகளின் தினசரி பதிகவ 
கவத்திருப்பார ் மற்றும் குவாரி 
பசயல்பாடுகளில் இருந்து அசாதாரண 
உமிழ்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும் ஏமதனும் 
குகறபாடுககளக் குறிப்பிடுவார.் 

❖ தூசி உருவாக்குவதற்கான 
சாத்தியக்கூறுககளக் குகறக்க, 
தளத்தின் மவக வரம்பு 20 கிமீ/மணிக்கு 
அகமக்கப்படும் 

❖ வாராந்திர பராமரிப்புத் திட்டம், அது 
பசயல்படும் மணிமநரங்களின் 
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அடிப்பகடயில், பராமரிப்புக்கான 
இயந்திரங்ககள அகடயாளம் 
காணவும். 

❖ ஆன்-மபாரட்ு கம்ப்யூட்டர ் சிஸ்டத்தால் 
குறிப்பிடப்படாவிட்டால், ஒவ்பவாரு 
1000 மணிமநர பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு 
காற்று வடிகட்டிகள் புதுப்பிக்கப்படும். 

❖ அகனத்து தள இயந்திரங்கள் மற்றும் 
டிப்பரக்ள் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முகற 
சரவ்ீஸ் பசய்யப்பட்டு 
பராமரிக்கப்படும், மமலும் 
பழுதுபாரப்்புககள உடனடியாக 
மமற்பகாள்ள டிகரவரக்ள் தள 
மமலாளருக்கு உடனடியாக புகார ்
அளிப்பாரக்ள். 

இணரசச்ல் மற்றும் அதிர்வு 

❖ வாழ்க்ககத் தரத்தில் 
எரிசச்ல் மற்றும் சரிவு; 

❖ பவடிப்பதன் மூலம் 
பாகறத் துண்டுககள 
உந்துதல். 

❖ குண்டுபவடிப்பால் 
கட்டிடங்கள் மற்றும் 
மக்கள் நடுங்குதல்; 

❖ துகளயிடும் மபாது கூரக்மயான 
துரப்பண பிடக்களப் பயன்படுத்துவது 
சத்தத்கதக் குகறக்க உதவும்; 

❖ இரண்டாம் நிகல பவடிப்பு முற்றிலும் 
தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாகறககள 
உகடக்க கெட்ராலிக் ராக் பிமரக்கர ்
பயன்படுதத்ப்படும்; 

❖ முகறயான இகடபவளி, சுகம, தண்டு 
மற்றும் உகந்த 
கட்டணம்/தாமதத்துடன் 
கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட பவடிப்பு 
பராமரிக்கப்படும்; 

❖ சாதகமான வளிமண்டல நிகல மற்றும் 
குகறவான மனித பசயல்பாடு 
மநரங்களின் மபாது, மின்சாரம் 
அல்லாத துவக்க அகமப்கபப் 
பயன்படுத்தி பவடிப்பு 
மமற்பகாள்ளப்படும்; 

❖ ஒவ்பவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 
சரியான பராமரிப்பு, எண்பணய் 
மற்றும் கிரீசிங் ஆகியகவ சத்தம் 
உற்பத்திகயக் குகறக்கும்; 

❖ அதிக அளவு சத்தத்கத உருவாக்கும் 
இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 
பதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி 
காப்பிடப்பட்ட அகறககள வழங்குதல்; 

❖ அகனத்து இயந்திரங்களிலும் 
கசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் 
நிறுவப்படும்; 

❖ திட்டப் பகுதிகயச ்சுற்றிலும், இழுத்துச ்
பசல்லும் சாகலகளிலும் பசுகமப் 
பகுதி/மதாட்டம் உருவாக்கப்படும். 
மதாட்டம் சதத்ம் பரவுவகத 
குகறக்கிறது; 

❖ HEMM ஆபமரட்டரக்ள் மற்றும் HEMM 
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அருமக பணிபுரிபவரக்ளுக்கு காது 
மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் மபான்ற 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
(PPE) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி 
மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் 
அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி 
பசய்யப்படும். 

உயிரியல் சூழல் 

❖ மநரடி பாதிப்புகளில் 
நிலத்கத அகற்றுதல் 
மற்றும் மதாண்டும் 
இயந்திரம் ஆகியகவ 
தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் அழிவு 
மற்றும் வாழ்விடங்ககள 
இழப்பது ஆகியகவ 
அடங்கும்; 

❖ மகறமுக பாதிப்புகளில் 
சத்தம், தூசி மற்றும் மனித 
பசயல்பாடு காரணமாக 
வாழ்விட சீரழிவு அடங்கும். 

❖ சில பபாதுவான மூலிகககள், புதரக்ள் 
மற்றும் புல் மட்டுமம அழிக்கப்படும். 
அதனால் பல்லுயிர ் பபருக்கத்திற்கு 
எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

❖ பபாருதத்மான இனங்கள் பகாண்ட 
பசுகமப்பகுதி மமம்பாடு திட்டப் 
பகுதியின் பல்லுயிர ் பபருக்கத்கத 
மமம்படுத்தும். 

❖ கமய மண்டலம் அல்லது இகடயக 
மண்டலம் அசச்ுறுத்தப்பட்ட 
தாவரங்கள் அல்லது விலங்கினங்ககள 
உள்ளடக்காது. 

சமூக-மபாருளாதார சூழல் 

❖ பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 
பபாது மக்களின் 
ஆமராக்கியம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு; 

❖ மபாக்குவரத்து அளவுகள் 
மற்றும் சாகல 
வாகனங்களின் அளவு 
அதிகரிப்பு; 

❖ மவகல வாய்ப்புகள் 
அதிகரிப்பு உட்பட 
பபாருளாதார 
பிரசச்ிகனகள்; 

❖ சுரங்க பசயல்பாடு சமூக-
பபாருளாதார சுயவிவரத்தில் சிறிய 
மாற்றதக்த ஏற்படுத்துகிறது. 

❖ சுமார ்17 உள்ளூர ்பதாழிலாளரக்ளுக்கு 
உள்ளூர ் திறன்ககள உருவாக்க 
காலமுகற பயிற்சியுடன் மவகல 
வாய்ப்பு கிகடக்கும். 

❖ மகறமுக 
மவகலவாய்ப்பு/வருமானத்தின் புதிய 
வடிவங்கள் உருவாகும். 

❖ வழக்கமான சுகாதார பரிமசாதகன 
முகாம். 

❖ பள்ளிகளுக்கு உதவிதப்தாகக மற்றும் 
குழந்கதகளுக்கு கல்வி 
உதவிதப்தாகக வழங்கப்படும். 

மதாழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

❖  தூசியின் பவளிப்பாடு 
❖ சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

பவளிப்பாடு 
❖ உடல் அபாயங்கள் 
❖ தூசி பவளிப்பாடு 

காரணமாக சுவாச 
ஆபத்துகள் 

❖ சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர ்
மபான்ற வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு 
தங்குமிடங்ககள வழங்குதல். 

❖ தூசி முகமூடிகள், தகலக்கவசம், 
காலணிகள், பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு 
நிகழ்சச்ிகள், விருதுகள், 
சுவபராட்டிகள், பாதுகாப்பு 
பதாடரப்ான வாசகங்கள் மபான்ற 
பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 
பயன்பாடு மபான்ற அகனத்து 
பாதுகாப்பு நடவடிக்கககளும். 

❖ பதாழில் பயிற்சி கமயத்தில் 
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் 
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முதலுதவி பயன்படுதத் 
பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிதத்ல். 

❖ உற்பத்தியாளரக்ளின் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி அகனத்து 
உபகரணங்களின் வாராந்திர 
பராமரிப்பு மற்றும் மசாதகன. 

❖ மருத்துவ அதிகாரியால் அகனத்து 
பதாழிலாளரக்ளுக்கும் முன் மவகல 
வாய்ப்பு மற்றும் வருடாந்திர மருத்துவ 
பரிமசாதகன. 

❖ சுரங்கம் தளத்தில் முதலுதவி வசதி 
பசய்து தரப்படும். 

❖ பணிபுரியும் சுரங்க மமலாளரால் 
சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பதாழிலாளியின் 
ஆமராக்கியத்கதப் பாதிக்கக்கூடிய 
பணிசச்ூழல் மற்றும் பணி 
நகடமுகறகளில் உள்ள காரணிககள 
பநருக்கமான கண்காணிப்பு. 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் திட்டங்களின்படி 
என்னுகடய மவகல. 

11.10 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

 முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதி பின்வரும் நன்கமககளக் 

பகாண்டிருப்பதால் மாற்று வழிகள் எதுவும் பரிந்துகரக்கப்படவில்கல.  

❖ கனிமப் படிவு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

❖  விண்ணப்பித்த குதத்ககப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்கல; எனமவ R 

மற்றும் R சிக்கல்கள் எதுவும் இல்கல. 

❖ சுரங்க குத்தககக்கு பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதியில் ஆறு, ஓகட, நல்லா 

மற்றும் நீரந்ிகலகள் எதுவும் இல்கல. 

❖ இப்பகுதியில் திறகமயான, அகர திறன் மற்றும் திறகமயற்ற 

பதாழிலாளரக்ள் கிகடப்பது. 

❖ மருத்துவம், தீயகணப்பு, கல்வி, மபாக்குவரத்து, தகவல் பதாடரப்ு 

மற்றும் உள்கட்டகமப்பு வசதிகள் என அகனத்து அடிப்பகட 

வசதிகளும் கிகடக்கின்றன. 

❖ சாகல மற்றும் ரயில் மூலம் சுரங்க இகணப்பு நன்றாக உள்ளது. 

❖ முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கககள் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்கத 

பவட்டுவதில்கல. எனமவ, நிலதத்டி நீர ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் இல்கல. 
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11.11 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

 SEIAA ஆல் வழங்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கடிதம் மற்றும் TNPCB 

வழங்கிய ஒப்புதல் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தகனகளின்படி 

பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கு சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

நடத்தப்படும். 

அட்டவணண 11.9 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பின் திட்ட 

கண்காணிப்பு திட்டம் 

வ.எண்.   மசயல்பாடு அட்டவணண 

காற்று மாசுபாடு கண்காணிப்பு 

1 

TNPCB/SEIAA அவரக்ளின் CTO/EC ஆரட்ரில் 

அப்களடு ஏரியாவில் குறிப்பிடப்பட்ட 

அளவுருக்களின் சுற்றுப்புற காற்று 

கண்காணிப்பு 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

2 

பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதிக்கு பவளிமய 

அவரக்ளின் CTO/EC ஆரட்ரில் TNPCB/SEIAA 

ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களின் 

சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

நீர் தர கண்காணிப்பு 

3 

சுரங்க குழி பகுதியில் மசகரிக்கப்படும் 

மகழ நீரின் தரதக்த கண்காணிதத்ல். 

மகழ நீர ்மதாட்டத் மதகவக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும். 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

4 

அருகிலுள்ள இடத்தில் உள்ள குழாய் 

கிணறு மற்றும் திறந்த கிணறு அல்லது 

மமற்பரப்பு நீரந்ிகலகளின் மாதிரிககள 

கண்காணித்தல். IS இன் படி அளவுருக்கள்: 

10500:1991 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

5 நீர ்பதளிப்பு அலகுககள கண்காணித்தல் 

தண்ணீர ்பதளிக்கும் 

பதிவுத் தாள் 

தினமும் 

பராமரிக்கப்படும் 

சத்தம் தர கண்காணிப்பு 

6 

பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதிக்கு உள்மளயும் 

பவளிமயயும் சுற்றுப்புற 

வளிமண்டலத்தில் சத்தம் 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

பசுணம அரண் பராமரிப்பு 

7 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி பசுகம அரண் 

வளரச்ச்ிக்கான அட்டவகணகயக் 

கண்காணிக்கவும் 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகற 

மண்ணின் தரக் கண்காணிப்பு 

8 
பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதிக்கு உள்மளயும் 

அகதச ்சுற்றியும் மாதிரிககளப் 

ஆறு மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகற 
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பிடிக்கவும் 

11.12 கூடுதல் படிப்புகள் 

11.12. 1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மபாது ஆபலாசணன 

 தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

பசயலாளருக்கான விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் 

அதன் அருகாகமயில் பரந்த அளவிலான பபாதுமக்களின் பங்களிப்கப 

உறுதிபசய்யும் வககயில், முகறயாக, மநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் 

பவளிப்பகடயான முகறயில் பபாது விசாரகண நடதத் மவண்டும். வகரவு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA)  / சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திட்டம் (EMP) 

அறிக்கக மற்றும் பபாது விசாரகண நடவடிக்கககளின் முடிவுகள் இறுதி 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA)  / சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திட்டம் (EMP) 

அறிக்ககயில் விவரிக்கப்படும். 

11.12.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர ் பகுப்பாய்வு 

மற்றும் பபரிடர் பமலாண்ணம திட்டம் 

2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 31 ஆம் மததி மற்றும் 2002 ஆம் ஆண்டு 

சுற்றறிக்கக எண்.13 இன் படி, சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS), 

தன்பாத் வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் 

அடிப்பகடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான முகறயானது 

வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. பணிசச்ூழல் மற்றும் அகனத்து 

பசயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்ககளக் 

கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் மதகவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிகம 

அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்துகளின் அபாய அளகவ மதிப்பிடுதல். மமலும், 

இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் பபாறுப்பான வழிமுகறகள் அகடயாளம் 

காணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள், கால 

அட்டவகணயில் அகமக்கப்பட்டுள்ளகவ துல்லியமான பபாறுப்புகளுடன் 

பதிவு பசய்யப்படுகின்றன. 

பின்விகளவுகள் ஏற்படாத சந்தரப்்பதத்ில், மபரிடர ் மமலாண்கம 

பதாடங்கும். தகவல் பதாடரப்ு, மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மபான்ற பல 

சிக்கல்கள் பதாடரப்ான நகடமுகறககள ஏற்படுத்துவது இதில் அடங்கும். 

இகவ மபரிடர ் மமலாண்கம திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. RA மற்றும் 

DMP ஆகிய இரண்டும் உயிருள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் பசயல்பாடுகள், 
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உபகரணங்கள் அல்லது நகடமுகறகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் 

மபாபதல்லாம் புதுப்பிக்கப்பட மவண்டும் மதிப்பீடு என்பது விபத்துககளத ்

தடுப்பது மற்றும் அது நிகழாமல் தடுக்க மதகவயான நடவடிக்ககககள 

எடுப்பதாகும். 

 மபரிடர ் மமலாண்கமத் திட்டம் (DMP) என்பது ஒரு வழிகாட்டியாகும், 

இது திட்டமிடப்பட்ட பசயல்பாடுகளில் இருந்து எழக்கூடிய 

அவசரநிகலககளக் ககயாள்வதற்கான பபாதுவான பரிசீலகனகள், 

திகசகள் மற்றும் நகடமுகறககள வழங்குகிறது. DMP ஆனது இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் அறிக்ககயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதாடரப்ுகடய 

கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பகடயில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11.13 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான திட்டப் பலன்கள் 

 முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பல்மவறு நன்கமகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் இருந்து 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பல்மவறு நன்கமகள் மற்றும் பலன்களின் விரிவான 

விளக்கம் உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்தியம் மற்றும் நாடு முழுவதும்: 

❖ மமம்படுதத்ப்பட்ட சாகல பதாடரப்ு. 

❖ பாசனம் மற்றும் மதாட்டம் மற்றும் நிலதத்டி நீர ் ரசீாரஜ்் 

ஆகியவற்றிற்கான நீர ் இருப்கப அதிகரிக்க மகழ நீர ் மசகரிப்பு 

கட்டகமப்புகள். 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிராம சாகலகள்/ இகணக்கப்பட்ட சாகலகள், 

மருந்தகம் மற்றும் சுகாதார கமயம், சமூக கமயம், சந்கத இடம் 

மபான்ற சமூக பசாத்துக்ககள (உள்கட்டகமப்பு) உருவாக்குதல், 

❖ சமூக மமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தற்மபாதுள்ள சமூக வசதிககள 

வலுப்படுத்துதல். 

❖ பதாழில் பயிற்சி மபான்ற திறன் மமம்பாடு மற்றும் திறன் மமம்பாடு 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி மற்றும் சமூக நடவடிக்கககள், சுகாதார 

முகாம்கள், மருத்துவ உதவிகள், விகளயாட்டு மற்றும் கலாசச்ார 

நடவடிக்கககள், மதாட்டம் மபான்றகவ. 
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 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்ககககள பசயல்படுதத், இந்த 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்காக கீமழ உள்ள அட்டவகணயில் 

தற்மபாகதய சந்கத சூழ்நிகலகய கருதத்ில் பகாண்டு தற்மபாகதய சந்கத 

விகலகய கருத்தில் பகாண்டு பட்பஜட் முன்பமாழியப்பட்டது. 

அட்டவணண 11.10 EMP பட்மெட் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வ.எண்
. 

விளக்கம் மபாருள் 

மூலதனச ்

மசலவு 

(லட்சங்களில்
) 

வருடத்திற்கு 

மதாடர் 
மசலவு 

(லட்சங்களில்
) 

1 பதாழில்சார ்

ஆமராக்கியம் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

தூசி முகமூடி, 

பாதுகாப்பு 

காலணிகள், 

தகலக்கவசம் 

காது பிளக்குகள், 

ககயுகறகள், 

கண்ணாடிகள் 

பிரதிபலிப்பு 

ஜாக்பகட், 

பாதுகாப்பு 

பபல்ட் மற்றும் 

மருத்துவ 

பரிமசாதகனகள
. 

0.80 0.30 

2 சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்
பு 

காற்று, நீர,் ஒலி 

மற்றும் அதிரவ்ு, 

மண் 

அளவுருக்கள். 

4.50 0.90 

3 நீர ் மற்றும் 

மண் அரிப்பு 

காரல்ண்ட் 

வடிகால் & 

பசட்டில்லிங் 

பதாட்டிகள், பசக் 

மடம்/கல்லி 

பிளக்குகள் 

மபான்றகவ, 

3.00 0.50 

4 குடிநீர ் வசதிகள் மற்றும் 

சுகாதார வசதிகள் 
1.50 0.20 

5 தண்ணீர ்பதளிக்கும் ஏற்பாடுகள் 

& இழுத்துச ் பசல்லும் சாகல 

பராமரிப்பு 

1.50 0.30 

6 பசுகம மண்டல மமம்பாடு 

மற்றும் மதாட்டம் 
1.00 0.30 

7 சுற்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு 0.25 0.10 
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நிகழ்சச்ி 

8 மவலி, உரம், உரம், மனிதவளம் 

மபான்றகவ. 
2.00 0.50 

மமாத்தம் 14.55 3.10 

11.14 முடிவுணர 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுகற (ToR) மற்றும் தரநிகல ToR 

ஆகியவற்றின் படி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வு பசய்யப்பட்டது. 

சுரங்க நடவடிக்கககளின் அம்சங்களுடன் பதாடரப்ுகடய பல்மவறு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகள் ஆய்வு பசய்யப்பட்டன. பதாடரப்ுகடய பாதிப்புகள் 

கண்டறியப்பட்டு மதிப்பீடு பசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் கவகலககளத ்

தணிக்க சாத்தியமான அகனத்து வழிககளயும் கருத்தில் பகாண்டு 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்மகற்ப நிதி 

ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டது.  சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திட்டம் (EMP) ஆனது 

மாறும், பநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்மபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. CER 

பசயல்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டு, அதன் காலக்பகடுகவ பசயல்படுத்த, நிதி 

ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டம் மாநில அரசின் வருவாகய அதிகரிக்கும். அத்துடன் இது 

உள்ளூர ் சமூகத்தின் சமூக மமம்பாட்டிற்கு உதவும். பசுகம மண்டல 

மமம்பாட்டுத் திட்டம் இப்பகுதியில் பசுகமகய அதிகரிக்க உதவும். எனமவ, 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் சுற்றுசச்ூழகலமயா அல்லது அருகிலுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் அகமப்கபமயா எதிரம்கறயாக பாதிக்காது. 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திட்டம் (EMP) திட்ட மதிப்பாய்வு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திட்டம் (EMP) பயனுள்ளதாகவும் 

பபாருதத்மானதாகவும் இருப்பகத உறுதி பசய்வதற்காக அகதச ்

பசயல்படுத்துவதற்கு சுரங்க நிரவ்ாகம் பபாறுப்பாகும். இவ்வாறு, 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கம திட்டம் (EMP) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அகனத்து 

இலக்குககளயும் நிகறமவற்ற சரியான நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் மநரம்கறயான தாக்கத்கத 

ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் XII 

ஆல ாசகரின் வெளிப்பாடுகள் 

 திட்ட ஆதரவாளர ் - திரு. A. தங்கராஜ், இந்தியத் தரக் கவுன்சிலின் கீழ் 

அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமான ஜியயா படக்னிக்கல் மமனிங் 

ப ால்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் ெயிற்சிக்கான யதசிய அங்கீகார வாரியம், 

புது தில்லி, EIA ஆய்மவ யமற்பகாள்வதற்காக ToR வழங்கியது. 

                        ஆல ாசனன நிறுெனத்தின் வபயர் மற்றும் முகெரி: 

ஜிலயா வெக்னிக்க ் னமனிங் வசா ்யூஷன்ஸ் 

எண்: 1/213B நயட ன் வளாகம், 

ஒட்டெ்ெட்டி, தரம்புரி - 636705, 

தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

மின்னஞ் ல்: info.gtmsdpi@gmail.com 

இமணயம்: www.gtmsind.com 

பதாமலயெசி: 04342 232777. 

கீயழ பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளெடி இந்த EIA ஆய்வில் ஈடுெட்டுள்ள 

அங்கீகாரம் பெற்ற நிபுணரக்ள் மற்றும் பதாடரப்ுமடய உறுெ்பினரக்ள்: 

 

ெ. 

எ
ண் 

நிபுணரின் 

வபயர் 
இன் ஹவுஸ் / 

எம்லபன ் 

FAE 

துனற 

வசய
 ்பாெ்
டு 

பகுதி 

ெனக 

1.  ஸ்ரீ G .வாகீ ன் 

சுற்று ச்ூழல் 

தாக்க மதிெ்பீடு 

(EIA) 

ஒருங்கிமணெ்
ொளர ்(EC) 

இன் ஹவுஸ்  

1(a)(i) 
சுரங்க
ம் 

 

B 

 

2.  Dr.S.கருெ்ெண்ணன் 
இன் ஹவுஸ்  

FAE 

 

1(a)(i) 

LU, HG, 

GEO 
B 

3.  Dr.M. விஜய்பிரபு 
இன் ஹவுஸ்  

FAE 

1(a)(i) HG, LU, 

GEO 

B 

 

4.  Dr.J.ராஜராயஜஸ்வரி இன் ஹவுஸ்  1(a)(i) EB, SC B 

5.  Dr.G. பிரொகரன் இன் ஹவுஸ்  1(a)(i) SE B 

6.  Dr.R.அருண்ொலாஜி 
இன் ஹவுஸ்  

FAE 

 

1(a)(i) 

AP, AQ, 

NV 
B 

7.  
திரு.J.N.மணிகண்ட
ன் 

எம்யெனல் 

ப ய்யெ்ெட்ட 

 

1(a)(i) 

RH, 

SHW, AP 
B 



 

282 

 

8.  Dr.S.மலர ்
இன் ஹவுஸ் 

FAE 

1(a)(i) 
WP B 

9.  
திரு.G.உமாமயகஸ்
வரன் 

இன் ஹவுஸ் 

FAE 

1(a)(i) HG, LU, 

GEO 
B 

10.  
திரு.S.யகாொலகிரு
ஷ்ணன் 

இன் ஹவுஸ் 

FAE 

1(a)(i) 
HG, GEO B 

11.  திரு.G.பிரிதிவிராஜ் FAA 1(a)(i) LU, HG B 

12.  திரு.C. குமயர ன் FAA 1(a)(i) NV B 

13.  
திரு.N.யகாகுல் 

பிரவீன் 

FAA 1(a)(i) 
HG 

B 

14.  திரு.S. தியனஷ் FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

15.  திரு.P.பவள்மளயன் FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

16.  Dr.A. கமலயரசி 
குழு 

உறுெ்பினர ்

- 
HG 

- 

17.  திரு.M. ரவண்ணன் 
குழு 

உறுெ்பினர ்

- 
GIS 

- 

18.  திரு.P.பவங்கயடஷ் 
குழு 

உறுெ்பினர ்

- SHW, 

AP, RH 

- 

19.  திரு.ஸ்ரீகிருஷ்ணா 
குழு 

உறுெ்பினர ்

- 
LU, HG 

- 

துனண குழு உறுப்பினரக்ள் 

20.  
திரு.G.மூரத்்தி துமண குழு 

உறுெ்பினர ்

- LU, 

HG,GEO 

- 

21.  
திரு.R.இளவர ன் துமண குழு 

உறுெ்பினர ்

- 
EB 

- 

22.  
டாக்டர.்E.மணிகண்
டன் 

துமண குழு 

உறுெ்பினர ்

- LU, 

HG,GEO 

- 

23.  
திருமதி.R.சுகன்யா துமண குழு 

உறுெ்பினர ்

- 
SE 

- 

சுருக்கங்கள் 

EC சுற்று ச்ூழல் தாக்க 

மதிெ்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிமணெ்ொளர.் 

NV  த்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

FAE ப யல்ொட்டு ெகுதி 

நிபுணர.் 

SE  மூக பொருளாதாரம் 

FAA ப யல்ொட்டு ெகுதி 

அய ாசியயட்ஸ். 

HG நீரியல், நிலத்தடி நீர ் மற்றும் நீர ்

ொதுகாெ்பு. 

TM குழு உறுெ்பினர ் SC மண் ொதுகாெ்பு 

GEO புவியியல் RH இடர ் மதிெ்பீடு மற்றும் ஆெத்து 

யமலாண்மம. 
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WP நீர ் மாசுொடு 

கண்காணிெ்பு, தடுெ்பு 

மற்றும் கட்டுெ்ொடு. 

SHW திட மற்றும் அொயகரமான 

கழிவுகள். 

AP காற்று மாசுொடு 

கண்காணிெ்பு, தடுெ்பு 

மற்றும் கட்டுெ்ொடு. 

MSW நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில ெயன்ொடு ISW பதாழில்துமற திடக்கழிவுகள் 

AQ வானிமல ஆய்வு, 

காற்றின் தர 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் 

கணிெ்பு. 

HW அொயகரமான கழிவுகள் 

EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

ென்முகத்தன்மம. 

GIS புவியியல் தகவல் அமமெ்பு 

 

EIA மற்றும் EMP க்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு
 தமிழ்நாட்டின் திண்டுக்கல் மாவட்டம், ெழனி தாலுகாவில் உள்ள 

பகாலுமன்பகாண்டான் கிராமத்தில் 9.26.80 பஹக்யடர ் ெரெ்ெளவில் உள்ள 

பகாலுமன்பகாண்டான் கிராமத்தின்  ாதாரண கல் குவாரி திட்டத்திற்கான 

குழுமம்  EIA/EMPக்கு ெங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிெ்பு. யமற்குறிெ்பிடட் 

EIA ஆய்வில் அளிக்கெ்ெட்ட தகவல்கள் உண்மமயானமவ என்றும் நாம் 

அறிந்தவமர  ரியானமவ என்றும்  ான்றளிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

 EIA/EMP அறிக்மகமய உருவாக்கிய பின்வரும் திறனில் நான் 

சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிெ்பீடு (EIA) குழுவின் ஒரு ெகுதியாக இருந்யதன் என்று 

இதன் மூலம்  ான்றளிக்கியறன். 

பெயர ்  : திரு. G. ெலகசன் 

ெதவி : EIA ஒருங்கினணப்பாளர ்

யததி மற்றும் மகபயழுத்து :       

  

ஈடுொட்டின் காலம் :        ஜனெரி 2021 முத ் இன்று ெர 
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திெ்ெத்தி ் ஈடுபெ்டுள்ள வசய ்பாெ்டு பகுதி நிபுணரக்ள் 
ெ

.எ
ண் . 

வசய ்
பாெ்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணரின் 

வபயர ்

னகவயழுத்
து 

1 AP 

o முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்க 

நடவடிக்மக காரணமாக 

காற்று மாசுொட்டின் 

ெல்யவறு ஆதாரங்கமள 

அமடயாளம் காணுதல். 

o காற்று மாசுொட்மட 

முன்னறிவிதத்ல் மற்றும் 

தணிெ்பு நடவடிக்மககள் / 

கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்மககமள 

முன்பமாழிதல். 

திரு.J.N.மணிக
ண்டன் 

 

2 WP 

o நீர ் சுத்திகரிெ்பு 

அமமெ்புகள், வடிகால் 

வ திகமள ெரிந்துமரதத்ல் 

o பெறும் 

சூழல்/நீரந்ிமலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீமர 

பவளியயற்றுவதால் 

ஏற்ெடக்கூடிய 

ொதிெ்புகமள மதிெ்பீடு 

ப ய்தல் மற்றும் 

கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்மககமள 

ெரிந்துமரத்தல். 

 

 

 

Dr.S.மலர ்

 

 

3 HG 

o நிலத்தடி நீர ்

அட்டவமணயின் விளக்கம் 

மற்றும் தாக்கத்மத 

முன்னறிவிதத்ல் மற்றும் 

தணிெ்பு நடவடிக்மககமள 

முன்பமாழிதல். 

o நீரந்ிமல ெண்புகளின் 

ெகுெ்ொய்வு மற்றும் 

விளக்கம். 

Dr.M.விஜய் பிரபு  

திரு.G.உமாமயக
ஸ்வரன்  

4 GEO 

o அெ்ெகுதியின் பிராந்திய 

மற்றும் உள்ளூர ்

புவியியமல 

மதிெ்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வு. 

o புவியியல் மற்றும் புவி 

உருவவியல் 

ெகுெ்ொய்வு/விளக்கம் 

திரு.G.யகாொல 

கிருஷ்ணன் 
 

திரு.G.உமாமயக
ஸ்வரன்  

Dr.M.விஜய் பிரபு  
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மற்றும் 

ஸ்ட்ராடிகிராபி/லிதத்ாலஜி. 

5 SE 

o இந்திய மக்கள் பதாமக 

கணக்பகடுெ்பு, 2011 இன் 

ெடி இரண்டாம் நிமல 

தரவுகளில் திருத்தம். 

o தாக்க மதிெ்பீடு மற்றும் 

தடுெ்பு யமலாண்மம 

திட்டம். 

o நிறுவனம் சுற்று ச்ூழல் 

பொறுெ்பு. 

Dr.G. பிரொகரன் 

 

6 EB 

o தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

அடிெ்ெமட தரவு ய கரிெ்பு. 

o IUCN ெட்டியலின்ெடி 

அரிதான, அழிந்து வரும் 

மற்றும் அ ச்ுறுதத்லுக்கு 

உள்ளாகும் இனங்கள் என 

அமடயாளெ்ெடுத்துதல். 

o தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கம். 

o ெசுமம ெகுதி 

வளர ்ச்ிக்கான 

இனங்கமள 

ெரிந்துமரக்கிறது. 

Dr.J.ராஜராயஜஸ்
வரி  

7 RH 

o அொயங்கள் மற்றும் 

அொயகரமான 

பொருடக்ளின் 

அமடயாளம். 

o அொயங்கள் மற்றும் 

விமளவுகள் ெகுெ்ொய்வு 

o ொதிெ்பு மதிெ்பீடு 

o அவ ரகாலத் 
தயாரந்ிமலத ் திட்டத்மதத ்

தயாரிதத்ல் 

o ொதுகாெ்பு யமலாண்மம 

திட்டம். 

திரு.J.N.மணிக
ண்டன் 

 

8 LU 

o நில ெயன்ொட்டு 

வமரெடத்மத 

உருவாக்குதல். 

o சுற்றியுள்ள நில 

ெயன்ொட்டில் திட்டத்தின் 

தாக்கம் 

o மூடெ்ெட்ட பிறகு 

நிமலயான நிலெ் 

Dr.S.கருெ்ெண்
ணன்  
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ெயன்ொடு மற்றும் 

தணிெ்பு நடவடிக்மககமள 

ெரிந்துமரத்தல். 

9 NV 

o  த்தம் மற்றும் 

அதிரவ்ுகளால் ஏற்ெடும் 

தாக்கங்கமள 

அமடயாளம் காணவும். 

o EMP க்கு பொருதத்மான 

தணிெ்பு 

நடவடிக்மககமள 

ெரிந்துமரத்தல். 

Dr.R. அருண் 

ொலாஜி  

10 AQ 

o உமிழ்வுகளின் பவவ்யவறு 

மூலங்கமளக் கண்டறிதல் 

மற்றும் AERMOD ஐெ் 

ெயன்ெடுத்தி அதிகரிக்கும் 

GLC இன் கணிெ்புகமள 

முன்பமாழிதல். 

o EMPக்கான தணிெ்பு 

நடவடிக்மககமளெ் 

ெரிந்துமரத்தல். 

Dr.R. அருண் 

ொலாஜி  

11 SC 

o மண் சுற்று ச்ூழலில் 

ஏற்ெடும் தாக்கத்மத 

மதிெ்பிடுதல் மற்றும் மண் 

ொதுகாெ்பிற்கான 

முன்பமாழியெ்ெட்ட 

தணிெ்பு நடவடிக்மககள். 

Dr.J..ராஜராயஜ
ஸ்வரி 

 

12 SHW 

o அொயமற்ற திடக்கழிவுகள் 

மற்றும் அொயகரமான 

கழிவுகள் உருவாகும் 

மூலத்மதக் கண்டறியவும். 

o கழிவுகமள 

உருவாக்குவமதக் 

குமறெ்ெதற்கான 

நடவடிக்மககமள 

ெரிந்துமரத்தல் மற்றும் 

அமத எவ்வாறு மீண்டும் 

ெயன்ெடுதத்லாம் அல்லது 

மறுசுழற்சி ப ய்யலாம். 

திரு.J.N.மணிக
ண்டன் 
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இந்தத் திெ்ெத்தி ் ஈடுபெ்டுள்ள வசய ்பாெ்டுப் பகுதிகளின் 

கூெ்ொளிகளின் பெ்டிய ் 

ெ.எ
ண். 

வபயர ்
வசய ்பாெ்
டு பகுதி 

ஈடுபாடு னகவயழுத்து 

1 
திரு. G. 

பிரிதிவிராஜ் 

AQ, AP, LU, 

HG 

o FAE உடன் தள 

வருமக 

o காற்று 

மாசுொட்டின் 

ஆதாரங்கள், 

அதன் 

தாக்கம் 

மற்றும் 

கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்மகக
மள 

ெரிந்துமரக்கு
ம் உள்ளடீுகள் 

மற்றும் உதவி 

FAE 

o வானிமல 

தரவு, உமிழ்வு 

மதிெ்பீடு, 

AERMOD 

மாதிரியாக்க
ம் மற்றும் 

கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்மகக
மள 

ெரிந்துமரத்த
ல் 

ஆகியவற்றுட
ன் 

உள்ளடீுகமள 

ெகுெ்ொய்வு 

ப ய்து 

வழங்குதல் 

மற்றும் 

FAEக்கு 

உதவுதல் 
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2 
திரு.N.யகாகுல்பிர

வீன் 
HG 

o FAE உடன் தள 

வருமக 

o நீர ்

மாசுொட்டின் 

ஆதாரங்கள், 

அதன் 

தாக்கங்கள் 

மற்றும் 

கட்டுெ்ொட்டு 

நடவடிக்மகக
மள 

ெரிந்துமரத்த
ல் 

ஆகியவற்றில் 

FAE க்கு 

உதவுதல் 

o நில 

ெயன்ொட்டு 

வமரெடங்க
மள 

தயாரிெ்ெதில் 

FAE க்கு 

உதவுதல் 

 

3 திரு.C. குமயர ன் NV 

o ஆதாரங்கள் 

மற்றும் 

இருெ்பு 

கணக்கீடு 

மற்றும் 

உற்ெத்தித் 
திட்டம் 

மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்மதத் 
தயாரிெ்ெதில் 

உதவுங்கள் 

 

4 திரு. S. தியனஷ் HG; GEO 

o FAE உடன் தள 

வருமக 

o புவியியல் 

அம் ங்களில் 

உள்ளடீுகமள 
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வழங்கவும் 

o வளங்கள் 

மற்றும் 

இருெ்பு 

கணக்கீடு 

மற்றும் 

உற்ெத்தித் 
திட்டம் 

மற்றும் 

கருத்தியல் 

திட்டத்மத 

தயாரிெ்ெதில் 

உதவுங்கள் 

5 
திரு.P. 

பவள்மளயன் 
HG; GEO 

o FAE உடன் தள 

வருமக 

o தரவு 

ய கரிெ்பில் 

FAEக்கு 

உதவுங்கள் 

o முதன்மம 

மற்றும் 

இரண்டாம் 

நிமல தரமவ 

ெகுெ்ொய்வு 

ப ய்வதன் 

மூலம் 

உள்ளடீுகமள 

வழங்கவும் 
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அங்கீகாரம் வபற்ற ஆல ாசகரின் தன ெரின் அறிவிப்பு 

அனமப்பு 

 நான், ஜியயா படக்னிக்கல் மமனிங் ப ால்யூஷன்ஸ் நிரவ்ாகெ் 

ெங்குதாரரான டாக்டர.் S. கருெ்ெண்ணன், யமற்கூறிய ப யல்ொட்டுெ் ெகுதி 

வல்லுநரக்ள் மற்றும் குழு உறுெ்பினரக்ள், 9.26.80 பஹக்யடர ் ெரெ்ெளவில் 

பகாலுமன்பகாண்டான் கிராம  ாதாரண கல் திட்டத்திற்கான குழுமம் 

EIA/EMP ஐத் தயாரித்துள்யளாம் என்ெமத உறுதி ப ய்கியறன். தமிழ்நாட்டின் 

திண்டுக்கல் மாவடட்ம், ெழனி தாலுகாவில் உள்ள பகாலுமன்பகாண்டான் 

கிராமத்தில். EIA அறிக்மகயில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள தகவல்கள் 

உண்மமயானமவ என்றும் நாம் அறிந்த வமரயில்  ரியானமவ என்றும் 

 ான்றளிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

மகபயழுத்து                :     

பெயர ்     :   Dr. S.கருப்பண்ணன் 

ெதவி                              :   நிர்ொக பங்குதாரர ்

EIA ஆயலா கர ்அமமெ்பின் பெயர ் :   ஜிலயா வெக்னிக்க ் னமனிங் 

வசா ்யூஷன்ஸ் 

NABET  ான்றிதழ் NoAND பவளியீட்டு யததி  :   NABET/EIA/2023/IA0067 

                                                                                    

வச ்லுபடியாகும் லததி:         மார்ச ்30, 2021:29.12.2023ெனரவச ்லுபடியாகும் 

29.01.2021 அன்று நமடபெற்ற ஆரம்ெ அங்கீகாரத்திற்கான 254வது 

அங்கீகாரக் குழுக் கூட்டத்தின் நிமிடங்கள். 
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