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TERMS OF REFERENCE (ToR) COMPLIANCE 

 VST Blue Metals 

“ToR issued vide Letter No. SEIAA-TN/F.No.9229/SEAC/ToR-1192/2022 dated 

14.07.2022” 
SPECIFIC CONDITIONS 

1 The PP shall include the certified compliance 

report on existing EC obtained by the same 

company in the EIA Report. 

The certified compliance is attached with this 

report in Annexure. 

2 In the case of proposed lease in an existing 

(or old) quarry where the benches are not 

formed (or) partially formed as per the 

approved Mining Plan, the Project Proponent 

(PP) shall prepare and submit an ‘Action 

Plan’ for carrying out the realignment of the 

benches in the proposed quarry lease after it 

is approved by the concerned Assistant 

Director of Geology and Mining during the 

time of appraisal for obtaining the EC. 

The action plan for realignment of benches for 

this proposed project will be submitted in the 

final EIA report. 

3 The Proponent shall submit a conceptual 

'Slope Stability Plan' for the proposed quarry 

during the appraisal while obtaining the EC, 

when the depth of the working is extended 

beyond 30 m below ground level. 

The SEAC has recommended to restrict the 

quarrying operation to be 25 m BGL as the 

maximum depth of quarrying. Therefore, slope 

stability plan is not required for this project. 

4 The PP shall furnish the affidavit stating that 

the blasting operation in the proposed quarry 

is carried out by the statutory competent 

person as per the MMR 1961 such as blaster, 

mining mate, mine foreman, II/I Class mines 

manager appointed by the proponent. 

An agreement made between explosives 

supplying company and the proponent and a 

blaster certificate is already included in the 

mining plan report in Annexure. 

5 The PP shall present a conceptual design for 

carrying out only controlled blasting 

operation involving line drilling and muffle 

blasting in the proposed quarry such that the 

NONEL blasting is proposed for this project. A 

conceptual design of blasting has been given in 

the approved mining plan report in Annexure.  
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blast-induced ground vibrations are 

controlled as well as no fly rock travel 

beyond 30m from the blast site.  

6 The EIA Coordinators shall obtain and 

furnish the details of quarry/quarries operated 

by the proponent in the past, either in the 

same location or elsewhere in the State with 

video and photographic evidences. 

The video/photographic evidences will be 

attached in final EIA report. 

7 lf 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? 

All the information will be given in the final 

EIA report. 

b. Quantity of minerals mined out. 

c. Highest production achieved in any 

one year 

d. Detail of approved depth of mining 

e. Actual depth of the mining achieved 

earlier 

f. Name of the person already mined in 

that leases area. 

g. If EC and CTO already obtained, the 

copy of the same shall be submitted. 

h. Whether the mining was carried out as 

per the approved mine plan (or EC if 

issued) with stipulated benches. 

8 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 

Chapter II contains all corner coordinates of the 

mine lease area in Figure 2.3, p.12, geology and 

geomorphology of the lease area in Figures 2.4 

and 2.5, respectively, pp.13 and 14. 



iii 

 

an Imagery of the proposed area should 

clearly show the land use and other 

ecological features of the study area (core and 

buffer zone). 

9 The PP shall carry out Drone video survey 

covering the cluster, green belt. fencing etc. 

Drone video coverage will be submitted in the 

final EIA report. 

10 The proponent shall furnish photographs of 

adequate fencing, green belt along the 

periphery including replantation of existing 

trees & safety distance between the adjacent 

quarries & water bodies nearby provided as 

per the approved mining plan. 

Photographs showing fencing, green belt are 

included in Figure 4.5 under Chapter IV, p.110 

and nearby photographs of water bodies will be 

attached in the final EIA report. 

11 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 lor 

the same. 

The details of mineral reserves have been 

discussed in Section 2.5 under chapter II, p.15. 

The anticipated impact of mining on land, air, 

noise, water, soil, biology, and socio-economy 

is discussed under Chapter IV,pp.91-118. 

12 The Project Proponent shall provide the 

Organization chart indicating the appointment 

of various statutory of official 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. 

Employment details of the proposed project are 

provided in Table 2.13 under Chapter II, p.25. 

13 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 

The details have been provided in Sections 3.2 

under chapter III, pp.36 -47. 
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wells, and surface water bodies such as 

rivers, tanks, canals, ponds etc. within I km 

(radius) along with the collected water level 

data for both monsoon and non-monsoon 

seasons from the PWD / TWAD so as to 

assess the impacts on the wells due to mining 

activity. Based on actual monitored data it 

may clearly be shown whether working will 

intersect groundwater. Necessary data and 

documentation in this regard may be 

provided. 

14 The proponent shall furnish the baseline data 

for the environmental and ecological 

parameters with regard to surface 

water/ground water quality, air quality, soil 

quality & flora/fauna including 

traffic/vehicular movement study. 

The baseline data were collected for the 

environmental components including land, soil, 

water, air, noise, biology, socio-economy, and 

traffic and the results have been discussed under 

chapter III, pp. 28-90. 

15 The Proponent shall carry out the cumulative 

impact study due to mining operations caried 

out in the quarry specifically with reference 

to the specific environment in terms of soil 

health, biodiversity, air pollution, water 

pollution, climate change and flood control & 

health impacts and its mitigation measures. 

Accordingly, the Environment Management 

plan should be prepared keeping the 

concerned quarry and the surrounding 

habitations in the mind. 

Results of cumulative impact study due to 

mining operations are given in Section 7.4 

under Chapter VII, pp.132-136. 

16 Rain water harvesting management with 

recharging details along with water balance 

(both monsoon & non-monsoon) be 

submitted. 

The rainwater harvesting management plan will 

be submitted with the final EIA report. 

17 Land use of the study area delineating forest Land use of the study area delineating forest 
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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. 

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 

Section 3.1, pp.28 & 29 under Chapter III. The 

details of surrounding sensitive ecological 

features are provided in Table 3.39 under 

chapter III, p.87. 

Land use plan of the project area showing pre-

operational, operational and post-operational 

phases are discussed in Table 2.7 under Chapter 

II, p.20. 

18 Details of the land for storage of 

Overburden/Waste Dumps (or) Rejects 

outside the mine lease, such as extent of land 

area, distance from mine lease, its land use, 

R&R issues, if any, should be provided. 

Not Applicable.  

No dumps have been proposed outside the lease 

area. 

19 Proximity to Areas declared ‘Critically 

Polluted' (or) the Project areas which attracts 

the court restrictions for mining operations, 

should also be indicated and where so 

required, clearance certifications from the 

prescribed Authorities, such as the TNPCB 

(or) Dept. of Geology and Mining should be 

secured and furnished to the effect that the 

proposed mining activities could be 

considered. 

Not Applicable. 

This project area is involved in the production 

of rough stone and gravel materials as per the 

approved mine plan. 

20 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. 

Plan regarding water conservation measures and 

rain harvesting structures will be added to the 

final EIA report. 

21 Impact on local transport infrastructure due to Impact on local traffic due to the project is 
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the Project should be indicated. within the permissible limit. Details are 

provided in Section 3.7, pp.85 and 86. 

22 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.  

A detailed tree survey was caried out within 

300 m radius and the results have been 

discussed in Section 3.5 under chapter-III, 

pp.63-65. 

23 A detailed mine closure plan for the proposed 

project shall be included in EIA/EMP report 

which should be site-specific. 

The mine closure plan will be added to the final 

EIA report. 

24 Public Hearing points raised and 

commitments 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 and 

to be submitted to SEIAA/SEAC with regard 

to the office Memorandum of MoEF & CC 

accordingly. 

The same will be updated in the final EIA 

report after public hearing meeting. 

25 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. 

26 The PP shall produce/display the EIA report, 

Executive summery and other related 

information with respect to public hearing in 

Tamil Language also. 

The Tamil version of draft EIA report and 

executive summary will be submitted to 

TNPCB. 

27 As a part of the study of flora and fauna 

around the vicinity of the proposed site, the 

EIA coordinator shall strive to educate the 

local students on the importance of 

preserving local flora and fauna by involving 

them in the study, wherever possible. 

The EIA coordinator and the FAE for ecology 

and biodiversity visited the study area and 

instructed the local people about the importance 

of protecting the biological environment.  
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28 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-I 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. 

A detailed Greenbelt Development Plan has 

been provided in Tables 4.11 and 4.12 in 

Section 4.6 under chapter IV, p.111. 

29 Taller/one year old Saplings raised in 

appropriate size of bags; preferably eco-

friendly bags should be planted as per the 

advice of local forest 

authorities/Horticulturist with regard to site 

specific choices. The proponent shall earmark 

the greenbelt area with GPS coordinates all 

along the boundary of the project site with at 

least 3 meters wide and in between blocks in 

an organized manner 

The FAE of ecology and biodiversity has 

advised the project proponent that saplings of 

one year old raised in the eco-friendly bags 

should be purchased and planted with the 

spacing of 3 m between each plant around the 

proposed project area as per the advice of local 

forest authorities/botanist. 

30 A Disaster management Plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP 

Report for the complete life of the proposed 

quarry (or) till the end of the lease period. 

The details have been provided in Section 7.3 

under chapter VII, pp.128-132. 

31 A Risk Assessment and management plan 

shall be prepared and included in the 

EIA/EMP Report for the complete life of the 

proposed quarry (or) till the end of the lease 

period. 

The details have been provided in Section 7.2 

under chapter VII, pp.125-128. 

32 Occupational Health impacts of the project Occupational health impacts of the project and 
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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. 

preventive measures have been discussed in 

detail in Section 4.8 under chapter IV, pp.116 & 

117.  

 

33 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 under chapter VIII, pp.140 & 141. 

34 The Socio-economic studies should be carded 

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. 

No negative impact on socio-economic 

environment of the study area is anticipated and 

this project shall benefit the Socio-Economic 

environment by offering employment for 35 

people directly as discussed in Section 8.1 

under Chapter VIII, p.139. 

35 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. 

36 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 

under Chapter VIII, pp.139-141. 

37 If any quarrying operations were carried out The certified compliance is attached with this 
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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. 

report in Annexure. 

38 The PP shall prepare the EMP for the entire 

life of mine and also furnish the sworn 

affidavit stating to abide the EMP for the 

entire life of mine. 

A detailed EMP is provided in Table 10.9 under 

Chapter X, pp.154-160. 

39 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 Conditions besides attracting 

penal provisions in the Environment 

(Protection) Act, 1986 

The EIA report has been prepared keeping in 

mind the fact that concealing any factual 

information or submission of false/fabricated 

data and failure to comply with any of the 

conditions mentioned above may lead to 

withdrawal of this terms of reference besides 

attracting penal provisions in the Environment 

(Protection) Act, 1986. 

 Discussion by SEIAA and the Remarks 

The proposal was placed in the 532nd meeting of Authority held that the proposal was placed in 

the 287th meeting of SEAC held on 14.07 .2022. The Authority noted on 22.06.2022. SEAC has 

furnished its recommendations to the Authority for granting Terms of Reference (ToR) along 

with public Hearing for the project. 

After detailed discussions. the Authority accepted 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 10 the ToR as recommended by SEAC & subject specific standard 

ToR stipulated by MoEF& CC in addition to the following ToR: 
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1 Considering the environmental impacts due 

to mining, safety of the working personnel 

and following the principle of sustainable 

mining, the ultimate depth of mining is 

restricted to 25m below ground level and 

3,40313 cu.m of rough stone and 38,880 cu.m 

of gravel are permitted for mining over a 

period of five years as per the approved 

mining plan. 

Yes, complied. The approved mining plan 

plates were modified as per the TOR 

recommendation to meet the prescribed reserves 

and the depth. The modified mining plan plates 

have been attached in  

Annexure. 

2 The scientific studies shall be carried out for 

any proposed quarry over the existing 

pit/quarry by the reputed Government 

Scientific Research / Academic Institutions 

such as Anna University, NITs, IlTs, NIRM, 

CISR laboratories where the depth of the 

proposed working (or) ultimate depth of 

working is extended beyond 40 m below 

ground level (BGL) in case of flat terrain and 

the excavation extends beyond 30 m above 

ground level (AGL) in case of outcrops/hilly 

terrains for evaluating the stability of slopes. 

A copy of the report shall be submitted to the 

SEIAA, the concerned AD/DGM, the 

concerned DEE/TNPCB and the Director of 

Mines Safety, Chennai. 

Further studies are not necessary because the 

depth of the mining is restricted to 25 m BGL. 

3 Detailed study shall be carried out regard to 

impact of mining around the proposed mine 

lease area on the nearby Villages, Water-

bodies/ Rivers, & any ecological fragile 

areas. 

The anticipated impact of mining on land, air, 

noise, water, soil, biology, and socio-economy 

is discussed under Chapter IV, pp.91-118. 
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4 The project proponent shall furnish VAO 

certificate with reference to 300m radius 

regard to approved habitations, schools, 

Archaeological structures etc. 

The VAO certificate of 300 m radius have been 

attached in Annexure. 

5 As per the MoEF & CC office memorandum 

F.No.22-65l2017lA lll dated: 30.09.2020 and 

20.10.2020 the proponent shall address the 

concerns raised during the public consultation 

and all the activities proposed shall be part of 

the Environment Management Plan. 

The concerns raised during the public 

consultation and all the activities proposed will 

be updated in the final EIA report. 

6 The Environmental Impact Assessment shall 

study in detail on 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. 

Greenbelt development plan as discussed in 

Section 4.6, pp.108-112 under chapter IV has 

been designed to reduce the impact of carbon 

emission on the environment. 

7 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. 

The ecological details have been provided in 

Section 3.5 under chapter III, pp.61-80. The 

mitigation measures have been suggested in 

Section 4.6 under Chapter IV, pp.108-115. 

8 Action should specifically suggest for 

sustainable management of the area and 

restoration of ecosystem for flow of goods 

and services. 

The FAE of ecology and biodiversity has 

advised the project proponent that replantation 

work, particularly for the project area where 

plants of 4 years old exist should be carried out 

in the vacant areas available. 

9 The project proponent shall study impact on 

fish habitats and the food WEB/ food chain 

nearby water body and Reservoir. 

An analysis for food chain in aquatic ecosystem 

is under process and report will be added to the 

final EIA report. 

10 The Terms of Reference should specifically 

study impact on soil health, soil erosion. the 

The impact of mining on soil environment has 

been discussed in section 4.2 under Chapter IV, 
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soil physical, chemical components and 

microbial components. 

pp.92 & 93. 

11 The Environmental Impact Assessment 

should study impact on forest, 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 3.5 pp. 61-80. According to the 

ecological report, there is no endemic, 

vulnerable and endangered indigenous flora and 

fauna. 

12 The Environmental Impact Assessment 

should study impact on standing trees and the 

existing trees should be numbered and action 

suggested for protection. 

The matter will be included in the final EIA 

report. 

13 The Environmental Impact Assessment 

should study on wetlands, water bodies, 

rivers streams, lakes and farmer sites. 

All the studies including wetlands, water 

bodies, river streams, lakes and farmer sites 

have been included in Table 3.39 in chapter III, 

p.87. 

14 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 details have been given in Table 10.9 under 

chapter X, pp.154-160. 

 

15 The Environmental Impact Assessment 

should study impact on climate change, 

temperature rise, pollution and above soil & 

below soil carbon stock. 

The information will be included in the final 

EIA report. 

16 The Environmental Impact Assessment 

should study impact on protected areas, 

Reserve Forests. National Parks, Corridors 

and Wildlife pathways, near project site. 

There are no Protected Areas, National Parks, 

Corridors and Wildlife pathways near project 

site. Details about forest vegetation have been 

provided in Section 3.5, p.74. 

17 The project proponent shall study and furnish 

the impact of project on plantations in 

The impact of project on the land environment 

has been discussed in section 4.1 under chapter 
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adjoining patta lands, Horticulture, 

Agriculture and livestock. 

IV, pp.91 & 92. 

18 The project proponent shall study and furnish 

the details on potential fragmentation impact 

of natural environment, by the activities. 

The impacts of the proposed project on the 

surrounding environment have discussed in 

Chapter IV, pp.91-118. 

19 Detailed Environment Management plan 

along with adaptation, mitigation & remedial 

strategies covering the entire mine lease 

period as per precise area communication 

order issued. 

A detailed Environment Management plan has 

been given in Table 10.9 under Chapter X, 

pp.154-160. 

20 The project proponent shall study and furnish 

the impact on aquatic plants and animals in 

water bodies and possible scars on the 

landscape, damages to nearby caves, heritage 

site, and archaeological sites possible land 

form changes visual and aesthetic impacts. 

The impact of the proposed project on aquatic 

plants and animals in water bodies has been 

discussed in Section 4.6 under Chapter IV, 

pp.113-115. 

21 The project proponent shall study and furnish 

the possible pollution due to plastic and 

microplastic on the environment. The 

ecological risks and impacts of plastic & 

micro plastic on aquatic environment and 

fresh water systems due to activities, 

contemplated during mining may be 

investigated and reported. 

The matter on plastic waste management has 

been given in section 7.5 under chapter VII, 

pp.136 & 137. 

22 The project proponent shall study on impact 

of mining on Reserve forests free ranging 

wildlife. 

The project proponent shall do barbed wire 

fencing work and develop a green belt around 

the lease area to prevent wildlife from entering 

the site among other environmental protection 

measures. 

23 Detailed study shall be carried out in regard to impact oi mining around the proposed mine lease 

area covering the entire mine lease period as per precise area communication order issued from 

reputed research institutions on the following. 
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 i. Soil health & bio-diversity. 

The study is in process. The results will be 

updated in the final EIA report. 

ii. Climate change leading to Droughts, 

Floods etc. 

iii. Pollution leading to release of 

Greenhouse gases (GHG), rise in 

Temperature, & Livelihood of the local 

people. 

iv. Possibilities of water contamination 

and impact on aquatic ecosystem 

health. 

v. Agriculture, Forestry & Traditional 

practices. 

vi. Hydrothermal/Geothermal effect due to 

destruction in the Environment. 

vii. Bio-geochemical processes and its foot 

prints including environmental stress. 

viii. Sediment geochemistry in the surface 

steams. 

24 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) so as to assess the impacts on the 

nearby water bodies 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, covering the entire mine lease 

period. 

Detailed hydrogeological study was carried out. 

The results have been discussed Section 3.2 

under Chapter III, pp.36-47.  

25 To furnish disaster management plan and The disaster management plan for this project 
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disaster mitigation measures in regard to all 

aspects to avoid/reduce vulnerability to 

hazards & to cope with disaster/untoward 

accidents in & around the proposed mine 

lease area due to the proposed method of 

mining activity & its related activities cove 

ng the entire mine lease period as per precise 

area communication order issued. 

has been provided in Section 7.3 under Chapter 

VII, pp.128-132. 

26 To furnish risk assessment and management 

plan including anticipated vulnerabilities 

during operational and post operational 

phases of Mining. 

The risk assessment and management plan for 

this project has been provided in Section 7.2 

under Chapter VII, pp.125-128. 

27 Detailed Mine Closure Plan covering the 

entire mine lease period as per Precise area 

communication order issued. 

Detailed mine closure plan will be added to the 

final EIA report. 

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. 

A copy of the ownership document has been 

enclosed along with the approved mining plan 

in Annexure. 

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 

All the documents related to mining plan, EIA 

and public hearing are compatible to each other 

and have been provided in Annexure. 
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should be in the name of the lessee.  

4. All corner coordinates of the mine lease area, 

superimposed on a High-Resolution Imagery/ 

toposheet, topographic sheet, geomorphology 

and geology of the area should be provided. 

Such an Imagery of the proposed area should 

clearly show the land use and other 

ecological features of the study area (core and 

buffer zone).  

Chapter II contains all corner coordinates of the 

mine lease area in Figure 2.3, p.12, geology and 

geomorphology of the lease area in Figures 2.4 

and 2.5, respectively, pp.13 and 14. 

5. Information should be provided in Survey of 

India Toposheet in 1:50,000 scale indicating 

geological map of the area, geomorphology 

of land forms of the area, existing minerals 

and mining history of the area, important 

water bodies, streams and rivers and soil 

characteristics. 

The baseline data sampling locations for all the 

environmental components are shown in Survey 

of India Toposheet. 

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 lease 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 

The proponent has framed Environmental 

Policy and the same has been discussed in 

section 10.1 under Chapter X, pp.143 & 144.  
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ensuring compliance with the EC conditions 

may also be given. The system of reporting of 

non-compliances / violations of 

environmental norms to the Board of 

Directors of the Company and/or 

shareholders or stakeholders at large, may 

also be detailed in the EIA Report. 

8. Issues relating to Mine Safety, including 

subsidence study in case of underground 

mining and slope study in case of open cast 

mining, blasting study etc. should be detailed. 

The proposed safeguard measures in each 

case should also be provided. 

It is an opencast quarrying operation proposed 

to operate in Manual method. The rough stone 

formation is a hard, compact and homogeneous 

body. 

The height and width of the bench will be 

maintained as 5m with 900 bench 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. 

All the 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, 

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 

section 3.1 under chapter III, pp.28 & 29. 
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operational and post operational phases and 

submitted. Impact, if any, of change of land 

use should be given. 

Land use plan of the project area showing pre-

operational, operational and post-operational 

phases are discussed in Table 2.7, under chapter 

II, p.20. 

11. Details of the land for any over burden dumps 

outside the mine lease, such as extent of land 

area, distance from mine lease, its land use, 

R&R issues, if any, should be given 

It is not applicable as no dumps have been 

proposed outside the lease area.  

The entire quarried out rough stone will be 

transported to the needy customers. 

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. 

It is not applicable as there is no forest land 

involved within the proposed project area and 

the proposed project area is a patta land.  

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. 

It is not applicable as the proposed project area 

does not involve any forest land. 

14. Implementation status of recognition of forest 

rights under the Scheduled Tribes and other 

Traditional Forest Dwellers (Recognition of 

Forest Rights) Act, 2006 should be indicated. 

Not Applicable. 

The project doesn't attract Recognition of Forest 

Rights Act, 2006 as there are neither forests nor 

forest dwellers / forest dependent communities 
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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. 

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

study area, with necessary details, should be 

given. 

Details about forest vegetation have been 

provided in Section 3.5, p.74. 

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. 

A study was done on wildlife within the study 

area, as shown in Section 3.5 under Chapter III, 

pp.61-80. The impact on wild life has been 

discussed in Section 4.6, pp.108-115. 

17. Location of National Parks, Sanctuaries, 

Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, 

Ramsar site Tiger/ Elephant 

Reserves/(existing as well as proposed), if 

any, within 10 km of the mine lease should be 

clearly indicated, supported by a location 

map duly authenticated by Chief Wildlife 

Warden. Necessary clearance, as may be 

applicable to such projects due to proximity 

of the ecologically sensitive areas as 

mentioned above, should be obtained from 

the Standing Committee of National Board of 

Wildlife and copy furnished 

There are no National Parks, Biosphere 

Reserves, Wildlife Corridors, and 

Tiger/Elephant Reserves within 10 km radius 

from the periphery of the project area. 

Information regarding the same has been given 

in Table 3.39 under chapter III, p.87. 

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 

A detailed biological study was carried out in 

both core and buffer zones and the results have 

been discussed in section 3.5 under Chapter III, 

pp.61-80.  
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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. 

 

19. Proximity to Areas declared as 'Critically 

Polluted' or the Project areas likely to come 

under the 'Aravalli Range', (attracting court 

restrictions for mining operations), should 

also be indicated and where so required, 

clearance certifications from the prescribed 

Authorities, such as the SPCB or State 

Mining Department should be secured and 

furnished to the effect that the proposed 

mining activities could be considered. 

Not Applicable. 

Project area / Study area is not declared in 

‘Critically Polluted’ Area and does not come 

under ‘Aravalli Range. 

20. Similarly, for coastal Projects, A CRZ map 

duly authenticated by one of the authorized 

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area, 

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

features such as mangroves, if any, should be 

furnished. (Note: The Mining Projects falling 

under CRZ would also need to obtain 

approval of the concerned Coastal Zone 

Management Authority). 

Not Applicable 

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

Notification, 2018. 

21. R&R Plan/compensation details for the 

Project Affected People (PAP) should be 

Not Applicable. 
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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 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. 

There are no approved habitations within a 

radius of 300 meters.Therefore, R&R Plan / 

Compensation details for the Project Affected 

People (PAP) is not anticipated and Not 

Applicable for this project. 

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

(Summer Season); October-December (post 

monsoon season); December-February 

(winter season)] primary baseline data on 

ambient air quality as per CPCB Notification 

of 2009, water quality, noise level, soil and 

flora and fauna shall be collected and the 

AAQ and other data so compiled presented 

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

specific meteorological data should also be 

collected. The location of the monitoring 

stations should be such as to represent whole 

of the study area and justified keeping in 

view the pre-dominant downwind direction 

and location of sensitive receptors. There 

should be at least one monitoring station 

Baseline data were collected for the period of 

October 2022 - December 2022 as per CPCB 

notification and MoEF & CC Guidelines. 

Primary baseline data and the results have been 

included in Sections 3.0-3.6, under chapter III, 

pp. 27-80.  
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within 500 m of the mine lease in the pre-

dominant downwind direction. The 

mineralogical composition of PM10, 

particularly for free silica, should be given. 

23. Air quality modelling should be carried out 

for prediction of impact of the project on the 

air quality of the area. It should also take into 

account the impact of movement of vehicles 

for transportation of mineral. The details of 

the model used and input parameters used for 

modelling should be provided. The air quality 

contours may be shown on a location map 

clearly indicating the location of the site, 

location of sensitive receptors, if any, and the 

habitation. The wind roses showing pre-

dominant wind direction may also be 

indicated on the map. 

Air quality modelling for prediction of 

incremental GLCs of pollutants was carried out 

using AERMOD view. The model results have 

been given in Section 4.4 under the chapter IV, 

pp.97-102.  

 

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 2.10 under Chapter II, p.24. 

25. Necessary clearance from the Competent 

Authority for drawl of requisite quantity of 

water for the Project should be provided. 

Not Applicable. 

Water for dust suppression, greenbelt 

development and domestic use will be sourced 

from accumulated rainwater/seepage water in 

mine pits and purchased from local water 

vendors through water tankers on daily 

requirement basis. Drinking water will be 

sourced from the approved water vendors. 

26. Description of water conservation measures 

proposed to be adopted in the Project should 

Part of the working pit will be allowed to 

collect rain water during the spell of rain. The 
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be given. Details of rainwater harvesting 

proposed in the Project, if any, should be 

provided. 

water thus collected will be used for greenbelt 

development and dust suppression. 

The mine closure plan will be 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 were conducted and the results 

have been discussed in section 4.3, under the 

chapter IV, pp. 93-94. 

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. 

Not Applicable.  

The ground water table is found at the depth of 

60 m below ground level. The ultimate depth of 

quarry is 25 m BGL. Therefore, the mining 

activity will not intersect the ground water 

table. Data regarding the occurrence of 

groundwater table have been provided in 

Section 3.2 under chapter III, p.47. 

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 

The highest elevation of the project area is 172 

m AMSL. Ultimate depth of the mine is 25 m 
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both in AMSL and BGL. A schematic 

diagram may also be provided for the same. 

BGL. Depth to the water level in the area is 60 

m BGL. 

31. A time bound Progressive Greenbelt 

Development Plan shall be prepared in a 

tabular form (indicating the linear and 

quantitative coverage, plant species and time 

frame) and submitted, keeping in mind, the 

same will have to be executed up front on 

commencement of the Project. Phase-wise 

plan of 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. 

A detailed Greenbelt Development Plan has 

been provided in Tables 4.11 and 4.12 in 

Section 4.6 under chapter IV, p.111. 

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 

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 3.7 

under Chapter III, pp.85&86. 
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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 2.6.6 under Chapter II, p.24.  

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. 

Final mine closure plan will be prepared and 

added to the final EIA report. 

35. Occupational Health impacts of the Project 

should be anticipated and the proposed 

preventive measures spelt out in detail. 

Details of pre-placement medical 

examination and periodical medical 

examination schedules should be 

incorporated in the EMP. The project specific 

occupational health mitigation measures with 

required facilities proposed in the mining area 

may be detailed. 

Occupational health impacts of the project and 

preventive measures have been explained in 

detail in Section 4.8 under chapter IV, 

pp.116&117.  

 

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 under chapter VIII, pp.140 & 141. 

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. 

No negative impact on socio-economic 

environment of the study area is anticipated and 

this project shall benefit the Socio-Economic 

environment by offering employment for 35 

people directly and 17 people indirectly, as 

discussed in section 8.1 under chapter VIII, 

p.139.  
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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 provided in Table 10.9 under chapter X, 

pp.154-160. 

 

 

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. 90,79,000/- 

In order to implement the environmental 

protection measures, an amount of Rs. 

27,80,000 as capital cost and recurring cost as 

Rs. 21,84,895 lakhs as recurring cost is 

proposed considering present market scenario 

for the proposed project in Table 10.9 under 

Chapter X, pp.154-160. 

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 under 

Chapter VII, pp.128-132.  

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 have been discussed 

under Chapter VIII, pp.139-141.  
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44. Besides the above, the below mentioned general points are also to be followed:  

a) Executive Summary of the EIA/EMP Report Executive summary has been 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 

Original Baseline monitoring reports will be 

submitted in the final EIA report during 

appraisal. 

e) Where the documents provided are in a 

language other than English, an English 

translation should be provided. 

Not Applicable.  

f) The Questionnaire for environmental 

appraisal of mining projects as devised earlier 

by the Ministry shall also be filled and 

submitted. 

The questionnaire will be enclosed in the 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 

this Ministry, should be followed. 

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

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

2009 have been followed while preparing the 

EIA report. 

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 

Not applicable  
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brought to the attention of MoEF&CC with 

reasons for such changes and permission 

should be sought, as the TOR may also have 

to be altered. Post Public Hearing changes in 

structure and content of the draft EIA/EMP 

(other than modifications arising out of the 

P.H. process) will entail conducting the PH 

again with the revised documentation 

i) As per the circular no. J-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. 

The certified compliance report is provided in 

Annexure. 

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. 

All the plans related to mining have been 

included along with the approved mining plan 

report in Annexure. 
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CHAPTER I 

INTRODUCTION 

1.0 PREAMBLE 

  Environmental Impact Assessment (EIA) study is a process used to identify the 

environmental, social and economic impacts of a project prior to decision-making. EIA 

systematically examines both beneficial and adverse consequences of the proposed project and 

ensure that these impacts are considered during the project designing. According to the 

Ministry of Environment and Forests, Govt. of India, EIA notification S.O. 1533(E) of 14th 

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

14th August 2018, all the mining projects are broadly classified into two categories, i.e., 

category A and category B, based on the spatial extent of the projects. The category B projects 

are further divided in to B1 and B2 on the basis of the guidelines issued of the Ministry of 

Environment and Forests. All mining projects included in category B1 require an EIA report 

for obtaining environmental clearance from the State Environment Impact Assessment 

Authority (SEIAA). As the proposed project falls within the cluster of quarries of overall extent 

of greater than 5 ha and less than 50 ha in the case of non-coal mine lease, the proposed project 

falls under the category B1 and the project requires preparation and submission of an EIA 

report after public consultation to SEIAA for obtaining environmental clearance 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. 

In compliance with ToR obtained vide letter No. SEIAA-TN/F.No.9229/SEAC/ToR-

1192/2022 dated 14.07.2022, this EIA report has been prepared for the project proponent     

M/s. VST Blue Metals, applied for rough stone and gravel quarry lease in the Patta land falling 

S.F.No,1199/2,1199/3,1199/4,1199/5, 1199/6,1199/7,1199/8,1199/9,1200/4,1200/5,1200/6, 

1200/7,1200/8,1200/9,1200/10,1200/11,1200/12 and 1201(P) over an extent of 3.82.50 ha in 

Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District and Tamil Nadu. This EIA report takes into 

account the rough stone and gravel quarries within the cluster of 500 m radius from the 

periphery of the proposed project site. The cluster contains two proposed projects, known as 

P1 and P2 two existing projects, known as E1, and E2 one Expired project known as EX1. All 

the projects mentioned above have been taken for cluster extent calculation as per MoEF & CC 

Notification S.O. 2269(E) Dated 1st July 2016. The total extent of all the quarries is 15.91.0 ha, 

also known as the cluster extent. The quarries involved in the calculation of cluster extent are 

shown in Figure 1.1.  
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Table 1.1 Details of Quarries within the cluster area of 500 m radius 

Proposed Quarries 

Code Name of the Owner S.F. No and Village Extent (ha) Status 

P1 Tvl. Vst Blue Metals 

1199/2,1199/3,1199/4, 

1199/5,1199/6,1199/7, 

1199/8,1199/9,1200/4, 

1200/5,1200/6,1200/7, 

1200/8,1200/9,1200/10, 

1200/11,1200/12 and 

1201(P)  

 Punnam 

3.82.50 Applied Area 

P2 Tvl. Vst Blue Metals 

1197/1(P),1197/5, 

1197/6,1197/7 

Punnam 

2.58.0 Applied Area 

Existing Quarry 

E1 Tvl. Vst Blue Metals 

1196/1A,1196/1B(P),

1197/12A(P) 

Punnam 

3.61.0 

23.10.2017 to 

22.10.2022 

 

E2 Thiru.K.M.Gurusamy 

1232/11(P),1232/1(P)

1232/3,1232/4(P), 

1232/5(P),1232/6(P), 

1232/7(P),1232/8(P), 

1232/9(P)1233/5(P), 

1233/6(P),1233/7(P), 

1238/8(P),1233/9(P) 

 

2.00.50 

03.12.2018 to 

02.12.2023 

(Active) 

Expired Quarry 

EX1 Tmt.P.Suganya       

1199/2(P),1199/3(P), 

1199/4(P),1199/5(P), 

1199/6(P),1199/7(P), 

1199/8(P),1199/9(P), 

1200/3,1200/4,1200/5,

1200/6,1200/7,1200/8,

1200/9,1200/10,1200/

11,1200/12(P),1201 

3.89.0 

14.10.2016-

13.10.2021 

(Expired) 

 Total Cluster Extent 15.91 --- 

Source:  

i).DD Letter – Rc.No.16/Mines/2021, dated, 29.04.2022 

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

01.07.2016. 
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1.1 PURPOSE OF THE REPORT 

The purpose of the report is to study baseline environmental conditions in and around the 

proposed project area for the period of October-December 2022 according to the provisions 

of MoEF & CC Office Memorandum dated 29.08.2017 and MoEF & CC Notification, S.O. 

996 (E) dated 10.04.2015, to analyse impacts and provide mitigation measures.  

1.2 ENVIRONMENTAL CLEARANCE 

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

stages are given below:  

❖ Screening 

❖ Scoping  

❖ Public consultation &  

❖ Appraisal  

1.2.1 Screening  

Screening is the first stage of the EIA process. In this stage, the State level Expert 

Appraisal Committee (SEAC) examined the application of EC made by the proponent in Form 

1 through online (Proposal No. SIA/TN/ MIN/ 76422/2022, dated 03.05.2022) and decided that 

the project requires detailed environmental studies for the preparation of EIA report. Therefore, 

the proponent submitted application for Terms of Reference (ToR) on 06.05.2022.  

1.2.2 Scoping  

    During scoping, the SEAC framed a comprehensive Terms of Reference (ToR) based 

on the information provided in the Form 1 and information collected from the proposed project 

site visit and issued ToR to the proponent vide letter No. SEIAA-TN/F.No.9229/SEAC/ToR-

1192/2022 dated 14.07.2022 for the preparation of an EIA report. 

1.2.3 Public Consultation    

 In this stage, an application along with the draft of EIA and EMP report will be made 

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

Public Hearing ensuring public participation at the project site or in its close proximity in the 

district. During public hearing, an opportunity will be given to the people living nearby the 

project site to express their opinions about the impact of the proposed project on the 

environment. The outcome of the public hearing meeting will be updated in the final EIA report 

for appraisal.  

1.2.4 Appraisal  

 In this stage, an application along with final EIA report including the outcome of the 

public consultations will be made to the SEIAA. The application thus made will be scrutinized 

by the SEAC. Then, the SEAC will make recommendations to grant EC or reject the application 

to the SEIAA. 



4 | P a g e  

 

 
             Figure 1.1 Location of the proposed and existing rough stone and gravel quarries in the cluster of 500m radius 
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1.3 TERMS OF REFERENCE (ToR) 

❖ Compliance to ToR issued vide ToR letter No. SEIAA-TN/F.No.9229/SEAC/ToR-

1192/2022 dated 14.07.2022 

1.4 POST ENVIRONMENT CLEARANCE MONITORING 

For category B projects, irrespective of its clearance by MoEF/SEIAA, the project 

proponent shall prominently advertise in the newspapers indicating that the project has been 

accorded environmental clearance and the details of MoEF website where it is displayed. 

After obtaining EC, the project proponent will submit a half-yearly compliance report 

of stipulated environmental clearance terms and conditions to MoEF & CC Regional Office & 

SEIAA on 1st June and 1st December of every year. 

1.5 TRANSFERABILITY OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE 

A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant 

may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project 

or activity on application by the transferor or the transferee with a written “no objection” by 

the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions 

under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity 

period (EIA Guidance Manual for Mining of Minerals, 2010). 

1.6 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 engaged. 



6 | P a g e  

 

1.7 IDENTIFICATION OF THE PROJECT PROPONENT 

The profile of the project proponent who has involved in this quarrying project has been 

given in Table 1.2. 

Table 1.2 Details of Project Proponent 

Name of the Project Proponent M/s.VST Blue Metals 

Address 

No.645/B1, Erode Main Road, 

Punnamchathiram, Pugalur Taluk, 

Karur-639 136, Tamil Nadu, Mobile No.9842467277. 

Status Proprietor 

1.8 BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT 

Table 1.3 Details of the Project  

Name of the Quarry M/s. VST Blue Metals- Roughstone and gravel quarry 

Type of Land Patta land 

Extent 3.82.50 ha 

Toposheet No. 58-F/13 

Highest Elevation 172 AMSL 

Latitude 10°58'49.85"N to 10°58'59.89"N 

Longitude 77°58'55.12"E to 77°59'0.61"E 

Ultimate Depth of Mining 25m BGL 

Pit Dimension 
Pit 1: 134 m(L) X 66 m(W) X 15 m(D) 

Pit 2: 41 m(L) X 58 m(W) X 19 m(D) 

Geological Resources 
Rough stone (m3) Gravel (m3) 

7,26,213 48,498 

Mineable Reserves 4,37,013 38,880 

Proposed production for 5 years 3,40,313 38,880 

Method of Mining semi mechanized mining method 

Machinery proposed 

Jack hammer 4 

Excavator 1 

Compressor 1 

Tipper 6 

Blasting Method 

Controlled blasting method involving shallow drill holes 

is proposed to be used for removal of rough stone and 

gravel. 

Proposed Manpower 

Deployment 
35 persons 

Project Cost Rs. 90,79,000/- 
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CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 5,00,000/- 

Proposed Water Requirement 5.5 KLD 

Nearest Habitation 670 m SW Punnam Velayuthampalayam 

The proposed project deals with excavation of rough stone and gravel which is 

primarily used in construction projects. The method adopted for rough stone and gravel 

excavation is open cast mining method involving formation of benches with 5 m height and 5 

m width. The proposed project site is located in Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, 

and Tamilnadu State. Some of the important features of the proposed project have been 

provided in Table 1.3. 

1.9 SCOPE OF THE STUDY 

The main scope of the EIA study is to quantify the cumulative impact of the quarries in 

the cluster on the study area and formulate the effective mitigation measures for each individual 

lease. 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, and dust generation has been provided in this report. The 

baseline monitoring study has been carried out during the period of October-December 2022 

for various environmental components such as land, soil, air, water, noise, ecology, etc.  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. 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 in chapter III. 

1.10 REFERENCES   

The report has been prepared using the following references:  

❖ Guidance Manual of Environmental Impact Assessment for Mining of Minerals, Ministry 

of Environment and Forests, February, 2010  

❖ EIA Notification, 14th September, 2006  

❖ Terms of Reference (ToR) issued by SEIAA. 

❖ Approved Mining Plan of this Project. 

❖ The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 

❖ The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 

❖ The Environment (Protection) Act, 1986 

❖ The Forest (Conservation) Act, 1988 

❖ The Wildlife (Protection) Act, 1972. 
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CHAPTER II 

PROJECT DESCRIPTION 

2.0 GENERAL INTRODUCTION 

The open cast mining method, also known as open-pit mining has been proposed to 

extract the mineral deposit. It is the most commonly used surface mining method all over the 

world and is generally suitable for mining low-grade mineral deposits that are found close to 

the surface of the earth and distributed uniformly over a large area. Open pits are also termed 

quarries when the pits are used for the extraction of building materials and dimension stones. 

Opencast mining starts with the development of benches, the widths of which will be 

determined in such a way to accommodate the use of heavy machinery. The walls of open pits 

will be dug at an angle that will be decided based on well-established industry standards to 

provide safety. In some cases where the walls are composed of weak material such as soil and 

highly weathered rocks, dewatering holes will be drilled horizontally to relieve the water 

pressure to avoid wall collapse inside the mine site.  

The required mine-related infrastructures will be established close to the open pit. The 

mining infrastructures may include an administration building, a maintenance garage, and a 

warehouse. The materials mined from open pits will be brought to the surface using trucks. The 

waste rocks will be piled up in a suitable location, usually close to the open pit. The structure 

produced by the waste rock pile is known as a waste dump. The dimension of the waste dump 

will be determined based on industrial safety standards to prevent the rocks from falling into 

the surrounding area.   

2.1 DECSCRIPTION OF THE PROJECT  

The proponent, M/s.VST BLUE METALS is involved in the undertaking of 

establishment, construction, development, and closure of opencast mines. He, through the 

exploration phase, identified the proposed project site as the one that has a great potential of 

producing an economically viable quantity of rough stone and gravel. Therefore, the proponent 

had applied for quarry lease on 06.01.2022 and 10.03.2022 to extract rough stone and gravel. 

The precise area communication letter was issued by Department of Geology and Mining, 

Karur vide Rc.No.16/Mines/2022, dated 12.04.2022. Based on the precise area communication 

letter, mining plan was prepared. The mining plan thus prepared was approved by Deputy 

Director Department of Geology and Mining, Karur (Rc. No.16/mines/2022 dated 29.04.2022). 

The overall view of the project site is shown in Figure 2.1. 
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Figure 2.1 Overall view of proposed project site 

2.2 LOCATION AND ACCESSIBILITY  

          The proposed quarry project is located in Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, 

as shown in Figure 2.2. The area lies between Latitudes from 10°58'49.85"N to 10°58'59.89"N 

and Longitudes from 77°58'55.12"E to 77°59'0.61"E. The maximum altitude of the project area 

is 172m AMSL. Accessibility details to the proposed project site have been given in Table 2.1. 

Table 2.1 Site Connectivity to the Project Area 

Nearest Roadways 
SH-84 Karur- Erode road    3.2 km N 

NH-81 Karur-Vellakovil road 2.58 km S 

Nearest Post Office Punnam 1.6 km-NE 

Nearest Police Station K.Paramathi 8.0 km-SW 

Nearest Fire Station Karur 11.0 km-East 

Nearest Medical Facility Punnam 1.2 km-NE 

Nearest School Punnam 1.6 km-NE 

Nearest Raiway Station Karur 13 km-East 

Nearest Port Facility Tuticorin 272 km-South 

Nearest Airport Trichi 83 km-East 

Nearest DSP Office Karur 16 km- East 

Nearest Villages 

Punnam Nadupalayam 1.5 km-North 

Punnam Velayuthapalayam 1.6 km-SE 

Punnam 1.4 km-NE 

Kuppam 4.0 km-West 
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Figure 2.2 Key Map Showing location of the project site 
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2.3 LEASEHOLD AREA 

❖ The extent of the proposed project site is 3.82.50ha.  

❖ 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. 

2.3.1 Corner Coordinates 

The boundary corner geographic coordinates are given in Table 2.2 and the proposed 

project site with boundary coordinates has been shown in Figure 2.3. 

Table 2.2 Corner Coordinates of Proposed Project 

Pillar ID Latitude  Longitude  Pillar ID Latitude  Longitude  

1 10°58’59.86’’N 77°59'0.61"E 9 10°58'55.11"N 77°58'55.59"E 

2 10°58'53.52"N 77°59'0.41"E 10 10°58'56.85"N 77°58'55.52"E 

3 10°58'51.09"N 77°58'59.45"E 11 10°58'57.04"N 77°58'56.32"E 

4 10°58'49.85"N 77°58'57.78"E 12 10°58'57.90"N 77°58'57.95"E 

5 10°58'50.33"N 77°58'55.12"E 13 10°58'59.76"N 77°58'57.70"E 

6 10°58'52.60"N 77°58'55.39"E 14 10°58'59.89"N 77°58'59.20"E 

7 10°58'52.64"N 77°58'55.33"E 15 10°58'59.84"N 77°59'0.39"E 

8 10°58'53.47"N 77°58'55.43"E - 

2.4 GEOLOGY AND GEOMORPHOLOGY 

 This section discusses about the geology and geomorphology of the study area of 5 km 

radius, as given below. 

Geology  

Study area is mainly composed of migmatite rock of Archaean age and charnockite 

occurs only in smaller proportion, as shown in Figure 2.4. The lease area falls in migmatite 

region.  

Geomorphology 

 Among the geomorphic units, pediplain including shallow weathered/moderately 

weathered buried pediplain and pediplain cannal command, and pediment covers major part of 

the study area, as shown in Figure 2.5.  The lease area occurs in shallow weathered/ buried 

pediplain area. 
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 Figure 2.3 Google earth image showing lease area with pillars 
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Figure 2.4 Geology map of 5 km Radius from the proposed project site 
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Figure 2.5 Geomorphology map of 5 km radius from the proposed project site
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2.5 QUANTITY OF 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 10 m, as shown in Figure 

2.6 and deducting the locked-up reserves during bench formation (also called as Bench Loss). The 

mineable reserves are calculated up to the depth of 25 m considering there is no waste / overburden / 

side burden (100% Recovery anticipated) for the proposed project. The results of geological resources 

and reserves have been shown in Table 2.3. 

Table 2.3 Estimated Resources and Reserves of the Project 

Resource Type Rough Stone in m3 Gravel in m3 

Geological Resource in m3 7,26,213 48,498 

Mineable Reserves in m3 4,37,013 38,880 

Proposed production for 5 years m3 3,40,313 38,880 

Based on the year wise development and production plan and sections, the year wise 

production results have been given in Table 2.4 & Figure 2.7 and 2.7a. 

Table 2.4 Year-Wise Production Details 

Year Rough Stone in (m3) Gravel in (m3) 

I  99068 12,600 

II 60900 12,600 

III 67,120 13,680 

IV 67,190 -- 

V 46,035 -- 

Total 3,40,313 -- 

   Source: Approved Mining Plan & ToR 
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Figure 2.6 Mine Lease Plan
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Figure 2.7 Yearwise development and production plan 
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Figure 2.7a Yearwise development and production  sections 
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2.6 MINING METHOD 

The quarrying operation is proposed to be carried out by opencast semi-mechanized 

mining method with the bench height and width of 5m each. The open cast mining method 

offers several benefits to the proponent when compared to the more complex underground 

mining methods. The most important benefits include relatively smaller capital and operating 

costs, lesser safety hazards, ease of use for mass production, small closure costs, no restrictions 

on the use of heavy machinery if required, and easy drainage of subsurface water. Moreover, it 

provides a reasonable return on investments to the proponent and contributes to the growth of 

the local economy.  

  Excavators will be used in this method. In addition, drilling and blasting activities are 

inevitable in any quarry operations. In this project, shallow drilling with spacing of 1.2 m, 

burden of 1.0 m, and the depth of 1.5 m is proposed. After drilling, blasting operation will be 

carried out to remove the blocks from parent rock mass.  

2.6.1 Magnitude of Operation  

Based on the results of estimated production for the 5 years, details about the size of 

operation have been provided in Table 2.5. 

Table 2.5 Operational Details for Proposed Project 

 Rough Stone in m3 Gravel in m3 

Proposed production for 5 years 3,40,313 38,880 

Number of Working Days /Annum 300 300 

Production of /Day (m3) 227 43 

No. of Lorry Loads 38 7 

2.6.2 Extent of Mechanization 

List of machineries proposed for the quarrying operation is given in Table 2.6. 

Table 2.6 Machinery Details 

S. No. Type 
No 

of Unit 
Capacity Make Motive Power 

1 Jack Hammers 4 Hand held - Diesel Drive 

2 Compressor  1 Air - Diesel Drive 

Haulage & Transport Equipment 

3 Tipper   6 - BMW Diesel Drive 
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2.6.3 Land Use Pattern 

The land use pattern plan (Figure 2.9) of the proposed project shows past, present, and 

future land use statistics. According to the land use results, as shown in Table 2.7 and Figure 

2.9, about 3.10.95 ha of land will have been utilized for quarrying, 0.02.0 ha for infrastructures, 

0.05.0 ha for roads, 0.55.52 ha for green belt development, 0.07.70 ha for drainage and the 

remaining 0.01.33 ha will have been left as unutilized area. 

   Table 2.7 Land use data at present, during scheme of mining, and at the end of mine life 

Description Present Area (ha) 
Area at the end of life of 

quarry (ha) 

Area under quarry 1.91.87 3.10.95 

Infrastructure Nil 0.02.00 

Roads 0.02.00 0.05.00 

Green Belt & Dump 0.46.76 0.55.52 

Drainage & Settling tank Nil 0.07.70 

Unutilized area 1.35.87 0.01.33 

Total 3.82.50 3.82.50 

 

2.6.4 Quarry Closure Budget 

As the proposed project has the enormous potential for continuous operations even after 

the expiry of lease period, mine closure plan is not proposed for now.  Based on EMP budget, 

the mine closure cost is estimated as provided in Table 2.8 and 2.8a.  

Table 2.8 Mine Closure Budget 

Activity Capital Cost 
Recurring 

Cost/Annum 

765 plants inside the lease area 153000 22950 

1148 plants outside the lease area 344250 34425 

Wire Fencing  765000 38250 

Renovation of Garland Drain  

 

38250 

 

19125 

Total 1,300,500 114,750 

  Source: Environment Management Plan 
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Figure 2.8 Conceptual mine plan  
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Figure 2.8a Conceptual mine sections 
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Figure 2.9 Mine layout plan and land use pattern 
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2.6.5 Conceptual Mining Plan 

 The ultimate pit size, as shown in conceptual mine plan and sections in Figure 2.8 and 2.8a 

is designed based on certain practical parameters such as economical depth of mining, safety 

zones, permissible area, etc. Details of ultimate pit dimensions are given in Table 2.9. 

Table 2.9 Ultimate Pit Dimension 

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

I 140 160 25 m  

 Source: Approved Mining Plan & ToR 

2.6.6 Infrastructures 

 Infrastructures like mines office, temporary rest shelters for workers, latrine and urinal 

facilities have been proposed as per the mine rule and will be established after the grant of 

quarry lease. There is no proposal for the mineral processing or ore beneficiation plants in this 

project. 

Other Infrastructure Requirement   

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

effluent generation from the proposed lease area. Domestic effluent from the mine office will 

be discharged to septic tank and soak pit. As there is no toxic effluent expected to generate in 

the form of solid, liquid or gaseous form, there is no requirement of waste treatment plant. 

2.6.7 Water Requirement  

Detail of water requirement in KLD is given in Table 2.10. 

Table 2.10 Water Requirement for the Project 

Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 2.0 KLD Existing bore wells nearby the lease area 

Green Belt development 1.5 KLD Existing bore wells nearby the lease area 

Drinking & Utilized  2.0 KLD Existing bore wells and approved water vendors 

Total     5.5 KLD 

  Source: Prefeasibility Report  

 

2.6.8 Energy Requirement  

 As per the data shown in Table 2.11, High speed Diesel (HSD) will be used for 

quarrying machineries. Around 272250 litres of HSD will be used for rough stone and around 

6480 litres of HSD will be used for gravel extraction during this 5 years plan period. The diesel 

will be brought to the site from nearby diesel pumps.  
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Table 2.11 Fuel Requirement Details 

  Rough Stone Gravel 

Quantity of material to be quarried out in five 

years in m3 

340313 38880 

Average rate of fuel consumption for an excavator 

in litres/hour 

16 10 

Capacity of the excavator in m3   / hour 20 60 

Time required in hours 17016 648 

Total diesel consumption in litres 272256 6480 

 

2.6.9 Capital Requirement 

The project proponent will invest Rs. 90,70,000 to the project. The breakup summary 

of the investment has been given in Table 2.12. 

Table 2.12 Capital Requirement Details 

S. No. Description Cost (Rs.) 

1 Operational Cost  44,50,000 

2 EMP Cost                 46,29,000 

Total Project Cost 90,79,000 

  Source: Approved Mining Plan  

2.7 MANPOWER REQUIREMENT 

 The skilled, competent qualified statutory persons will be engaged for quarrying 

operation, preference will be given to the local community. Number of employees required for 

this project have been provided in Table 2.13. 

Table 2.13 Employment Potential for the proposed project 

S. No. Category Role Nos. 

1. 

 

Highly Skilled 

    

Mines Manager  1 

Mining Engineer/ Geologist 1 

Accountant cum & admin 1 

2 Skilled Earth Moving Opertor 4 

Tipper Driver 6 

Mechanic 2 

Blaster/Mate -- 

3 Semi – skilled Helpers/Greasers 1 

4   Unskilled Musdoor/ Labours 12 

Cleaners 6 

  Attendants 1 

Total 35 

           Source: Prefeasibility Report 
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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. Expected time schedule for the quarrying operation is given Table 2.14. 

Table 2.14 Expected Time Schedule 

S. No.  Particulars Time Schedule (in 

Months) 

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: Anticipated based on Timelines framed in 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 October through December, 2022 with CPCB guidelines. 

Environmental baseline data were collected by an NABL accredited and MoEF notified 

Excellence Laboratory for the environmental attributes including soil, water, air, and noise and 

by FAEs for ecology and biodiversity, traffic, and socio-economy. 

Study Area 

The study area has been divided into two zones: core zone and buffer zone. Core zone is 

considered as lease area and buffer zone as 5 km radius from the periphery of the cluster, except 

for ecological study, which considers 10 km as buffer zone. Both core and buffer zones are 

taken as the study area. The data was collected from the study area to understand the existing 

environment conditions of the above-mentioned environmental components. Sampling 

methodologies for the various environmental parameters, including frequency of sampling, 

method of sample analysis, etc., are briefly given in Table 3.1. 

Table 3.1 Monitoring Attributes and Frequency of Monitoring 

Attribute 

 
Parameters 

Frequency of 

Monitoring 

No. of 

Locations 
Protocol 

Land Use/ 

Land Cover 

Land-use Pattern 

within 5 km 

radius of the 

study area 

Once during the 

study period 
Study Area 

Satellite Imagery 

Primary Survey 

*Soil  

Physico-

chemical 

characteristics 

Once during the 

study period 

8 

(1 nearby 

core & 7 in 

buffer 

zone) 

IS 2720 

Agriculture 

Handbook - 

Indian Council of 

Agriculture 

Research, New 

Delhi 
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*Water 

Quality  

Physical, 

Chemical and 

Bacteriological 

Parameters 

Once during the 

study period 

9 

(1 surface 

water & 8 

ground 

water) 

IS 10500& CPCB 

Standards 

Meteorology  

Wind speed, 

wind direction, 

temperature, 

cloud cover, 

dry bulb 

temperature, 

station pressure 

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 

 

24 hours, twice a 

week (February to 

April 2022) 

8 

(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 

8 

(1 core & 7 

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 Quadrat & 

Transect method, 

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. 

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

3.1 LAND ENVIRONMENT 

The main objective of this section is to provide a baseline status of the study area 

covering 5 km radius around the proposed mine site so that temporal changes in the LU/LC 

pattern due to the mining activities can be assessed in future. 

3.1.1 Land Use/ Land Cover 

Land Use and Land Cover (LULC) map, as shown in Figure 3.1 was prepared using 

Sentinel II image for the study area of 5 km radius. Totally, 7 LULCs were mapped.  The areal 

extent of each LULC is provided in Table 3.2. Of the total area, crop land occurs predominantly 

in the study area, accounting for 91.7%. Mining area covers only 2.6 %, of which lease area 
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contributes only about 0.047%. This small percentage of mining activities shall not have any 

significant impact on the land environment. 

Table 3.2 LULC Statistics of the Study Area 

S. No. Classification Area (ha) Area (%) 

1 Barren Land 22 0.3 

2 Crop Land 7438 91.7 

3 Dense Forest 82 1.0 

4 Scrub Land 207 2.6 

5 Mining/Industrial lands 211 2.6 

6 Plantations 147 1.8 

7 Settlement 5 0.1 

Total  8113 100 

Source: Sentinel II Satellite Imagery 

3.1.2 Topography 

 The proposed lease area is located in a flat terrain with an altitude range of 171-172 m 

AMSL, showing relief of 1 m.  

3.1.3 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. The proposed area shows dendritic drainage pattern indicating 

uniform lithology beneath the surface, as shown in Figure 3.2.  

3.1.4 Seismic Sensitivity 

The proposed lease area is situated in a Seismic Zone II, as defined by National Center 

for Seismology (Official Website of National Center of Seismology). The Zone II is defined as 

the region where only minor damage is expected from seismic events. In this respect, the 

proposed lease area is located in a low earthquake hazard area. 

3.1.5 Soil Environment 

Soil is one of the important components of the land environment. Composite soil samples 

were collected from the study area and analysed for different parameters. The objectives of the 

soil sampling are 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.

https://riseq.seismo.gov.in/riseq/earthquake
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Figure 3.1 LULC map of 5 km radius from the proposed project site 
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Figure 3.2 Drainage map of 5 km radius from the proposed project site showing a portion of dendritic pattern
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3.1.5.1 Methodology 

Eight locations were selected for soil sampling based on soil types, vegetative cover, and 

industrial & residential activities including infrastructure facilities, which would accord an 

overall idea of the soil characteristics. Soil samples were collected up to 90 cm depth, filled 

in polythene bags, coded and sent to laboratory for analysis. The locations of the monitoring 

sites are described in Table 3.3 and shown in Figure 3.3. 

The samples thus collected were analysed for physical and chemical characteristics 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 physico-chemical characteristic results of soil 

samples are provided in Table 3.4.  

Table 3.3 Soil Sampling Locations 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory (P) Limited, in association 

with GTMS. 

3.1.5.2 Results and Discussion 

Physical Characteristics  

The soil samples in the study area show loamy textures varying between sandy loam, 

silty loam and silty clay loam. pH of the soil varies from 6.5 to 7.5 indicating slightly acidic to 

slightly alkaline nature. Electrical conductivity of the soil varies from 193 to 338 µs/cm. Bulk 

density ranges between 1.3 and 9.2 g/cm3. 

Chemical Characteristics  

Nitrogen ranges between 1.02 and 1.51 %. Phosphate ranges between 0.14 and 2.4 %. 

Potassium ranges between 0.02 and 0.26 %. Calcium ranges between 301 and 573 mg/kg. 

Organic matter content ranges between 1.27 and 4.2 %. 

S. 

No. 

Sampling 

ID 
Location 

Distance 

(km) 
Direction Coordinates 

1 S1 Nearby core  0.14 E 10°58'57.48"N77°59'50.11"E 

2 S2 Punnam 1.5 NE 10°5914.77"N77°59'46.45"E 

3 S3 Punnam 3.7  NNE 11°00'51.87"N77°59'42.66"E 

4 S4 Kuppam 4.3 NNW 11°1'4.39"N77°57'52.96"E 

5 S5 Kuppam 1.9 W 10°58'56.01"N77°57'55.54"E 

6 S6 Karudayampalayam 3.2  SW 10°57'39.16"N77°57'37.68"E 

7 S7 Pavithiram 2.8  SSE 10°57'25.20"N77°59'29.09"E 

8 S8 Pavithiram 4.2 SE 10°57'34.85"N78° 0'54.52"E 
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      Figure 3.3 Toposheet showing soil sampling locations within 5 km radius around the proposed project site
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Table 3.4 Soil Quality of the Study Area 

S.No Parameters Unit S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

1 Bulk Density g/cm3 4.5 2.9 3.3 3.8 1.3 3.6 9.2 3.9 

2 Cadmium (Cd) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

3 CEC meq% 19.8 15.9 18.2 24 24.5 39.6 14.8 15.3 

4 Chromium (Cr) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

5 Copper (Cu) mg/kg 1.3 1.9 2.5 1.8 2.3 1.1 2.1 1.8 

6 Iron (Fe) mg/kg 30.2 17.7 14.6 12.1 18.6 17.8 20.6 18.5 

7 Lead (Pb) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

8 Manganese (Mn) mg/kg 2.30 1.5 1.9 1.7 2.00 1.40 2.30 1.4 

9 Nitrogen (N) % 1.08 1.10 1.41 1.02 1.05 1.51 1.42 1.20 

10 Organic Matter @ 155°C % 2.53 1.51 1.27 1.46 2.0 3.1 4.2 1.8 

11 pH value @ 25°C -- 7.4 6.5 7.5 7.3 6.5 6.8 7.0 7.0 

 12 Phosphate (P) % 1.3 2.1 2.0 1.2 0.14 0.46 0.35 2.4 

13 Potassium (K) % 0.11 0.13 0.12 0.12 0.26 0.09 0.14 0.02 

14 EC @ 25°C µS/Cm 294 196 324 247 237 261 338 193 

15 Total Carbon % 12.4 4.9 6.1 3.7 11.3 13.5 17.4 4.3 

16 Sulphates (SO4) % 0.27 0.73 0.42 0.28 0.15 0.13 0.15 0.25 

17 Zinc (Zn) mg/kg 27 18 31 30 33 20 17 17 

18 Boron (B) mg/kg 0.68 0.67 0.32 0.75 0.61 0.51 0.84 0.71 

29 Calcium (Ca) mg/kg 479 513 342 301 513 573 440 485 

20 Chlorides (Cl) mg/kg 130 194 279 296 115 125 160 185 

21 Magnesium (Mg) mg/kg 175 180 123 110 186 254 150 190 

22 Texture - 
Sandy 

Loam 

Silty Clay 

Loam 

Silty 

Loam 

Silty 

Loam 

Sandy 

Loam 
Sandy Loam Silt Loam 

Sandy 

Loam 

Source: Sampling Results by Excellence Laboratory (P) Limited
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3.2 WATER ENVIRONMENT 

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

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

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

recreational resources and aesthetics in the vicinity.  

Table 3.5 Water Sampling Locations 

S. 

No. 

Sampling 

ID 
Location 

Distance 

(km) 
Direction Coordinates 

1 BW1 Andankoil East 4.4 SE 10°57'51.50"N78°1'10.06"E 

2 BW2 Pavithiram 1.3 SSE 10°58'16.75"N77°59'23.38"E 

3 BW3 Punnam 1.5 NE 10°59'15.94"N77°58'49.13"E 

4 BW4 Punnam 3.4 N 11° 0'50.37"N77°58'49.79"E 

5 BW5 Kuppam 3.9 NW 11° 0'17.20"N77°57'17.76"E 

6 BW6 Punnam 1.6 NW 10°59'30.36"N77°58'15.69"E 

7 BW7 Punnam 1.7 W 10°58'52.44"N77°57'57.82"E 

8 BW8 Nedungur 4.7 SW 10°57'17.64"N77°56'58.86"E 

9 SW1 
Thathampalayam 

Lake 
5.3 SE 10°56'04.08"N77°59'43.09"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory (P) Limited, in association 

with GTMS. 

3.2.1 Surface Water Resources and Quality 

Thathampalayam Lake is the prominent surface water resource present in the study area. 

It is ephemeral in nature, which convey water only after rainfall events. The proposed project 

area is located 5.3 km SE of Thathampalayam Lake, as shown in Table 3.5 and Figure 3.4. One 

surface water sample, known as SW1 was collected from the lake to assess the baseline water 

quality. Table 3.6 summarizes water quality data of the sample.  

Results for surface water sample in the Table 3.6 indicate that the physical and chemical 

parameters, and heavy metals are within permissible limits. Of the two biological parameters, 

Coliform bacteria are present in the surface water sample, whereas E-Coli is absent in the water 

sample.  
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3.2.2 Ground Water Resources and Quality 

Groundwater occurs in the crystalline rocks of Archaean age and Recent alluvium. The 

movement of the groundwater is controlled by the intensity of weathering and fracturing of 

crystalline rocks. Dug wells and bore wells are the most common ground water abstraction 

structures in the area. However, in dry season, people in the study area heavily rely on bore 

wells for their drinking, domestic and agricultural needs. 

Eight groundwater samples, known as GW1, GW2, GW3, GW4, GW5, GW6, GW7 and 

GW8 were collected from bore wells and analyzed for physico-chemical conditions, heavy 

metals and bacteriological contents in order to assess baseline quality of ground water. Ground 

water sampling locations and their distance and direction from the lease area are provided in 

Table 3.5 and the spatial occurrence of water sampling locations is shown in Figure 3.4. Table 

3.6 summarizes ground water quality data of the eight samples. 

Results for ground water samples in the Table 3.6 indicate that all the physical, chemical 

and biological parameters, and heavy metals are within permissible limits in comparison with 

standards of IS10500:2012. 

  3.2.3 Hydrogeological Studies 

The area within 2 km radius consists of numerous open wells and deep borewells. 

Groundwater level data were collected from both open wells and bore wells for two monsoon 

seasons as discussed in the following section.  

3.2.3.1 Groundwater Levels and Flow Direction 

Data regarding depth to groundwater levels are essential to infer the direction of 

groundwater movement within the study area, which will in turn help in choosing location for 

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

Therefore, data regarding groundwater and potentiometric surface elevations were collected 

respectively from 9 open wells and 9 bore wells at various locations within 2 km radius around 

the proposed project sites for the period from April through March, 2022 (Pre monsoon season) 

and from October through December, 2022 (Post monsoon season). The open well water level 

data thus collected onsite are provided in Tables 3.7 and 3.8. According to the data, average 

depths to the static water table in open wells range from 20.6 to 23.5 m BGL in pre monsoon 

and from 19.6 to 22.7 m BGL in post monsoon. The bore well data thus collected onsite are 

provided in Tables 3.9 and 3.10. The average depths to static potentiometric surface in bore 

wells for the period of pre monsoon vary from 67.5 to 72.3 m and from 66.3 to 70.3 m for the 

period of post monsoon.
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Figure 3.4 Toposheet showing water sampling locations within 5 km radius around the proposed project site 
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Table 3.6 Ground and Surface Water Quality Result 

S.No. 

 
Parameters Units 

Results 

GW1 GW2 GW3 GW4 GW5 GW6 GW7 

 

GW8 

 

SW1 

Max. 

Permissible limits 

of 

IS: 10500:2012 

1 Coliforms Bacteria MPN Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent Present Absent 

2 E.Coli MPN Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent 

3 Aluminium (Al) mg /l <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.2 

4 Ammonia (NH3) mg /l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 

5 
Anionic Detergents 

(MBAS) 
mg /l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1.0 

6 Barium (Ba) mg /l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.7 

7 Boron (B) mg /l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.0 

8 Cadmium (Cd) mg /l <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 

9 Calcium (Ca) mg /l 154 131 117 121 146 75 58 36 78 200 

10 Chloride (Cl) mg /l 411 263 226 182 228 198 175 185 120 1000 

11 Colour Hazen <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 12 15 

12 Copper (Cu) mg/l <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1.5 

13 Cyanide (CN) mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 

14 Fluoride (F) mg/l 0.87 0.76 0.67 0.43 0.72 0.31 0.7 0.8 0.0 1.5 

15 
Free Residual 

Chlorine (RFC) 
mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Min 1.0 

16 Iron (Fe) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
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17 Lead (Pb) mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 

18 Magnesium (Mg) mg/l 51 31 75 33 64 43 14 13 27 100 

19 Manganese (Mn) mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.3 

20 Mercury (Hg) mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 

21 Molybdenum (Mo) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 

22 Nitrate (NO3) mg/l 8.9 4.4 5.7 3.5 5.5 6.7 6.3 9.6 2.0 45 

23 Odour - Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

24 pH value @ 25°C No. 6.7 7.9 6.7 7.0 6.7 7.2 7.7 7.7 6.6 6.5-8.5 

25 
Phenolic 

Compounds(C6H5OH) 
mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 

26 Selenium (Se) mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 

27 EC @ 25°C µS/cm 1130 1470 1340 1433 1578 1202 1705 1546 1311 NA 

28 Sulphates (SO4) mg/l 210 194 247 90 104 90 124 142 47 400 

29 Sulphide (H2S) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 

30 
Total Alkalinity 

(CaCO3) 
mg/l 394 307 371 264 381 242 385 517 190 600 

31 Arsenic (As) mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 

32 Chromium (Cr) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 

33 TDS mg/l 910 1250 1540 925 1215 780 1108 1005 372 2000 

34 TH (CaCO3) mg/l 344 455 456 436 426 366 204 146 140 600 

35 TSS @ 105°C mg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 12 NA 

36 Turbidity NTU <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.3 5.0 

37 Zinc (Zn) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 15 
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Data on the depths to static water table and potentiometric surface were used to draw 

maps showing contour lines connecting groundwater elevation (also known as equipotential 

hydraulic head) to determine the groundwater flow direction perpendicular to the contour lines.  

The maps thus produced are shown in Figures 3.5-3.8. From the maps of groundwater 

flow direction, it is understood that most of the open well groundwater for the pre- and post-

monsoon seasons flows towards the open well number 6 located in S of the proposed project 

site and that most of the borewell groundwater for the pre- and post-monsoon seasons flows 

towards the bore well number 9 and 8 located in SE of the proposed project site. On the basis 

of the groundwater flow information, both open wells and bore wells mentioned above can be 

chosen for water quality monitoring purpose as the wells may get easily affected by the 

contaminants resulting from the mining activities of the sites in future. 

Table 3.7 Pre-Monsoon Water Level of Open Wells within 2 km Radius 

Station ID 
Depth to Static Water Table BGL(m) 

Latitude Longitude 
Mar-2022 Apr-2022 May- 2022 Average 

DW01 21.5 22.7 23.0 22.4 10°56'45.69"N 77°58'1.99"E 

DW02 22.0 23.5 24.6 23.3 10°57'1.67"N 77°57'52.76"E 

DW03 21.0 22.5 23.5 22.3 10°57'6.52"N 77°57'17.31"E 

DW04 20.5 21.0 22.5 21.3 10°56'34.79"N 77°57'33.56"E 

DW05 22.5 23.7 24.5 23.5 10°56'9.18"N 77°58'13.46"E 

DW06 20.5 21.7 22.5 21.5 10°57'2.73"N 77°58'54.62"E 

DW07 22.0 23.5 24.7 23.4 10°57'21.70"N 77°58'55.33"E 

DW08 19.5 20.5 21.8 20.6 10°57'46.85"N 77°58'18.57"E 

DW09 21.5 22.7 23.5 22.5 10°56'37.55"N 77°58'56.60"E 

 Source: Onsite monitoring data 

Table 3.8 Post-Monsoon Water Level of Open Wells within 2 km Radius 

Station ID 
Depth to Static Water Table BGL(m)  

Latitude Longitude 
Oct-2022 Nov-2022 Dec-2022 Average 

DW01 19.7 21.0 22.5 21.0 10°56'45.69"N 77°58'1.99"E 

DW02 21.5 22.7 23.0 22.4 10°57'1.67"N 77°57'52.76"E 

DW03 20.0 21.5 22.5 21.3 10°57'6.52"N 77°57'17.31"E 

DW04 19.4 20.5 21.5 20.4 10°56'34.79"N 77°57'33.56"E 

DW05 21.7 22.4 23.7 22.6 10°56'9.18"N 77°58'13.46"E 

DW06 19.2 20.5 21.2 20.3 10°57'2.73"N 77°58'54.62"E 

DW07 21.7 22.5 23.9 22.7 10°57'21.70"N 77°58'55.33"E 

DW08 18.5 19.8 20.5 19.6 10°57'46.85"N 77°58'18.57"E 

DW09 20.7 21.5 22.0 21.4 10°56'37.55"N 77°58'56.60"E 

Source: Onsite monitoring data 
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Table 3.9 Pre-Monsoon Water Level of Bore Wells within 2 km Radius 

Station ID 
Depth to Static Potentiometric Surface BGL(m)  

Latitude Longitude 
Mar-2022 Apr-2022 May- 2022 Average 

BW01 71.5 72 73.5 72.3 10°56'35.53"N 77°58'11.52"E 

BW02 68.5 69.6 70.5 69.5 10°57'15.38"N 77°58'31.15"E 

BW03 68.5 69.6 71.5 69.8 10°57'28.83"N 77°58'5.60"E 

BW04 69.0 71.5 72.5 71.0 10°57'11.54"N 77°57'46.76"E 

BW05 69.5 70.7 71.5 70.5 10°56'37.14"N 77°57'29.89"E 

BW06 66.5 67.5 68.5 67.5 10°55'56.84"N 77°58'2.93"E 

BW07 67.5 68.7 69.5 68.5 10°56'32.09"N 77°58'31.00"E 

BW08 68.5 69.6 70.7 69.6 10°57'15.45"N 77°58'41.79"E 

BW09 69.5 70.6 71.5 70.5 10°57'26.82"N 77°59'4.51"E 

Source: Onsite monitoring data 

Table 3.10 Post-Monsoon Water Level of Bore Wells within 2 km Radius 

Station ID 
Depth to Static Potentiometric Surface BGL(m)  

Latitude Longitude 
Oct-2022 Nov-2022 Dec-2022 Average 

BW01 69.5 70.0 71.5 70.3 10°56'35.53"N 77°58'11.52"E 

BW02 67.5 68.6 69.5 68.5 10°57'15.38"N 77°58'31.15"E 

BW03 67.0 68.5 69.0 68.1 10°57'28.83"N 77°58'5.60"E 

BW04 68.0 69.5 70.5 69.3 10°57'11.54"N 77°57'46.76"E 

BW05 68.5 69.7 70.5 69.5 10°56'37.14"N 77°57'29.89"E 

BW06 65.5 66.5 67.0 66.3 10°55'56.84"N 77°58'2.93"E 

BW07 66.5 67.0 68.5 67.3 10°56'32.09"N 77°58'31.00"E 

BW08 67.5 68.6 69.7 68.6 10°57'15.45"N 77°58'41.79"E 

BW09 68.5 69.0 70.5 69.3 10°57'26.82"N 77°59'4.51"E 

Source: Onsite monitoring data 
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Figure 3.5 Open well static groundwater elevation map showing the direction of groundwater flow during pre-monsoon season 
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Figure 3.6 Open well static groundwater elevation map showing the direction of groundwater flow during post-monsoon season 
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Figure 3.7 Borewell static groundwater elevation map showing the direction of groundwater flow during pre-monsoon season
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Figure 3.8 Borewell static groundwater elevation map showing the direction of groundwater flow during post-monsoon season 
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3.2.3.2 Electrical Resistivity Investigation   

Electrical resistivity investigation is especially useful in the areas where there are no 

adequate exploratory well data about the aquifer conditions. The present study makes use of 

vertical electric sounding (VES) to delineate earth’s subsurface layers. The electrical resistivity 

investigation uses four electrodes set up where current is sent through outer electrodes into the 

ground and the inner electrodes measure the potential difference.  

Result 

The Geophysical VES data obtained from the nearby project site have been shown in 

Table 3.11. The field data obtained from a detailed geophysical investigation were plotted using 

excel spreadsheet for interpretation. The plot for the purpose of interpretation has been shown 

in Figure 3.9. 

Table 3.11 Vertical Electrical Sounding Data 

Location Coordinates - 10°58'48.94"N, 77°58'55.25"E 

S. No. AB/2(m) MN/2(m) 
Geometrical 

Factor (G) 

Resistance 

in Ω 

Apparent 

Resistivity in Ωm  
1 5 2 16.50 7.276 120.05 

2 10 2 75.43 2.160 162.93 

3 15 5 62.86 4.510 283.50 

4 20 5 117.86 3.092 364.42 

6 25 10 82.50 5.960 491.70 

7 30 10 125.72 4.592 577.31 

8 35 10 176.79 4.035 713.35 

9 40 10 235.73 3.697 871.49 

10 45 10 302.51 3.531 1068.16 

11 50 20 165.01 7.179 1184.61 

12 60 20 251.44 3.108 781.48 

13 70 20 353.59 3.492 1234.74 

14 80 20 471.45 2.707 1276.22 

15 90 20 605.03 2.548 1541.62 

16 100 20 754.32 2.360 1780.20 
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Figure 3.9 Graph showing occurrence of water bearing fracture zones at the depth range 

of 60 m below ground level in proposed project 

 

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

about 60 m below ground level. The maximum depth proposed for the proposed project is 30 

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

the entire mine life period.  

3.3 AIR ENVIRONMENT 

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

and their existing levels in ambient air. The sources of air pollution in the region are mostly 

due to vehicular traffic, dust arising from unpaved village road and domestic & agricultural 

activities.  

3.3.1 Meteorology  

3.3.1.1 Climatic Variables 

A temporary meteorological station was installed at the project sites 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 3.12. 
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According to the onsite data, the temperature in October, 2022 varied from 21.48 to 

32.810C with the average of 26.210C; in November, 2022 from 20.62 to 30.030C with the 

average of 24.530C; and in December, 2022 from 14.0 to 30.330C with the average of 23.140C. 

In October, 2022, relative humidity ranged from 49.25 to 100 % with the average of 83.34%; 

in November, 2022, from 58.94 to 99.88 % with the average of 89.43 %; and in 

December,2022, from 54.94 to 100 % with the average of 85.44 %. The wind speed in October, 

2022 varied from 0.05 to 7.05 m/s with the average of 2.31 m/s; in November, 2022 from 0.08 

to 7.75 m/s with the average of 2.52 m/s; and in December, 2022 from 0.07 to 6.66 m/s with 

the average of 2.75 m/s. In October,2022, wind direction varied from 0.0 to 358.300 with the 

average of 183.040; in November, 2022, from 0.70 to 359.620 with the average of 168.010; and 

in December, 2022, from 1.50 to 359.630 with the average of 86.370. In October,2022, surface 

pressure varied from 97.51 to 98.97 kPa with the average of 98.35 kPa; in November, 2022, 

from 97.53 to 98.88 kPa with the average of 98.39 kPa; and in December, 2022, from 98.30 to 

S. No. Parameters   OCT, 2022 NOV,2022 DEC,2022 

1 Temperature (0C) 

Min 21.48 20.62 14.00 

Max 32.81 30.03 30.33 

Avg 26.21 24.53 23.14 

2 
Relative Humidity 

(%) 

Min 49.25 58.94 54.94 

Max 100.00 99.88 100.00 

Avg 83.34 89.43 85.44 

3 Wind Speed (m/s) 

Min 0.05 0.08 0.07 

Max 7.05 7.75 6.66 

Avg 2.31 2.52 2.75 

4 
Wind Direction 

(degree) 

Min 0.00 0.70 1.50 

Max 358.30 359.62 359.63 

Avg 183.04 168.01 86.37 

5 Surface Pressure(kPa) 

Min 97.51 97.53 98.30 

Max 98.97 98.88 99.26 

Avg 98.35 98.39 98.80 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory (P) Limited in association with 

GTMS 

 

99.26 kPa with the average of 98.80 kPa.  

Table 3.12 Onsite Meteorological Data 
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Rainfall 

Rainfall data for the study area were collected for the period of 1981-2021. Long term 

monthly average rainfall was estimated from the data of 1981-2021 and compared with the 

monthly rainfall for the year 2021, shown in Figure 3.10. The Figure 3.10 shows that rainfall 

is generally high in the months of September through November in every year. Particularly, 

rainfall in September through November of 2021 is higher than the previous years. 

 

Figure 3.10 Long-term monthly average rainfall vs monthly rainfall 

3.3.1.2 Wind Pattern  

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. Two types of wind rose were generated: historical seasonal wind rose for 

the period of October through December of the years from 2018 to 2021 and the seasonal wind 

rose for the study period of October through December 2022. The wind rose diagrams thus 

produced are shown in Figures 3.11, 3.11a, & 3.12. Figure 3.12 reveals that: 

❖ The measured average wind velocity during the study period is 2.53m/s. 

❖ Predominant wind was dominant in the directions ranging from northeast to southwest. 
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Figure 3.11 Windrose Diagram for 2018 and 2019 (October to December) 
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 Figure 3.11a Windrose Diagram for 2020 and 2021 (October to December) 
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Figure 3.12 Onsite Wind Rose Diagram 

3.3.2 Ambient Air Quality Study 

The baseline ambient air quality is studied 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 
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❖ Location of residential areas representing different activities 

❖ Accessibility and power availability  

Table 3.13 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 (P) Limited & CPCB 

Notification 

Table 3.14 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 SO2 (μg/m3) 
Annual Avg.* 

24 hours** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 NO2 (μg/m3) 
Annual Avg. 

24 hours 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 PM10 (μg/m3) 
Annual Avg. 

24 hours 

60.0 

10°.0 

60.0 

10°.0 

4 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 
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Methodology 

Ambient air quality monitoring was carried out with a frequency of two samples per week 

at nine (9) locations, adopting a continuous 24 hourly (3 shift of 8-hour) schedule for the period 

October-December, 2022 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 space free from trees and vegetation which otherwise 

act as a sink of pollutants resulting in lower levels in monitoring results. The baseline data of 

ambient air were generated for PM10, PM2.5, sulphur dioxide (SO2) and nitrogen dioxide (NO2). 

The sampling locations are shown in Figure 3.13 and average concentrations of air pollutants 

are summarized in Tables 3.15. 

Table 3.15 Ambient Air Quality (AAQ) Monitoring Locations 

S. 

No 

Location 

Code 

Monitoring 

Locations 

Distance 

(km) 
Direction Coordinates 

1 AAQ1 Core -- -- 10°58'53.05"N, 77°58'54.64"E 

2 AAQ2 
Punnam 

Velayuthampalayam 
0.69 SW 10°58'31.54"N, 77°58'43.04"E 

3 AAQ3 Pudukkanahali 3.70 SW 10°57'10.29"N, 77°57'47.02"E 

4 AAQ4 
Ponvinayaga Blue 

Metals 
3.30 SW 10°58'9.04"N, 77°57'14.40"E 

5 AAQ5 Nochipalayam 3.33 NW 10°59'21.44"N, 78° 0'46.92"E 

6 AAQ6 Pallamaruthapatti 4.62 S 10°56'19.04"N, 77°59'10.38"E 

7 AAQ7 Punna Chatram 3.40 N 11° 0'48.65"N, 77°58'47.07"E 

8 AAQ8 Pavithiram 2.45 S 10°57'31.37"N, 77°59'10.16"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory (P) Limited in association 

with GTMS. 

 

Results  

As per the monitoring data, PM10 ranges from 41.9 µg/m3 to 36.1 µg/m3; PM2.5 from 

23.3 µg/m3 to 18.5 µg/m3; SO2 from 10.5 µg/m3 to 7.2 µg/m3; NO2 from 22.3 µg/m3 to 16.8 

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

prescribed by CPCB. 
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     Figure 3.13 Toposheet showing ambient air quality monitoring station locations around 5 km radius from the proposed project site 



56 | P a g e  

 

   Table 3.16 Summary of AAQ Result 

 

  

Figure 3.14 Maximum, minimum, and the 

average concentrations of PM2.5  

Figure 3.15 Maximum, minimum, and the 

average concentrations of PM10  

 

PM2.5 PM10 

Station 

ID 
Max Min Mean 

98th 

Percentile 
Max Min Mean 

98th 

Percentile 

AAQ1 25.8 20.5 23.1 25.7 44.6 38.5 40.8 44.4 

AAQ2 22.9 17.8 20.6 22.8 40.6 36.5 38.8 40.6 

AAQ3 23.9 16 19.9 23.0 40.2 32 36.4 40.2 

AAQ4 24.3 18.7 21.0 24.3 43.8 36 39.2 43.8 

AAQ5 22.8 21 21.9 22.8 42.3 38.5 40.0 42.1 

AAQ6 20.9 16.7 19.1 20.8 39.7 33.2 37.0 39.7 

AAQ7 23.3 19.5 21.4 23.3 41.2 38.4 39.7 41.0 

AAQ8 22.2 17.4 19.7 21.9 42.5 35.5 39.6 42.2 

SO2 NO2 

AAQ1 11.3 8.8 9.9 11.3 21.9 17.3 19.6 21.9 

AAQ2 10.6 6.9 8.3 10.3 22.8 15.4 18.5 22.3 

AAQ3 11.5 6.3 9.1 10.9 20.6 12.8 17.0 20.5 

AAQ4 10.9 7.7 9.1 10.9 22.1 15 18.2 22.1 

AAQ5 9.5 7.9 8.6 9.5 24.5 21.2 22.2 24.4 

AAQ6 11.9 8.8 9.9 11.6 21.8 17.3 19.1 21.8 

AAQ7 10.2 7.1 8.7 10.2 20.8 14.3 17.8 19.8 

AAQ8 7.9 4 6.6 7.8 24.1 21.4 22.6 23.9 



57 | P a g e  

 

  

Figure 3.16 Maximum, minimum, and the 

average concentrations of SO2  

Figure 3.17 Maximum, minimum, and the 

average concentrations of NO2 

 

 
Figure 3.18 Maximum, minimum, and the average concentrations of pollutants in the 

atmosphere within 5 km radius 

3.4 NOISE ENVIRONMENT 

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

the study area. The main objective of noise monitoring in the study area is to establish the 

baseline noise level, which will in turn be used to assess the impact of the total noise expected 

to be generated during the project operations around the project site. In order to assess the 

ambient noise levels within the study area, noise monitoring was carried out at eight (8) 

locations covering commercial, residential, rural areas within the radius of 5 km. Details of 

noise monitoring locations are provided in Table 3.17 and spatial occurrence of the locations 

are shown in Figure 3.19.    
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Table 3.17 Details of Noise Monitoring Locations 

S. 

No 

Location 

Code 

Monitoring 

Locations 

Distance 

in km  

Direction 
Coordinates 

1 N1 Core -- -- 10°58'50.35"N, 77°58'54.49"E 

2 N2 
Punnam 

Velayuthampalayam 
0.67 SW 10°58'31.09"N, 77°58'44.43"E 

3 N3 Pudukkanahali 3.70 SW 10°57'10.29"N, 77°57'47.02"E 

4 N4 
Ponvinayaga Blue 

Metals 
3.35 SW 10°58'07.84"N, 77°57'14.34"E 

5 N5 Nochipalayam 3.40 NW 77°57'14.34"E, 78° 0'49.60"E 

6 N6 Pallamaruthapatti 4.65 S 10°56'18.37"N, 77°59'14.46"E 

7 N7 Punna Chatram 3.40 N 11°00'47.82"N, 77°58'46.50"E 

8 N8 Pavithiram 2.40 S 10°57'26.71"N, 77°59'09.15"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory (P) Limited in association 

with GTMS. 

Table 3.18 Ambient Noise Quality Result 

Station 

ID 

Location Environmental 

setting 

Average 

day 

noise 

level 

(dB(A)) 

Average 

night 

noise 

level 

(dB(A)) 

Day time 

(6.00 AM 

– 10.00 

PM) 

Night time 

(10.00 PM – 

6.00 AM) 

 Standard (Leq in dB(A)) 

N1 Core -- 41.6 32.6 75 70 

N2 Punnam 

Velayuthampalaya

m 

0.67 39.6 30.1 55 45 

N3 Pudukkanahali 3.70 39.8 31.6 55 45 

N4 Ponvinayaga Blue 

Metals 
3.35 41.2 32.4 55 45 

N5 Nochipalayam 3.40 41.3 36.2 55 45 

N6 Pallamaruthapatti 4.65 40.9 36.8 55 45 

N7 Punna Chatram 3.40 42.6 35.4 55 45 

N8 Pavithiram 2.40 43.8 40.1 55 45 

      Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory (P) Limited in 

association with GTMS 

The Table 3.18 shows that noise level in core zone was 41.6 dB (A) Leq during day 

time and 32.6 dB (A) Leq during night time. Noise levels recorded in buffer zone during day 

time varied from 39.6 to 43.8dB (A) Leq and during night time from 30.1 to 40.1dB (A) Leq.  

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

results are also depicted below in Figures 3.20 and 3.21. 
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Figure 3.19 Toposheet showing noise level monitoring station locations around 5km radius from the proposed project site 
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Figure 3.20 Bar chart showing day time noise levels measured in core and buffer zones 

 

 Figure 3.21 Bar chart showing night time noise levels measured in core and buffer zones 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

Day Time (Db (A) Leq) 41.6 39.6 39.8 41.2 41.3 40.9 42.6 43.8

Standards 75 55 55 55 55 55 55 55
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3.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

An ecological survey was conducted to collect the baseline data regarding flora and 

fauna in the study area of 10 km radius. Data were also collected from different sources, i.e., 

government departments such as District Forest Office, Government of Tamil Nadu. On the 

basis of onsite observations as well as forest department records the checklist of flora and fauna 

was prepared.  

Methodology 

Sampling locations were selected with reference to topography, land use, vegetation 

pattern, etc. In this study, quadrats of 25m × 25m were laid down to assess trees and quadrats 

of 10m × 10m were laid down for shrubs. 

 

Figure 3.22 Quadrates sampling methods of flora 

Phyto-Sociological Studies 

Phyto sociological parameters, such as Density, Frequency, Abundance and 

Importance Value Index of individual species were determined in randomly placed quadrat of 

different sizes in the study area, as shown in Table 3.19. Relative frequency, and relative 

density were calculated and the sum of these three represented Importance Value Index (IVI) 

for various species. For shrubs, herbs and grasses, Density, Frequency, Relative Density & 

Relative Frequency were found. Sample plots were selected in such a way to get maximum 

representation of different types of vegetation and plots were laid out in different part of the 

study area of 10 km radius. Analysis of the vegetation will help in determining the relative 

importance of each species in the study area and to reveal if any economically valuable species 

is threatened in the process. 
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Table 3.19 Calculation of Density, Frequency (%), Dominance, Relative Density, 

Relative Frequency, Relative Dominance & Important Value Index 

Parameters Formula 

Density Total No. of individuals of species/ Total No. of Quadrats used in 

sampling 

Frequency (%) (Total No. of Quadrats in which species occur/ Total No. of Quadrats 

studied)100 

Abundance Total No. of individuals of species/ No. of Quadrats in which they occur 

Relative Density (Total No. of individuals of species/Sum of all individuals of all species) 

* 100 

Relative 

Frequency 

(Total No. of Quadrats in which species occur/ Total No. of Quadrats 

occupied by all species) * 100 

Important Value 

Index 

Relative Density + Relative Frequency  

Shannon – Wiener Index, Evenness and Richness 

Biodiversity index is a quantitative measure that reflects how many different types of 

species, there are in a dataset, and simultaneously takes into account how evenly the basic 

entities (such as individuals) are distributed among those types of species. The value of 

biodiversity index increases both when the number of types increases and when evenness 

increases. For a given number of type of species, the value of a biodiversity index is maximized 

when all type of species is equally abundant. The corresponding formulas are given in Table 

3.20. 

Table 3.20 Calculation of Species Diversity by Shannon – Wiener Index, Evenness and 

Richness 
 

Description Formula 

Species diversity – 

Shannon – Wien 

Index 

 

H= ∑[(pi)*In(pi)] 

Where pi: Proportion of total sample represented by species 

i: number of individuals of species i/ total number 

samples 

Evenness H/H max 

Hmax = ln(s)= maximum diversity possible 

S=No. of species 

Species Richness by 

Margalef 

RI = S-1/ln N 

Where S = Total Number of species in the community 

N = Total Number of individuals of all species in the 

Community 
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3.5.1 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. 

The Flora in lease area and 300 m radius (core zone) 

Vegetation species within 300 meters radius around the lease area. It is an arid landscape. 

There is no agricultural land nearby. It contains a total of 16 species belonging to 13 families 

have been recorded from the buffer zone. Trees 4 (25%), Shrubs 4 (25%) Herbs and Climbers, 

Creeper, Grass & Cactus,8 (50%) were identified. The Azadirachta indica two tree present in 

the safety barrier so, no damage two trees and protected. Details of flora with the scientific 

name details and of diversity species Rich ness index were mentioned in Table 3.21-3.23.and 

figure 3.24 There is no threat to the Flora species in 300-meter radius  

Flora in 10 km radius zone 

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

than core zone area because nearby agriculture land was found to dominate mostly in all the 

directions. Majority of the flat landscape around project unit is occupied by agriculture fields. 

It contains a total of 78 species belonging to 78 families have been recorded from the buffer 

zone. The floral (78) varieties among them 34 Trees (43%), 15 Shrubs (19%) Herbs and 

Climbers, Creeper, Grass & Cactus,29 (37%) were identified. Details of flora with the scientific 

name details of diversity species Rich ness index were mentioned in Table 3.24-3.26.and figure 

3.24 
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Table 3.21 Flora in 300-meter radius  
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Tree 

1 Karuvealan  Prosopis juliflora Fabaceae 5 4 5 1.0 0.0 0.4 11.1 13.0 24.1 Not Listed 

2 Palm tree Borassus flabellifer Fabaceae 3 2 5 0.6 40.0 1.5 23.1 22.2 45.3 Not Listed 

3 Vembu Azadirachta indica Meliaceae 2 1 5 0.4 20.0 2.0 15.4 11.1 26.5 Not Listed 

4 Vealli vealan Vachellia leucophloea Babesiae 3 2 5 0.6 40.0 1.5 23.1 22.2 45.3 Not Listed 

Shrubs 

1 Erukku Calotropis gigantea Apocynaceae 8 7 10 0.8 0.1 0.3 3.4 41.3 44.7 Not Listed 

2 Uumaththai Datura metel Solanaceae 9 8 10 0.9 80.0 1.1 27.3 27.6 54.9 Not Listed 

3 Thuthi Abutilon indicum Meliaceae 7 6 10 0.7 60.0 1.2 21.2 20.7 41.9 Not Listed 

4 Avarai Senna auriculata Fabaceae 9 8 10 0.9 80.0 1.1 27.3 27.6 54.9 Not Listed 

Herbs 

1 Nayuruv Achyranthes aspera Amaranthaceae 8 7 15 0.5 0.1 0.3 2.0 14.0 27.8 Not Listed 
2 Nearunji mull Tribulus zeyheri Sond Zygophyllaceae 6 5 15 0.4 33.3 1.2 10.3 10.0 20.3 

3 pill Cenchrus ciliaris Poaceae 9 8 15 0.6 53.3 1.1 15.5 16.0 31.5 Not Listed 

4 pulapoo Aerva lanata Amaranthaceae 6 5 15 0.4 33.3 1.2 10.3 10.0 20.3 Not Listed 

5 kapok bush Aerva javani Amaranthaceae 7 6 15 0.5 40.0 1.2 12.1 12.0 24.1 Not Listed 

6 Rail poondu Croton bonplandianus Euphorbiaceae 8 7 15 0.5 46.7 1.1 13.8 14.0 27.8 Not Listed 

7 Yanai neariji pedalium murex Pedaliaceae 5 4 15 0.3 26.7 1.3 8.6 8.0 16.6 Not Listed 

8 Perandai Cissus quadrangularis Vitaceae 9 8 15 0.6 53.3 1.1 15.5 16.0 31.5 Not Listed 

https://identify.plantnet.org/the-plant-list/species/Tribulus%20zeyheri%20Sond./data
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Table 3.22 Calculation of Species Diversity in 300-meter radius 

S.No Common name  Scientific name No. of 

Species  

Pi In (Pi) Pi x in 

(Pi) 

Tree 

1 Karuvealan maram Prosopis juliflora 5 0.38 -0.96 -0.37 

2 Palm tree Borassus flabellifer 3 0.23 -1.47 -0.34 

3 Vembu Azadirachta indica 2 0.15 -1.87 -0.29 

4 Vealli vealan Vachellia leucophloea 3 0.23 -1.47 -0.34 

H (Shannon Diversity Index) =1.33 

Shrubs 

1 Erukku Calotropis gigantea 8 0.24 -1.42 -0.34 

2 Uumaththai Datura metel 9 0.27 -1.30 -0.35 

3 Thuthi Abutilon indicum 7 0.21 -1.55 -0.33 

4 Avarai Senna auriculata 9 0.27 -1.30 -0.35 

H (Shannon Diversity Index) =1.38 

Herbs 

1 Nayuruv Achyranthes aspera 8 0.14 -1.98 -0.27 

2 Nearunji mull Tribulus zeyheri Sond 6 0.10 -2.27 -0.23 

3 pill Cenchrus ciliaris 9 0.16 -1.86 -0.29 

4 pulapoo Aerva lanata 6 0.10 -2.27 -0.23 

5 kapok bush Aerva javani 7 0.12 -2.11 -0.26 

6 Rail poondu Croton bonplandianus 8 0.14 -1.98 -0.27 

7 mookuthi poondu pedalium murex 5 0.09 -2.45 -0.21 

8 Perandai Cissus quadrangularis 9 0.16 -1.86 -0.29 

H (Shannon Diversity Index) =2.06 

Table 3.23 Species Richness (Index) in 300-meter radius 

Details H H max Evenness 
Species 

Richness 

Tree 1.33 1.39 0.96 1.17 

Shrubs 1.38 1.39 1.00 0.86 

Herbs 2.06 2.08 0.99 1.72 

https://identify.plantnet.org/the-plant-list/species/Tribulus%20zeyheri%20Sond./data
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Table 3.24 Flora in Buffer Zone  
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TREE 

1 Vembu Azadirachta indica Meliaceae 5 4 10 0.5 0.0 0.1 1.0 3.9 7.6 Not Listed 

2 Thekku Tectona grandis Verbenaceae 3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 Not Listed 

3 Pongam oiltree Pongamia pinnata Fabaceae 5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 Not Listed 

4 Thennai maram Cocos nucifera Arecaceae 4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 Not Listed 

5 Manga Mangifera indica Anacardiaceae 5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 Not Listed 

6 Puliyamaram Tamarindus indica Legumes 3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 Not Listed 

7 Vadanarayani Delonix elata Fabaceae 4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 Not Listed 

8 Thenpazham Muntingia calabura Tiliaceae 3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 Not Listed 

9 

Punnai Calophyllu 

inophyllum 

Calophyllaceae 
2 1 

10 

0.2 10.0 2.0 1.5 1.0 2.5 

Not Listed 

10 Ilanthai Ziziphus jujubha Rhamnaceae 4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 Not Listed 

11 Karuvelam Acacia nilotica Mimosaceae 5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 Not Listed 

12 Nettilinkam Polylathia longifolia Annonaceae 4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 Not Listed 

13 Arai nelli Phyllanthus acidus Euphorbiaceae 5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 Not Listed 

14 Panai maram Borassus flabellifer Arecaceae 3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 Not Listed 

15 Sapota Manilkara zapota Sapotaceae 5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 Not Listed 

16 Navalmaram Sygygium cumini Myrtaceae 4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 Not Listed 

17 Alamaram Ficus benghalensis Moraceae 2 1 10 0.2 10.0 2.0 1.5 1.0 2.5 Not Listed 

18 Vazhaimaram Musa Musaceae 3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 Not Listed 

19 Karuvelam maram Vachellia nilotica Fabaceae 4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 Not Listed 

20 Nelli Emblica officinalis Phyllanthaceae 3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 Not Listed 

21 Eucalyptus Eucalyptus globules Myrtaceae 2 1 10 0.2 10.0 2.0 1.5 1.0 2.5 Not Listed 
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22 

Maramalli Millingtonia 

hortensis 

Bignoniaceae 
4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 

Not Listed 

23 Kuduka puli Pithecellobium dulce Mimosaceae 5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 Not Listed 

24 Karungali Acacia sundra Legumes 3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 Not Listed 

25 Nochi Vitex negundo Lamiaceae 5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 Not Listed 

26 Karimurungai Moringa olefera Moraginaceae 6 5 10 0.6 50.0 1.2 4.4 4.9 9.3 Not Listed 

27 Pappali maram Carica papaya L Caricaceae 5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 Not Listed 

28 Poovarasu Thespesia populnea Malvaceae 4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 Not Listed 

29 Arasanmaram Ficus religiosa Moraceae 2 1 10 0.2 10.0 2.0 1.5 1.0 2.5 Not Listed 

30 Vilvam Aegle marmelos Rutaceae 3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 Not Listed 

31 Nuna maram Morinda citrifolia Rubiaceae 5 4 10 0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 Not Listed 

32 Nettilingam Polyalthia longifolia Annonaceae 3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 Not Listed 

33 Koyya Psidium guajava Myrtaceae 6 5 10 0.6 50.0 1.2 4.4 4.9 9.3 Not Listed 

34 Seethapazham Annona reticulata Annonaceae 7 6 10 0.7 60.0 1.2 5.1 5.9 11.0 Not Listed 

SHRUBS 

1 Avarai Senna auriculata Fabaceae 9 8 15 0.6 0.1 0.1 1.0 191.7 192.7 Not Listed 

2 Sundaika Solanum torvum Solanaceae 8 7 15 0.5 46.7 1.1 7.0 7.0 14.0 Not Listed 

3 Puramuttai Chrozophora rottleri Euphorbiaceae 6 5 15 0.4 33.3 1.2 5.2 5.0 10.2 Not Listed 

4 Arali Nerium indicum Apocynaceae 9 8 15 0.6 53.3 1.1 7.8 8.0 15.8 Not Listed 

5 Seemaiagaththi Cassia alata Caesalpinaceae 8 7 15 0.5 46.7 1.1 7.0 7.0 14.0 Not Listed 

6 Chemparuthi Hibiscu rosa-sinensis Malvaceae 7 6 15 0.5 40.0 1.2 6.1 6.0 12.1 Not Listed 

7 Kattamanakku Jatropha curcas Euphorbiaceae 6 5 15 0.4 33.3 1.2 5.2 5.0 10.2 Not Listed 

8 Chaturakalli Euphorbia 

antiquorum 

Euphorbiaceae 
7 6 15 0.5 40.0 1.2 6.1 6.0 12.1 

Not Listed 

9 Idlipoo xoracoc cinea Rubiaceae 8 7 15 0.5 46.7 1.1 7.0 7.0 14.0 Not Listed 

10 Thuthi Abutilon indicum Meliaceae 9 8 15 0.6 53.3 1.1 7.8 8.0 15.8 Not Listed 

11 Nithyakalyani Cathranthus roseus Apocynaceae 8 7 15 0.5 46.7 1.1 7.0 7.0 14.0 Not Listed 

12 Uumaththai Datura metel Solanaceae 9 8 15 0.6 53.3 1.1 7.8 8.0 15.8 Not Listed 

13 Kundumani Abrus precatorius Fabaceae 6 5 15 0.4 33.3 1.2 5.2 5.0 10.2 Not Listed 

14 Erukku Calotropis gigantea Apocynaceae 9 8 15 0.6 53.3 1.1 7.8 8.0 15.8 Not Listed 

15 Neermulli Hydrophila 

auriculata 

Acanthaceae 
6 5 15 0.4 33.3 1.2 5.2 5.0 10.2 Not Listed 

HERBS&CLIMBER &CREEPER &GRASSES 
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1 Nayuruv Achyranthes aspera Amaranthaceae 6 5 20 0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 Not Listed 

2 Veetukaayapoondu Tridax procumbens Asteraceae 7 6 20 0.4 30.0 1.2 3.3 3.3 6.6 Not Listed 

3 Mukkirattai Boerhaavia diffusa Nyctaginaceae 5 4 20 0.3 20.0 1.3 2.4 2.2 4.6 Not Listed 

4 Kuppaimeni Acalypha indica Euphorbiaceae 8 7 20 0.4 35.0 1.1 3.8 3.8 7.6 Not Listed 

5 Karisilanganni Eclipta prostata Asteraceae 9 8 20 0.5 40.0 1.1 4.3 4.4 8.7 Not Listed 

6 Korai Cyperus rotundus Cyperaceae 6 5 20 0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 Not Listed 

7 Thumbai Leucas aspera Lamiaceae 9 8 20 0.5 40.0 1.1 4.3 4.4 8.7 Not Listed 

8 Nai kadugu Celome viscosa Capparidaceae 7 6 20 0.4 30.0 1.2 3.3 3.3 6.6 Not Listed 

9 
Parttiniyam 

Parthenium 

hysterophorus 
Asteraceae 6 5 20 0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 Not Listed 

10 Mukurattai Boerhavia diffusa Nyctaginaceae 5 4 20 0.3 20.0 1.3 2.4 2.2 4.6 Not Listed 

11 Thulasi Ocimum tenuiflorum Lamiaceae 10 9 20 0.5 45.0 1.1 4.7 4.9 9.7 Not Listed 

12 Arugampul Cynodon dactylon Poaceae 11 10 20 0.6 50.0 1.1 5.2 5.5 10.7 Not Listed 

13 Manathakkali Solanumnigrum Solanaceae 6 5 20 0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 Not Listed 

14 Kudai korai Cyperus difformis Cyperaceae 5 4 20 0.3 20.0 1.3 2.4 2.2 4.6 Not Listed 

15 Thoiya keerai Digeria muricata Amarantheceae 7 6 20 0.4 30.0 1.2 3.3 3.3 6.6 Not Listed 

16 Kovai Coccinia grandis Cucurbitaceae 8 7 20 0.4 35.0 1.1 3.8 3.8 7.6 Not Listed 

17 Perandai Cissus 

quadrangularis 

Vitaceae 
11 10 20 0.6 50.0 1.1 5.2 5.5 10.7 

Not Listed 

18 Mudakkotan Cardiospermum 

helicacabum 

Sapindaceae 
6 5 20 0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 

Not Listed 

19 Karkakartum Clitoria ternatea Fabaceae 7 6 20 0.4 30.0 1.2 3.3 3.3 6.6 Not Listed 

20 Kovakkai Trichosanthes dioica Cucurbitaceae 6 5 20 0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 Not Listed 

21 Sangupoo Clitoriaternatia Fabaceae 9 8 20 0.5 40.0 1.1 4.3 4.4 8.7 Not Listed 

22 Siru puladi Desmodium triflorum Fabaceae 7 6 20 0.4 30.0 1.2 3.3 3.3 6.6 Not Listed 

23 Sithrapaalavi Euphorbia prostrata Euphorbiaceae 6 5 20 0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 Not Listed 

24 Korai Cyperus rotandus Poaceae 8 7 20 0.4 35.0 1.1 3.8 3.8 7.6 Not Listed 

25 Thumattikai Cucumis callosus Cucurbitaceae 7 6 20 0.4 30.0 1.2 3.3 3.3 6.6 Not Listed 

26  mookuthi poondu Wedelia trilobata Asteraceae 5 4 20 0.3 20.0 1.3 2.4 2.2 4.6 Not Listed 

27 Kattu kanchippul Apluda mutica Poaceae 7 6 20 0.4 30.0 1.2 3.3 3.3 6.6 Not Listed 

28 Musthakasu Kyllinga brevifolia Cyperaceae 8 7 20 0.4 35.0 1.1 3.8 3.8 7.6 Not Listed 

29 Nagathali Opuntia dillenii Cactaceae 9 8 20 0.5 40.0 1.1 4.3 4.4 8.7 Not Listed 
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Table 3.25 Calculation of Species Diversity in buffer Zone 
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Tree 

1 Vembu Azadirachta indica 5 0.04 -3.30 -0.12 

2 Thekku Tectona grandis 3 0.02 -3.81 -0.08 

3 Pongam oiltree Pongamia pinnata 5 0.04 -3.30 -0.12 

4 Thennai maram Cocos nucifera 4 0.03 -3.53 -0.10 

5 Manga Mangifera indica 5 0.04 -3.30 -0.12 

6 Puliyamaram Tamarindus indica 3 0.02 -3.81 -0.08 

7 Vadanarayani Delonix elata 4 0.03 -3.53 -0.10 

8 Thenpazham Muntingia calabura 3 0.02 -3.81 -0.08 

9 Punnai Calophyllu inophyllum 2 0.01 -4.22 -0.06 

10 Ilanthai Ziziphus jujubha 4 0.03 -3.53 -0.10 

11 Karuvelam Acacia nilotica 5 0.04 -3.30 -0.12 

12 Nettilinkam Polylathia longifolia 4 0.03 -3.53 -0.10 

13 Arai nelli Phyllanthus acidus 5 0.04 -3.30 -0.12 

14 Panai maram Borassus flabellifer 3 0.02 -3.81 -0.08 

15 Sapota Manilkara zapota 5 0.04 -3.30 -0.12 

16 Navalmaram Sygygium cumini 4 0.03 -3.53 -0.10 

17 Alamaram Ficus benghalensis 2 0.01 -4.22 -0.06 

18 Vazhaimaram Musa 3 0.02 -3.81 -0.08 

19 Karuvelam maram Vachellia nilotica 4 0.03 -3.53 -0.10 

20 Nelli Emblica officinalis 3 0.02 -3.81 -0.08 

21 Eucalyptus Eucalyptus globules 2 0.01 -4.22 -0.06 

22 Maramalli Millingtonia hortensis 4 0.03 -3.53 -0.10 

23 Kuduka puli Pithecellobium dulce 5 0.04 -3.30 -0.12 

24 Karungali Acacia sundra 3 0.02 -3.81 -0.08 

25 Nochi Vitex negundo 5 0.04 -3.30 -0.12 

26 Karimurungai Moringa olefera 6 0.04 -3.12 -0.14 

27 Pappali maram Carica papaya L 5 0.04 -3.30 -0.12 

28 Poovarasu Thespesia populnea 4 0.03 -3.53 -0.10 

29 Arasanmaram Ficus religiosa 2 0.01 -4.22 -0.06 

30 Vilvam Aegle marmelos 3 0.02 -3.81 -0.08 

31 Nuna maram Morinda citrifolia 5 0.04 -3.30 -0.12 

32 Nettilingam Polyalthia longifolia 3 0.02 -3.81 -0.08 

33 Koyya Psidium guajava 6 0.04 -3.12 -0.14 

34 Seethapazham Annona reticulata 7 0.05 -2.97 -0.15 

H (Shannon Diversity Index) =3.48 

Shrubs 
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1 Avarai Senna auriculata 9 0.08 -2.55 -0.20 

2 Sundaika Solanum torvum 8 0.07 -2.67 -0.19 

3 Puramuttai Chrozophora rottleri 6 0.05 -2.95 -0.15 

4 Arali Nerium indicum 9 0.08 -2.55 -0.20 

5 Seemaiagaththi Cassia alata 8 0.07 -2.67 -0.19 

6 Chemparuthi Hibiscu rosa-sinensis 7 0.06 -2.80 -0.17 

7 Kattamanakku Jatropha curcas 6 0.05 -2.95 -0.15 

8 Chaturakalli Euphorbia antiquorum 7 0.06 -2.80 -0.17 

9 Idlipoo xoracoc cinea 8 0.07 -2.67 -0.19 

10 Thuthi Abutilon indicum 9 0.08 -2.55 -0.20 

11 Nithyakalyani Cathranthus roseus 8 0.07 -2.67 -0.19 

12 Uumaththai Datura metel 9 0.08 -2.55 -0.20 

13 Kundumani Abrus precatorius 6 0.05 -2.95 -0.15 

14 Erukku Calotropis gigantea 9 0.08 -2.55 -0.20 

15 Neermulli Hydrophila auriculata 6 0.05 -2.95 -0.15 

H (Shannon Diversity Index) =2.70 

HERBS&CLIMBER &CREEPER &GRASSES 

1 Nayuruv Achyranthes aspera 6 0.03 -3.56 -0.10 

2 Veetukaayapoondu Tridax procumbens 7 0.03 -3.41 -0.11 

3 Mukkirattai Boerhaavia diffusa 5 0.02 -3.74 -0.09 

4 Kuppaimeni Acalypha indica 8 0.04 -3.27 -0.12 

5 Karisilanganni Eclipta prostata 9 0.04 -3.15 -0.13 

6 Korai Cyperus rotundus 6 0.03 -3.56 -0.10 

7 Thumbai Leucas aspera 9 0.04 -3.15 -0.13 

8 Nai kadugu Celome viscosa 7 0.03 -3.41 -0.11 

9 Parttiniyam Parthenium 

hysterophorus 
6 

0.03 -3.56 -0.10 

10 Mukurattai Boerhavia diffusa 5 0.02 -3.74 -0.09 

11 Thulasi Ocimum tenuiflorum 10 0.05 -3.05 -0.14 

12 Arugampul Cynodon dactylon 11 0.05 -2.95 -0.15 

13 Manathakkali Solanumnigrum 6 0.03 -3.56 -0.10 

14 Kudai korai Cyperus difformis 5 0.02 -3.74 -0.09 

15 Thoiya keerai Digeria muricata 7 0.03 -3.41 -0.11 

16 Kovai Coccinia grandis 8 0.04 -3.27 -0.12 

17 Perandai Cissus quadrangularis 11 0.05 -2.95 -0.15 

18 Mudakkotan Cardiospermum 

helicacabum 
6 

0.03 -3.56 -0.10 

19 Karkakartum Clitoria ternatea 7 0.03 -3.41 -0.11 

20 Kovakkai Trichosanthes dioica 6 0.03 -3.56 -0.10 

21 Sangupoo Clitoriaternatia 9 0.04 -3.15 -0.13 

22 Siru puladi Desmodium triflorum 7 0.03 -3.41 -0.11 

23 Sithrapaalavi Euphorbia prostrata 6 0.03 -3.56 -0.10 
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Table 3.26 Species Richness (Index) in Buffer Zone 

Details H H max Evenness Species Richness 

Tree  3.48 3.53 0.99 6.72 

Shrubs  2.70 2.71 1.00 2.95 

Herbs  3.34 3.37 0.99 5.23 

 

        

Figure 3.23 Floral diversity species Richness (Index) in buffer zone and 300m radius  

 

Muhlenbergia capillaris Ziziphus zizyphus 

24 Korai Cyperus rotandus 8 0.04 -3.27 -0.12 

25 Thumattikai Cucumis callosus 7 0.03 -3.41 -0.11 

26 Malai mookuthi 

poondu 

Wedelia trilobata 5 

0.02 -3.74 -0.09 

27 Kattu kanchippul Apluda mutica 7 0.03 -3.41 -0.11 

28 Musthakasu Kyllinga brevifolia 8 0.04 -3.27 -0.12 

29 Nagathali Opuntia dillenii 9 0.04 -3.15 -0.13 

H (Shannon Diversity Index) =3.34 
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Borassus flabellifer Vachellia leucophloea 

 
Richardia brasiliensis Gomes 

 

Prosopis juliflora 

 
Tephrosia purpurea 

 

Calotropis gigantea 

 
Azadirachta indica 

 
                      Achyranthes aspera                                            

 
Commelina benghalensis L 

 
Tribulus zeyheri Sond 

https://identify.plantnet.org/the-plant-list/species/Commelina%20benghalensis%20L./data
https://identify.plantnet.org/the-plant-list/species/Tribulus%20zeyheri%20Sond./data
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Abutilon indicum 

 
Cenchrus ciliaris 

 
Aerva lanata 

 
Aerva javanica 

Senna auriculata 
 

Croton bonplandianus 

 

Cissus quadrangularis 
 

pedalium murex 

Figure 3.24 Flora in Core and buffer Area 

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 

 

 

 

https://identify.plantnet.org/the-plant-list/species/Aerva%20javanica%20(Burm.f.)%20Juss.%20ex%20Schult./data
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Table 3.27 Aquatic Vegetation  

S.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 

*LC- Least Concern, NA-Not yet assessed 

Forest Vegetation 

There are no biosphere reserves or wildlife sanctuaries or National parks or Important 

Bird Areas (IBAs), or migratory routes of fauna. The Thampalayam RF Located in 5.14km 

SE Side. There are few plants and no endangered species in Thampalayam reserve forest.  the 

Azadirachta indica, Vachellia leucophloea, albizia amara these three types of plants are 

abundant in thampalayam reserve forest.Thus, the area under study (Mine lease area and the 

10 Km buffer zone) is not ecologically sensitive. mentioned in figure 3.25 

 

Figure 3.25 Toposheet showing Forest location in around 10km radius from the 

proposed project site  
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Endangered and endemic species as per the IUCN Red List 

There are no rare, endangered and endemic species found in the study area. 

3.5.2 Fauna 

The faunal survey was carried out for Mammals, Birds, Reptiles, Amphibians and 

Butterflies. There are no rare, endangered, threatened (RET) and endemic species present in 

core area. 

Survey Methodology 

The assessment of fauna was done on the basis of primary data collected from the lease 

area. 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 people 

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 fauna is mentioned in the Table 3.28 and 3.29 

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. 

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 50 m radius are recorded for 5 min. 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. 
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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 

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.  

Fauna in Core Zone  

A total of 18 varieties of species observed in the Core zone Among them numbers of 

Insects 9 (41%), Reptiles 3 (14%), Mammals 1 (4%) and Avian 9 (41%). A total of 22 species 

belonging to 15 families have been recorded from the core mining lease area.  Number of 

species decreases towards the mining area this might be due the lack of vegetation. None of 

these species are threatened or endemic. There is no Schedule I species and seven species are 

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

sighted in the mining lease area. 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 
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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 

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 

Fauna in Buffer Zone  

A total of 48 species belonging to 34 families were recorded in the buffer zone. Based 

on habitat classification the majority of species were Birds (40%), followed by Insects (31%), 

Reptiles (15%), Mammals (8%) and amphibians (6%). There are 4 schedule II species and 24 

schedule IV species according to Indian wild life Act 1972.  There are no critically endangered, 

vulnerable and endemic species observed. List of fauna in the buffer zone is provided 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 Blue tiger Nymphalidae Tirumala limniace Schedule IV LC 

2 Milkweed 

butterfly 

Nymphalidae Danainae NL LC 

3 Tawny coster Nymphalidae Danaus chrysippus Schedule IV LC 

4 Indian honey bee Apidae Apis cerana Schedule IV LC 

5 Grasshopper Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

6 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum 

fonscolombii 

NL LC 

7 Lime butterfly Papilionidae Papilio demoleus Schedule IV LC 
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8 Ant Formicidae Camponotus Vicinus NL NL 

9 Dragonfly Gomphidae Ceratogomphus 

pictus 

Schedule IV LC 

10 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia Schedule IV LC 

11 Common Indian 

crow 

Nymphalidae Euploea core Schedule IV LC 

12 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

13 Striped tiger Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

14 Lesser grass blue Lycaenidae Zizina Otis indica Schedule IV LC 

15 Jewel beetle Buprestidae Eurythyrea austriaca Schedule IV NA 

REPTILES 

16 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

17 Common house 

gecko 

Gekkonidae Hemidactylus 

frenatus 

NL LC 

18 Indian chameleon Chamaeleonidae Chamaeleo 

zeylanicus 

Sch II (Part 

I) 

LC 

19 Olive keelback 

water snake 

Natricidae Atretium schistosum Sch II (Part 

II) 

LC 

20 Brahminy skink Scincidae Eutropis carinata NL LC 

21 Rat snake Colubridae Ptyas mucosa Sch II (Part 

II) 

LC 

22 Common skink Scincidae Mabuya carinatus NL LC 

MAMMALS 

23 Indian palm 

squirrel 

Sciuridae Funambulus 

palmarum 

Schedule IV LC 

24 Indian hare Leporidae Lepus nigricollis Schedule IV LC 

25 Indian Field 

Mouse 

Muridae Mus booduga Schedule IV LC 

26 Asian Small 

Mongoose 

Herpestidae Herpestes javanicus Schedule 

(Part II) 

LC 

AVES 

27 Indian pond heron Ardeidae Ardeola grayii Schedule IV LC 

28 Black drongo Dicruridae Dicrurus 

macrocercus 

Schedule IV LC 

29 Asian green bee-

eater 

Meropidae Meropsorientalis NL LC 

30 Red-breasted 

parakeet 

Psittaculidae Psittacula alexandri NL LC 

31 Common Coot Rallidae Fulica atra Schedule IV LC 

32 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

33 Shikra Accipitridae Accipiter badius NL LC 

34 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

35 Common Quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

36 Red-vented 

Bulbul 

Pycnonotidae Pycnonotuscafer Schedule IV LC 

37 Brahminy starling Sturnidae Sturnia pagodarum Schedule IV LC 

38 Indian golden 

oriole 

Oriolidae Oriolus kundoo Schedule IV LC 
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39 Rose-ringed 

parkeet 

Psittaculidae Psittacula krameria NL LC 

40 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

41 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

42 White-breasted 

waterhen 

Rallidae Amaurornis 

phoenicurus 

NL LC 

43 Two-tailed 

Sparrow 

Dicruridae Dicrurus 

macrocercus 

Schedule IV LC 

44 Grey Francolin Phasianidae Francolinus 

pondicerianus 

Schedule IV LC 

45 House crow Corvidae Corvussplendens NL 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. 

As per ToR No. 16,  

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 mine area. There are three Schedule II species and twenty-seven are 

under schedule IV according to Indian wild life Act 1972. A total 19 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.  

As per ToR No. 17,  

There are no Reserve Forest 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. 

As per ToR No. 18,  

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 in 

Tables 3.28 to 3.29. There are three Schedule II species and twenty-seven species are under 

schedule IV according to Indian wild life Act 1972. A total 19 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 
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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. 

Results 

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. The study found that there is no endemic, endangered 

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

Hence, this small mining operation over short period of time will not have any significant 

impact on the surrounding flora and fauna. 

3.6 SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT 

Socio-economic study is an essential part of environmental study. It is a measure of an 

individual or family or group of people economic and social position based on education, 

income, health, and occupation. Socio-economic most important determinant of livelihoods as 

levels of knowledge, skill and income conditions which mean for their living. People from one 

income group to another consumption power is also differ among income groups of population 

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. 

3.6.1 Objectives of the Study   

The main objectives of the study are as follows:  

➢ To study the demographic conditions by level of income of sample population in the 

study area. 

➢ To analyses the level of education among different income groups of population. 

➢ To investigate the housing situation by level of income of the sample population in the 

study unit 

3.6.2 Scope of Work 

➢ To study the socio-economic environment of the area from the secondary sources 

➢ Data Collection & Analysis   

➢ Prediction of project impact   

➢ Mitigation Measures 
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India. It is governed by Punnam Gram Panchayat. It comes under K. Paramathi Community 

Development Block. Kulithalai, Seven Taluks viz., Karur, Aravakurichi, Manmangalam, 

Pugalur, Kulithalai, Krishnarayapuram and Kadavur, comprising of 203 Revenue Villages. The 

district has Eight blocks viz. Karur, Thanthoni, Aravakurichi, K. Paramathi, Kulithalai, 

Krishnarayapuram, Kadavur, and Thogamalai comprising of 157 Village Panchayats. There 

are two Municipalities viz. Karur & Kulithalai and Eleven Town Panchayats viz. Aravakurichi, 

Krishnarayapuram, Marudur, Nangavaram, Palaya Jeyamkonda Cholapuram, Pallappatty, 

Puliyur, Punjai Thottakurichi, Punjai Pugalur, TNPL Pugalur, Uppidamangalam. As per 

available data from the year 2009, 5,446 persons live in 1,452 households in the village 

Punnam. There are 2,839 female individuals and 2,607 male individuals in the village. Females 

constitute 84.86% and males constitute 60.86% of the total population. Punnam is 166.06 

persons per square kilometre. The village is connected by public services. station more than 5 

kms away from the village  

Table 3.30 Punnam village Population Facts 

Punnam village 

Number of Households 1,452 

Population 5,446 

Male Population 2,839 

Female Population 2,607 

Children Population 427 

Sex-ratio 918 

Literacy 73.30% 

Male Literacy 84.86% 

Female Literacy 60.86% 

Scheduled Tribes (ST) % 0 

Scheduled Caste (SC) % 16.64% 

   Source: https://www.census2011.co.in/data/village/635497-punnam-tamil-nadu.html 

3.6.4. Sex Ratio According to Census 2011 

sex-ratio of Punnam village population 1,452 which makes up 7.84 % of total 

population of village. Average Sex Ratio of Punnam village is 918 which is lower than Tamil 

Nadu state average of 996. Child Sex Ratio for the Punnam as per census is 802, lower than 

Tamil Nadu average of 943. 

 

 

3.6.3 Socio-Economic Status of Study area 

Punnam is located in Pugalur Taluk of Karur District in the State of Tamil Nadu in 
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 3.6.4.1. Literacy of Punnam Village 

Punnam village has lower literacy rate compared to Tamil Nadu. In 2011, literacy rate 

of Punnam village was 73.30 % compared to 80.09 % of Tamil Nadu. In Punnam Male literacy 

stands at 84.86 % while female literacy rate was 60.86 %.  

3.6.4.2 Worker’s profile of Punnam village 

In Punnam village out of total population, 2718 were engaged in work activities. 98.05 

% of workers describe their work as Main Work (Employment or Earning more than 6 Months) 

while 1.95 % were involved in Marginal activity providing livelihood for less than 6 months. 

Of 2718 workers engaged in Main Work, 731 were cultivators (owner or co-owner) while 632 

were Agricultural labourer 

Table 3.31 Population and literacy data of study area 
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1 Vettamangalam 1827 5882 2887 2995 3953 2225 1728 1929 662 1267 

2 Vettamangalam 807 2657 1310 1347 1521 900 621 1136 410 726 

3 Punnam 1452 5446 2839 2607 3679 2208 1471 1767 631 1136 

4 
Athur 

Poolampalayam 
1633 5186 2548 2638 3488 1977 1511 1698 571 1127 

5 Kuppam 1120 3503 1697 1806 1947 1143 804 1556 554 1002 

6 Pavithiram 1799 5881 2862 3019 3738 2165 1573 2143 697 1446 

7 Karudayampalayam 577 2347 1211 1136 1614 977 637 733 234 449 

8 Andankoil (West) 1687 6038 2939 3099 4404 2342 2062 1634 597 1037 

9 Nedungur 403 1190 586 604 800 469 331 390 117 273 

10 Viswanathapuri 350 1105 511 594 759 416 343 346 95 251 
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Table 3.32 Educational Facilities & Water & Drainage& HEALTH Facilities Data of 

Study Are 
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Athur 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

Kuppam 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pavithiram 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Karudayampalayam 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Andankoil (West) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Nedungur 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Viswanathapuri 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Table 3.33 Workers Profile of Study Area 
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1 Vettamangalam (west) 3541 1966 1575 3455 1920 1535 701 1310 729 2341 

2 Vettamangalam(East) 1609 894 715 1593 886 707 261 940 210 1048 

3 Punnam 2718 1531  1187 2665 1504 425 425 632 1269 2728 

4 Athur 2874 1678 1196 1560 1095 265 203 447 1641 2312 

5 Kuppam 2246 1198 1048 1941 1049 892 452 529 569 1257 

6 Pavithiram 1875 1418 2879 1682 1197 747 467 829 1242 2588 

7 Karudayampalayam 1176 646 530 847 501 346 201 632 1269 2728 

8 Andankoil (West) 3039 1859 1180 2888 176 1071 176 110 2096 2999 

9 Nedungur 753 432 321 734 245 316 409 241 81 437 

10 Viswanathapuri 726 354 372 724 43 371 82 39 170 379 
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Table 3.34 Other Facilities in The Study Area 

S.No. Village Name 

A
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1 Vettamangalam (west) 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

2 Vettamangalam (East) 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Punnam 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

4 Athur 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

5 Kuppam 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

6 Pavithiram 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

7 Karudayampalayam 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

8 Andankoil (West) 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Nedungur 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

10 Viswanathapuri 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

Abbreviations: ATM - Automatic Teller Machine; PDS - Public Distribution System (Shop); CB - 

Commercial 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 

3.6.5 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. 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. 
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3.6.6 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. 

3.7 TRAFFIC DENSITY 

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

stone and gravel is proposed to be transported mainly through village Road to Karur-Kodumudi 

(SH) Road (NH-67) and Karur-K.Paramathi (NH 67) Road as shown in Table 3.35 and in 

Figure 3.26. 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. Direction for counting the traffic. At the end of each hour, fresh counting and 

recording was undertaken. 

Table 3.35 Traffic Survey Locations 

Station 

Code 
Road Name 

Distance and 

Direction 
Type of Road 

TS1 Karur-Kodumudi (SH)  2.9 km N Karur-Kodumudi (SH) 

TS2 Karur-K.Paramathi(NH 67) 2.4 km S Karur-K.Paramathi(NH 67) 

   Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 

Table 3.36 Existing Traffic Volume 

Station code 
HMV LMV 2/3 Wheelers 

Total PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 148 444 40 40 161 81 565 

TS2 190 570 52 52 173 87 709 

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 3.37 Rough Stone and gravel Transportation Requirement 

Transportation of Rough Stone & Gravel per day  

Capacity of trucks  No. of Trips per day   Volume in PCU 

15 tonnes 45 135 

     Source: Approved Mining Plan 

Table 3.38 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 

Karur-Kodumudi 

(SH) 
565 135 700 1500 

Karur-

K.Paramathi(NH 67) 
709 135 844 1500 

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

 

Figure 3.26 Traffic Density Map 

Due to these projects the existing traffic volume will not exceed the traffic limit. 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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3.8 SITE SPECIFIC FEATURES  

There are no Wildlife Sanctuaries, National Park within the project area. There is no 

Protected and Reserved Forest area is found within 4km radius from the proposed 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 Table 3.39. 

Table 3.39 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 

None Nil within 10km radius 

2 Reserve Forest Thathampalayam R. F 5.14 km SE 

3 
Lakes/Reservoirs/ 

Dams/Streams/Rivers 

Uppar odai 4.9 km south 

Amaravati River  5.9 km SE 

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 

 

  



 

88 | P a g e  

 

  

  

Figure 3.27 Baseline study field Photographs 
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Figure 3.28 Socioeconomic Filed Photos 
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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 

 Land use pattern study carried out through remote sensing satellite data around the 5km 

buffer zone shows that of the total area 0f 8113 ha, crop land occurs predominantly in the study 
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area, accounting for 91.7%. Mining area covers only 2.6 %, of which lease area contributes only 

about 0.047%. 

     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  

❖ 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 

No top soil will be removed in this project. However, some of the common mitigation 

measures is discussed in the following sections. 
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4.2.1 Anticipated Impact on Soil Environment  

• Removal of protective vegetation cover 

• 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. 

4.3 WATER ENVIRONMENT 

The total water requirement for this project will be 5.5KLD. The water will be sourced 

initially from outside agencies. Later the rainwater collected in the mine pit sump will be used 

for this purpose.  The domestic effluent to be generated from the project will be collected in 

septic tank with soak pits arrangements. There are no waste dumps in this quarry. Based on the 

available information and the geophysical investigations the study concluded that the project 

area is considered to have poor groundwater potential. Besides, the mining area consists of hard 

compact rock, no major water seepage within the mine is expected. 

4.3.1 Anticipated Impact  

The major sources of water pollution normally associated due to 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 

❖ Mine Pit water discharge  

❖ Increase in sediment load during monsoon in downstream of lease area 
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❖ 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 

❖ As the proposed project acquires 5.5 KLD of water from water vendors, it will not extract 

water by developing abstraction structures in the lease area. Therefore, the project will 

not deplete aquifer beneath the lease area. 

   4.3.2 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 

❖ 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 (every 6 month once) 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 
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 4.4 AIR ENVIRONMENT  

The air borne particulate matter is the main air pollutant by opencast mining. The mining 

operation will be carried out by jack hammer drilling, excavation, loading and transportation.  

  4.4.1 Anticipated Impact from proposed project 

❖ During mining at various stages of activities such as excavation, drilling 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    

         Emission resulting from different mining activities is estimated using relevant empirical 

formulae developed by Chaulya et al.,2001.  The equations used for SPM, SO2, and NOX 

emission estimation have been given in Table 4.1. 

Table 4.1 Empirical Formula for Emission Rate from Overall Mine 

 Pollutant Source 

Type 

Empirical Equation Parameters 

Overall 

Mine 

SPM Area E= [u0.4a0.2{9.7+ 

0.01p+b/(4+0.3b)}] 

u = Wind speed(m/s); p = 

Mineral production (Mt/yr); b = 

Overburden handling (Mm3/yr); 

a = Lease area(km2); E = 

Emission rate(g/s). 

Overall 

Mine 

SO2 Area E=a0.14{u/(1.83+0.93u)} 

[{p/(0.48+0.57p)} 

+{b/(14.37+1.15b)}] 

u = Wind speed(m/s); p = 

Mineral production (Mt/yr); b = 

Overburden handling (Mm3/yr); 

a = Lease area(km2); E = 

Emission rate(g/s). 

Overall 

Mine 

NOX Area E=a0.25{u/(4.3+32.5u)} 

[1.5p+{b/(0.06+0.08b)}] 

u = Wind speed(m/s); p = 

Mineral production (Mt/yr); b= 

Overburden handling (Mm3/yr); 

a = Lease area(km2); E = 

Emission rate(g/s). 

The emission rate thus calculated using the empirical formula is used as one of the inputs 

in the AERMOD modelling. As the SPM emission calculation for overall mine is not considering 
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pollution control measures, one-third of the SPM value is taken for derivation of PM10 keeping 

in mind that proper control measures are followed. It is important to note that PM10 emission rate 

is derived from the SPM estimation in the background that PM10 constitutes 52% of SPM 

emission.  The PM10, SO2 and NOX emission results have been given in Table 4.2.  

Table 4.2 Estimated Emission Rate 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 
Lease Area in m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM10 0.04001784 38250 1.04622E-06 

Overall Mine PM2.5 0.02401783 38250 6.27917E-07 

Overall Mine SOx 0.01643120 38250 4.29574E-07 

Overall Mine NOX 0.02443125 38250 6.38725E-07 

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, 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- 4.4 shows the maximum 

concentrations of PM2.5, PM10, SO2 and NOX close to the proposed project site due to low to 

moderate wind speeds.  

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 
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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 4.3-4.6.   

4.4.2.3 Model Results 

The post project resultant concentrations of PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) is given in 

Table 4.3-4.6.  

Table 4.3 Incremental and Resultant PM2.5 

Station 

ID 

Distance 

to core 

area 

(km) 

Direction 

PM2.5 

concentrations(µg/m3) 
Comparison against 

air quality standard 

(60 µg/m3) 

Magnitude 

of change 

(%) 

Significance 
Base 

line 

Predi 

cted 
Total 

AAQ1 -- -- 23.16 10.9 34.06 Below standard 47.0 Not significant 

AAQ2 0.69 SW 20.69 5 25.69 Below standard 24.1 Not significant 

AAQ3 3.70 SW 19.99 1 20.99 Below standard 5.0 Not significant 

AAQ4 3.30 SW 21.02 5 26.02 Below standard 23.7 Not significant 

AAQ5 3.33 NW 21.95 0.5 22.45 Below standard 2.2 Not significant 

AAQ6 4.62 S 19.10 0 19.1 Below standard 0.0 Not significant 

AAQ7 3.40 N 21.40 1 22.4 Below standard 4.6 Not significant 

AAQ8 2.45 S 19.71 0.5 20.21 Below standard 2.5 Not significant 

Table 4.4 Incremental & Resultant PM10 

Station 

ID 

Distance 

to core 

area 

(km) 

Direction 

PM10 

concentrations(µg/m3) 
Comparison against 

air quality standard 

(100 µg/m3) 

Magnitude 

of change 

(%) 

Significance 
Base 

line 

Pred 

icted 
Total 

AAQ1 -- -- 40.83 18.1 58.93 Below standard 44.3 Not significant 

AAQ2 0.69 SW 38.80 10 48.8 Below standard 25.7 Not significant 

AAQ3 3.70 SW 36.43 5 41.43 Below standard 13.7 Not significant 

AAQ4 3.30 SW 39.28 5 44.28 Below standard 12.7 Not significant 

AAQ5 3.33 NW 40.03 0.5 40.53 Below standard 1.2 Not significant 

AAQ6 4.62 S 37.01 0 37.01 Below standard 0.0 Not significant 

AAQ7 3.40 N 39.72 5 44.72 Below standard 12.5 Not significant 

AAQ8 2.45 S 39.68 0.5 40.18 Below standard 1.2 Not significant 
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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 

 



100 | P a g e  

 

Figure 4.3 Predicted Incremental Concentration of SO2 
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Figure 4.4 Predicted Incremental Concentration of NOX 
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Table 4.5 Incremental & Resultant GLC of SO2 

Station 

ID 

Distance 

to core 

area 

(km) 

Direction 

SO2concentrations 

(µg/m3) 

Comparison 

against air quality 

standard 

(80 µg/m3) 

Magnitude 

of change 

(%) 

Significance 
Base 

line 

Pred 

icted 
Total 

AAQ1 -- -- 9.95 7.4 17.35 Below standard 74.3 Not significant 

AAQ2 0.69 SW 8.37 5 13.37 Below standard 59.7 Not significant 

AAQ3 3.70 SW 9.14 1 10.14 Below standard 10.9 Not significant 

AAQ4 3.30 SW 9.15 5 14.15 Below standard 54.6 Not significant 

AAQ5 3.33 NW 8.69 0.5 9.19 Below standard 5.7 Not significant 

AAQ6 4.62 S 9.99 0 9.99 Below standard 0.0 Not significant 

AAQ7 3.40 N 8.71 0.5 9.21 Below standard 5.7 Not significant 

AAQ8 2.45 S 6.60 0.5 7.1 Below standard 7.5 Not significant 

Table 4.6 Incremental & Resultant GLC of NOX 

Station 

ID 

Distance 

to core 

area 

(km) 

Direction 

NOx 

concentrations(µg/m3) 

Comparison 

against air quality 

standard 

(80 µg/m3) 

Magnitude 

of change 

(%) 

Significance 
Base 

line 

Pred 

icted 
Total 

AAQ1 -- -- 19.6 9.7 29.3 Below standard 49.4 Not significant 

AAQ2 0.69 SW 18.5 5 23.5 Below standard 27.0 Not significant 

AAQ3 3.70 SW 17.0 1 18 Below standard 5.8 Not significant 

AAQ4 3.30 SW 18.2 5 23.2 Below standard 27.4 Not significant 

AAQ5 3.33 NW 22.2 0.5 22.7 Below standard 2.2 Not significant 

AAQ6 4.62 S 19.1 0 19.1 Below standard 0.00 Not significant 

AAQ7 3.40 N 17.8 1 18.8 Below standard 5.6 Not significant 

AAQ8 2.45 S 22.6 0.5 23.1 Below standard 2.2 Not significant 

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. 

4.4.3 Common Mitigation Measures  

Drilling  

To control dust at source, wet drilling will be practiced. Where there is a scarcity of water, 

suitably designed dust extractor will be provided for dry drilling along with dust hood at the 

mouth of the drill-hole collar. 
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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 

❖ 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. 

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 

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 

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. 
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4.5 NOISE ENVIRONMENT 

Noise pollution is mainly due to operation like drilling, 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 compressor operation (drilling) and transportation activities. 

Predictions have been carried out to compute the noise level at various distances around 

the working pit due to these major noise-generating sources. Noise modelling has been carried 

out to assess the impact on surrounding ambient noise levels. 

Basic phenomenon of the model is the geometric attenuation of sound. Noise at a point 

generates spherical waves which are propagated outwards from the source through the air at a 

speed of 1, 100 ft/sec with the first wave making an ever-increasing sphere with time. As the 

wave spreads the intensity of noise diminishes as the fixed amount of energy is spread over an 

increasing surface area of the sphere. The assumption of the model is based on point source 

relationship i.e., for every doubling of the distance the noise levels are decreased by 6 dB (A). 

For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, one 

can estimate noise levels at various locations at different sources using 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 

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 4.7. 
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Table 4.7 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 4.8 Predicted Noise Incremental Values 

Noise Monitoring 

Location 

Distance 

From Project 

Site(m) 

Baseline Noise 

Level (dBA)m 

During Day Time 

Predicted 

Noise 

Level(dBA) 

Total(dBA) 

Core 100 41.6 57.16 57.28 

Punnam 

Velayuthampalayam 
670 39.6 40.64 43.16 

Pudukkanahali 3700 39.8 25.80 39.97 

Ponvinayaga Blue 

Metals 
3350 41.2 26.66 41.35 

Nochipalayam 3400 41.3 26.53 41.44 

Pallamaruthapatti 4650 40.9 23.81 40.98 

Punnam Chatram 3400 42.6 26.53 42.71 

Pavithiram 2400 43.8 29.56 43.96 

NAAQ Standards 
Industrial Day Time        - 75 dB (A) & Night Time- 70 dB (A) 

Residential Day Time     -55 dB (A) & Night Time- 45 dB (A) 

The incremental noise level is found to be 57.16 dB (A) in core zone and ranges between 

23.81 and 40.64 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 
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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.). 

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 

❖ 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 

❖ 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 
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the structures. Nearest habitation from the proposed project areas is 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 4.9 Predicted PPV Values due to Blasting 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in mm/s 

P1 76 670 1.09 

 The peak particle velocity produced by the charge of 76 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 76 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 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 
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❖ 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 1.09mm/s 

❖ Vibration monitoring will be carried out every 6 months to check the efficacy of 

blasting practices. 

4.6 ECOLOGY AND BIODIVERSITY 

4.6.1 Impact on Ecology and Biodiversity 

 The impact on biodiversity is difficult to quantify because of its diverse and dynamic 

characteristics, mining activities generally result in the deforestation, land degradation, water, 

air and noise pollution which directly or indirectly affect the faunal and floral status of the project 

area. However, occurrence and magnitude of these impacts are entirely dependent upon the 

project location, mode of operation and technology involved. Impact prediction is the main 

footstep in impact evaluation and identifies project actions that are likely to bring significant 

changes in the project environment. The present study was carried out to predict the likely 

impacts of the proposed project and the surrounding environment with special reference to 

biological attributes covering habitats/ecosystems and associated biodiversity. 

 The proposed mining activities include removal of some scattered bushes and other thorny 

species. Although impacts on key habitat elements will occur on a local scale, but on a regional 

scale they would not be critical for the life cycle needs of the species observed or expected. 

Moreover, during conceptual stage, the mined-out areas on the top bench will be re-vegetated by 

planting local /native species and lower benches will be converted into rainwater harvesting 

structure following completion of mining activities, which will replace habitat resources for fauna 
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species in this locality over a longer time. Existing roads will be used; new roads will not be 

constructed to reduce impact on flora. 

Wild life is not commonly found in the project area and its immediate environs because of lack of 

vegetal cover and surface water. Except few domestic animals, reptiles, hares and some common 

birds are observed in the study area.          

I. None of the plants will be cut during operational phase of the mine 

II. There shall be negligible air emissions or effluents from the project site. During loading the 

truck, dust generation will be likely. This shall be a temporary effect and not anticipated to 

affect the surrounding vegetation significantly 

III. Most of the land in the buffer area is undulating terrain with crop lands, grass patches and 

small shrubs. Hence, there will be no effect on flora of the region. 

4.6.2 Common Mitigation Measures for the Proposed Project 

 Keeping all this in mind the mitigations have been suggested under environmental 

management plan. With the understanding of the role of plant species as bio-filter to control air 

pollution, appropriate plant species (mainly tree species) have been suggested considering the 

area/site requirements and needed performance of specific species.  

 The main objective of the green belt is to provide a barrier between the source of pollution 

and the surrounding areas. In order to compensate the loss of vegetation cover, it is suggested to 

carry out afforestation program mainly in the areas falling in the cluster as per Approved Mining 

Plan in different phases. This habitat improvement program would ensure the faunal species to re-

colonize and improve the abundance status in the core zone. 

The objectives of the green belt cover will cover the following:  

❖ Noise abatement  

❖ Ecological restoration  

❖ Aesthetic, biological and visual improvement of area due to improved vegetative and 

plantations cover. 

4.6.2.1. Species Recommendation for Plantation Granted in the District  

 Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

❖ Natural growth of existing species and survival rate of various species. 

❖ Suitability of a particular plant species for a particular type of area. 

❖ Creating of biodiversity. 

❖ Fast growing, thick canopy copy, perennial and evergreen large leaf area. 

❖ Efficient in absorbing pollutants without major effects of natural growth. 
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❖ The following species, as shown in Table 4.10 may be considered primarily for 

plantation, which are best suited for the prevailing climate condition in the area. The green 

belt development showing in Figure 4.5 

  

  

Figure 4.5 Green belt development photos 

Table 4.10 Recommended Species for Greenbelt Development Plan 

S. 

No 

Botanical Name of 

the Plant 

Family 

Name 

Common 

Name 
Category 

Dust Capturing 

Efficiency 

Features 

1 Azadirachta indica Meliaceae 
Neem, 

Vembu 
Tree 

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 

3 
Polyalthia 

longifolia 
Annonaceae Nettilingam Tree 

4 Albizia lebbeck Fabaceae Vagai Tree 

5 Delonix regia Fabaceae 
Cemmayir-

konrai 
Tree 

6 Bauhinia racemosa Fabaceae Aathi Tree 

7 Cassia fistula Fabaceae Sarakondrai Tree 

8 Aegle marmelos Rutaceae Vilvam Tree 

9 Pongamia pinnata Fabaceae Pungam Tree 

10 Thespesia populnea Malvaceae Puvarasu Tree 
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 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, Albizia lebbeck and Techtona 

grandis will be planted along the lease boundary and avenue plantation will be carried out in 

respective proposed project. The rate of survival expected to be 80% in this area. Afforestation Plan 

is given in Table 4.11 and budget of green belt development plan are given in Table 4.12. 

Table 4.11 Greenbelt Development Plan 

S. No. 

No. of trees 

proposed for 

plantation 

Survival 

% 

Area to be 

covered(m2) Name of the 

species 

No. of trees 

expected to 

be grown 

Plantation in 

the 

construction 

phase 

(3Months) 

Number of plants inside the mine lease area 

765 80% 6,885 Azadirachta 

indica, Albizia 

lebbeck,Delonix 

regia,Techtona 

grandis, etc., 

612 
Number of plants outside the mine lease area 

1148 80% 10,328 
 

918 

Table 4.12 Budget for Greenbelt Development Plan 

Activity 

Plantation in the 

construction 

phase (3 months) 

Cost 

Capital 

Cost 

(Rs.) 

Recuring 

Cost-per 

annum 

Plantation 

inside the mine 

lease area (in 

safety margins)  

765 

Site clearance, preparation of 

land, digging of pits / 

trenches, soil amendments, 

transplantation of saplings @ 

200 per plant (capital) for 

plantation inside the lease area 

and @ 30 per plant maintenance 

(recurring))" 

153000 22950 

Plantation 

outside the area  
1148 

Avenue Plantation @ 300 per 

plant (capital) for plantation 

outside the lease area and @ 30 

per plant maintenance 

(recurring) 

344400 34440 

Total 497400 57390 

Source: EMP budget 
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  After complete extraction of mineral, the excavated pits will be allowed to collect rainwater 

and seepage water to serve as a reservoir 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 

activities, some of the areas can be fenced by involving local people and educating them about 

increased benefits of such activities. 

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 measures especially for air 

and noise, to avoid any adverse impact on the surrounding wildlife. 

❖ Fencing around all the proposed mine lease areas will be constructed 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 

❖ Undertaking mitigative measures for conducive environment to the flora and fauna in 

consultation with Forest Department. 

❖ Dust suppression system will be installed within mine and periphery of mine for proposed 

project 

❖ Plantation around mine area will help in creating habitats for small faunal species and to 

create better environment for various fauna. Creating and developing awareness for nature 

and wildlife in the adjoining villages. 

4.6.3.2. Mitigation Measures 

❖ All the preventive measures will be taken for growth & development of fauna. 

❖ Creating and development awareness for nature and wildlife in the adjoin villages. 

❖ The workers shall be trained to not harm any wildlife, should it come near the project site. 

No work shall be carried out after 6.00 pm. 
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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 and gravel quarry. There is no natural perennial surface 

water body within the mine lease area. Hence, aquatic biodiversity is not observed in the mine lease 

area. 

4.6.5. Impact Assessment on Biological Environment 

 A detail of impact and assessments was mentioned in Table 4.13. 

Table 4.13 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/mangroves/ coastline/estuary/sea 

No national parks or eco-sensitive zone around 10 

km radius.  

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 
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12 Forestland is to be diverted, has carbon high 

sequestration 

There was no forest land diverted. 

13 The project likely to affect wetlands, 

Fish breeding grounds, marine ecology 

Wetland was not present in near core Mining lease 

area. No breeding and nesting ground present in 

core mining area. 

                         Table 4.14 Anticipated Impact of Ecology and Biodiversity 

S. No. 
Aspect 

Description 

Likely 

Impacts on 

Ecology and 

Biodiversity 

(EB) 

Impact 

Consequence - 

Probability 

Description / 

Justification 

Significance 
Mitigation 

Measures 

Pre-Mining Phase 

1 Uprooting of 

vegetation of 

lease area 

Site specific 

loss of 

common floral 

diversity 

(Direct impact) 

Site possesses 

common floral (not 

trees) species. 

Clearance of these 

species will not result 

in loss of flora 

Less severe No immediate action 

required. However, 

Greenbelt /plantation 

will be developed in 

project site and in 

periphery of the 

project boundary, 

which will improve 

flora and fauna 

diversity of the 

project area. 

Site specific 

loss of 

associated 

faunal diversity 

(Partial impact) 

Site supports only 

common species, 

which use wide 

variety of habitats of 

the buffer zone 

reserve forest area. 

So, there is no threat 

of faunal diversity. 

-Loss of 

Habitat (Direct 

impact) 

Site does not form 

Unique / critical 

habitat structure for 

unique flora or fauna. 

Mining Phase 

2 Excavation of 

mineral using 

machine and 

labours, 

Transportation 

Site-specific 

disturbance to 

normal faunal 

movements at 

the site due to 

Site does not form 

unique / critical 

habitat structure for 

unique flora or fauna. 

Less severe Mining activity 

should not be 

operated after 5PM. 

Excavation of dump 

and transportation 
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activities will 

generate noise. 

noise. (Partial 

impact) 

work should stop 

before 7PM. 

3 Vehicular 

Movement for 

transportation of 

materials will 

result in 

generation of dust 

(SPM) due to haul 

roads and 

emission of SO2, 

NO2, CO etc. 

Impact on 

surrounding 

agriculture and 

associated 

fauna due to 

deposition of 

dust and 

Emission of 

CO. (Indirect 

impact) 

Impact is less as the 

agricultural land far 

from core area. 

Less severe All vehicles will be 

certified for 

appropriate Emission 

levels. 

More plantation has 

been suggested 

Upgrade the vehicles 

with alternative fuel 

such biodiesel, 

methanol and biofuel 

around the mining 

area. 

4.7 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.   

❖ 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 
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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, and 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) 

❖ Periodic medical hearing checks will be performed on workers exposed to high noise levels. 

4.8.3 Physical Hazards 

❖ Specific personnel training on work-site safety management will be taken up; 

❖ 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, Spirometric tests 

❖ Periodic medical examination – yearly 
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❖ 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 

 No waste is anticipated from any of the proposed quarries. 

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 
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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 

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, 

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. 

❖ Where it is desirable to get a quick growth response from the native flora during those times 

when moisture is not a limiting factor. For example, 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 

ANALYSIS OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

5.0 INTRODUCTION 

Consideration of alternatives to a proposed project is a requirement of EIA process. 

During the scoping process, alternatives to a proposed project 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 

The proposed project is site specific and has the 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 area. 

▪ Availability of skilled, semi-skilled and unskilled workers in this region. 

▪ All the basic amenities such as medical, firefighting, education, transportation, 

communication and infrastructural facilities are well connected and accessible. 

▪ The mining operations will not intersect the ground water level. Hence, no impact on 

ground water environment. 

▪ As the proposed project 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 

Manual open cast mining method with secondary blasting will be applied to extract 

rough stone and gravel in the area. The proposed mining lease areas have following advantages: 

❖ As the mineral deposition is homogeneous and batholith formation, opencast method 

of working is preferred over underground method. 

❖ The material will be loaded with the help of excavators into tractors/tippers and 

transported to the need by customers. 

❖ 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 

❖ To check the efficiency of pollution control measures taken 

❖ Any other activity as may be related to environment 
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❖ Seeking expert’s advice when needed. 

The environmental monitoring cell will co-ordinate all monitoring programs at site and 

data thus generated will be regularly furnished to the State regulatory agencies as compliance 

status reports. 

The sampling and analysis report of the monitored environmental attributes will be 

submitted to the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) at a frequency of half-yearly 

and yearly by the 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). The Environmental Monitoring Cell will be formed for the proposed 

project. The structure of the cell will be as shown in Figure 6.1. 

 

Figure 6.1 Proposed environmental monitoring chart 

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 proposed monitoring schedule have been provided 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 m 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  

6.4 BUDGETARY PROVISION FOR ENVIRONMENT MONITORING PROGRAM 

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 recurring cost for Environmental Monitoring 

Programme is Rs 2,95,000 /- per annum for the proposed project site. 
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Table 6.3 Environment Monitoring Budget 

S. No. Parameter Capital Cost Recurring Cost per annum 

1 Air Quality - Rs 60,000/- 

2 Meteorology - Rs 15,000/- 

3 Water Quality - Rs 20,000/- 

4 Water Level Monitoring  Rs 10,000/- 

5 Soil Quality - Rs 20,000/- 

6 Noise Quality - Rs 10,000/- 

7 Vibration Study - Rs 1,50,000/- 

8 Greenbelt - Rs 10,000/- 

Total - Rs 2,95,000 /- 

Source: Field Data 

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 

Additional studies deal with: 

❖ 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 was made and the public opinions on the proposed project will be updated in the final 

EIA/EMP report.   

7.2 RISK ASSESSMENT FOR PROPOSED PROJECT   

Risk Assessment is all about prevention of accidents and to take necessary steps to 

prevent it from happening. The methodology for the risk assessment is 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.  

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 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.  
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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.  

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 Transportatio

n 

Potential hazards 

and unsafe 

workings 

contributing to 

accident and 

injuries 

Overloading of 

material  

While reversal & 

overtaking of 

vehicle  

 

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 
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Operator of truck 

leaving his cabin 

when it is loaded. 

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. 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. Structure of the team has been shown in Figure 7.1. 
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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 

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. 

 

EMERGENCY 

COORDINATOR 

MINE MANAGER 

SUPPORT 

TEAM 

RESCUE 

TEAM 

FIRE-FIGHTING 

TEAM 
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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 

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. 
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❖ 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: 

❖ Incident controller 

❖ Mine control rooms 

❖ Emergency security controller 

7.3.3 Proposed Fire Extinguishers  

The following type of fire extinguishers has been proposed at strategic locations within 

the mine, as shown in Table 7.3. 

Table 7.3 Proposed Fire Extinguishers at Different Locations in P1 

Location Type of Fire Extinguishers 

Electrical Equipment 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 

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.  
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❖ 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 

   The Cumulative Impact is mainly anticipated due to drilling & blasting and excavation and 

transportation activities in all the quarries within the cluster and major impact anticipated is on 

Air & Noise Environment and Ground Vibrations due to blasting. For this cumulative study, 

two proposed projects, known as P1 and P2 were taken into consideration. The details of P1 

have been given in Table 1.2.  

Table 7.4 Salient Features of Proposed Project Site “P2” 

Name of the Quarry Tvl.VST Blue Metals 

Type of Land Patta land 

Extent 2.58.0 

S.F. No. 1197/1,1197/5,1197/6,1197/7 

Toposheet No. 58F/13 

Latitude 10°59'00.58"N to 10°59'06.76"N 

Longitude 77°58'44.89"E to 77°58'52.58"E 

Ultimate Depth of Mining 43 m (3m Gravel and 40m Rough Stone) 

Ultimate Pit Dimension Pit 1: 182m(L) X 80 m(W) X 43 m(D) 

Geological Resources 
Rough stone (m3) Gravel(m3) 

9,39,610 47,763 

Mineable Reserves 1,93,225 22,365 
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Proposed production for 5 years 1,93225 22,365 

Method of Mining Open cast semi mechanized mining method 

Topography Undulated Terrain 

Machinery proposed 

Jack hammer 5 

Compressor 1 

Excavator 1 

Tipper 3 

Proposed Manpower Deployment 24 persons 

Project Cost Rs. 47,62,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs. 5,00,000/- 

Proposed Water Requirement 3.0 KLD 

7.4.1 Air Environment  

As the production of rough stone and gravel plays a vital role in affecting the air 

environment. The data on the cumulative production resulting from the two proposed projects 

have been given in Tables 7.5 and 7.6 

Table 7.5 Cumulative Production Load of Rough Stone 

Proposed Production Details 

Quarry 
5 Years in 

m3 
Per Year in m3 Per Day in m3 

Number of Lorry 

Load Per Day 

P1 3,40,313 68,062 227 38 

P2 1,93,225 38,645 129 21 

Grand Total 5,33,538 1,06,707 356 59 

The cumulative study shows that the overall production of rough stone from the two 

quarries is 356 m3 per day with a capacity of 59 trips of rough stone per day.  

Table 7.6 Cumulative Production Load of Gravel 

Proposed Production Details 

Quarry 
3 Years in 

m3 

Per Year in 

m3 

Per Day in 

m3 

Number of Lorry Load 

Per Day 

P1 38,880 12,960 43 7 

P2 22,365 7,455 24 4 

Grand Total 61,245 20,515 67 11 

The cumulative study shows that the overall production of gravel from the two quarries 

is 67 m3 per day with a capacity of 11 trips of gravel per day.  
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7.4.1.1 Cumulative Impact of Air Pollutants  

The results on the cumulative impact of the 2 proposed projects on air environment of 

the cluster have been provided in Table 7.7. The cumulative values resulting from the 2 projects 

for each pollutant do not exceed the permissible limits set by CPCB. 

Table 7.7 Cumulative Impact Results from the 2 proposed projects 

Pollutants Baseline 

Data(μg/m3) 

Incremental Values(μg/m3) Cumulative Value 

(μg/m3) P1 P2 

PM2.5 23.1 10.9 6.2 40.2 

PM10 40.8 18.1 10.2 69.2 

SO2 9.9 7.4 4.2 21.5 

NO2 19.6 9.7 5.5 34.8 

7.4.2 Noise Environment  

Noise pollution is mainly due to operation like drilling plying of trucks & HEMM. 

Cumulative Noise modelling has been carried out considering 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. 

Table 7.8 Predicted Noise Incremental Values from Cluster 

Location 

ID 

Distance 

(m) 
Direction 

Background 

Value (Day) 

dB(A) 

Incremental 

Value 

dB(A) 

Total 

Predicted 

dB(A) 

Residential 

Area 

Standards 

dB(A) 

Habitation 

Near P1 
670 m S 39.6 32.94 40.64 

44.35 Habitation 

Near P2 
890 m S 39.6 38.17 41.95 

Cumulative Noise (dB(A)) 44.35 

Source: Lab Monitoring Data 

The cumulative analysis of noise due to 2 proposed projects shows that habitation near 

P1 and P2 will receive about 44.35 dB (A), as shown in Table 7.8. The cumulative results for 

the habitation in consideration do not exceed the limit set by CPCB for residential areas for 

day time. 
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7.4.3 Ground Vibrations 

Cumulative results of ground vibrations due to mining activities in the all the 4 mines 

have been shown in Table 7.9. 

Table 7.9 Ground Vibrations at 4 Mines 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in mm/s 

P1 76 670 1.09 

P2 43 890 0.44 

E1 61 1010 0.47 

E2 61 535 1.31 

Socio economic benefits of the two proposed projects were calculated and the results 

are shown in Tables 7.10 and 7.11. The three projects together will contribute Rs. 10,00,000 

towards CER fund. 

Table 7.10 Socio Economic Benefits from 2 Mines 

Location ID Project Cost Rs. 
CER as per SEAC 

Suggestion (Rs.) 

P1 90,79,000/- 5,00,000 

P2 47,62,000/- 5,00,000 

Grand Total 1,38,41,000/- 10,00,000 

Table 7.11 Employment Benefits from 2 Mines 

Location ID Employment 

P1 35 

P2 24 

Grand Total 59 

A total of 59 people will get employment due to 2 proposed mines in cluster  

 

 

Total 3.31 

 Source: Blasting Calculations 

 From the above table, the charge per blast is considered as maximum in each mine and 

the resultant cumulative 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  
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ID 

No of Trees 

proposed to be 

planted 

Area to be 

Covered(m2) 

Name of the 

Species 

No. of Trees expected to 

be grown @ 80% survival 

rate 

P1 1913 17213 Neem, Teak 1530 

P2 1290 11610 
Neem, Pongamia, 

Teak 
1032 

Total 3203 28823 
Neem, Pongamia, 

Teak 
2562 

Table 7.6 shows that the two proposed projects will add 70 truckloads per day, 

accounting for addition of 210 PCUs to the nearby roads. 

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. A detailed action plan to manage plastic waste has been provided in Table 

7.13. 

Table 7.13 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 

7.4.5 Ecological Environment 

Table 7.12 Greenbelt Development Benefits From 2 Mines 

Cumulative studies show that the two proposed projects will plant about 3203 native tree 

species like Neem, Teak, etc both inside and outside the lease area. It is expected that 80 % of 

trees, i.e., 2562 trees will survive in this green belt development program.  

7.4.6 Traffic Density 
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2 Enforcing waste generators to practice segregation of bio-

degradable, recyclable and domestic hazardous waste. 

Mines Manager 

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 FAEs 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 
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❖ 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. 

❖ 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. 



139 | P a g e  

 

CHAPTER VIII 

PROJECT BENEFITS 

8.0 GENERAL 

The proposed project at Punnam Village aims to produce 3,40,313 m3 of rough stone 

and 38,880 m3 of gravel over a period of 5 years. This will enhance the socio-economic 

activities in the adjoining areas and will result in the following benefits: 

❖ Increase in Employment Potential 

❖ Improvement in Socio-Economic Welfare   

❖ Improvement in Physical Infrastructure  

❖ Improvement in Social infrastructure 

8.1 EMPLOYMENT POTENTIAL 

It is proposed to provide employment to about 35 persons for carrying out mining 

operations and give preference to the local people in providing employment in this cluster. In 

addition, there will be an opportunity for indirect employment to about 17 persons in the form 

of contractual jobs, business opportunities, and service facilities etc. Because of this, the 

economic status of the local people will improve. 

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 quarry project is located in Punnam Village, Pugalur Taluk and Karur 

District of Tamil Nadu. The area has already well established communications roads and other 

facilities. The following physical infrastructure facilities will further improve due to proposed 

project. 

❖ Road transport facilities 

❖ Communications 

❖ Medical, educational and social benefits will be made available to the nearby civilian 

population in addition to the workers employed in the mine. 

8.4 IMPROVEMENT IN SOCIAL INFRASTRUCTURE 

Employment is expected during civil construction period, in trade, garbage lifting, 

sanitation and other ancillary services, Employment in these sectors will be primarily 

temporary or contractual and involvement of unskilled labour will be more. A major part of the 
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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 Proponents will take responsibility to develop awareness among all 

levels of their staff about CSR activities and the integration of social processes with business 

processes. Those involved with the undertaking of CSR activities will be provided with 

adequate training and re-orientation. 

 Under this programme, the project proponents will take-up following programmes for 

social and economic development of villages within 10 km of the project site. For this purpose, 

separate budget will be provided every year. For finalization of these schemes, proponent will 

interact with LSG. The schemes will be selected from the following broad areas – 

❖ Health Services 

❖ Social Development 

❖ Infrastructure Development 

❖ Education & Sports 

❖ Self-Employment 

❖ CSR Cost Estimation  

❖ CSR activities mainly contributing to education, health, training of women self-help 

groups and infrastructure etc., will be taken up in the Punnam Village. CSR budget is 

allocated as 2.5% of the profit. 
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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 project shall contribute 2% of capital investment 

towards CER as per directions of EAC/SEAC. However, the SEAC has suggested to allocate 

CER fund on the basis of the extent of the project. Therefore, Rs. 5,00,000 is allocated for 

CER. The proposed utilization of the budget of CER activities is given in Table 8.1. 

Table 8.1 CER Action Plan 

S. No. Activity Budget (Rs.in 

Lakh) 

1 The applicant Indents to involve in corporate environment 

responsibilities (CER) activities such as renovation of existing 

toilet, plantation within the school premises, donating 

environment related books to the nearby school library, etc. 

Rs.5,00,000 

 Total Rs.5, 00,000 

         Source: Field survey conducted by FAE in consultation with project proponent 



142 | P a g e  

 

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 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, M/s. VST BLUE METALS 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. 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. 
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❖ 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 program. 

❖ 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. A detailed land 

environment management plan has been provided in Table 10.1. 

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 

No external dumping i.e., outside the project area. Mine Foreman 
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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 FAEs & EIA Coordinator 

10.3     SOIL MANAGEMENT 

No top soil will be removed during the mining operation. Therefore, topsoil 

management plan is not provided here. 

10.4    WATER MANAGEMENT 

In the proposed quarrying project, no process is involved for the effluent generation, 

only oil & grease from the machinery wash and domestic sewage from mines office is 

anticipated. The quarrying operation is proposed up to a depth of 25 m. The water table in the 

area is at 60 m below ground level. Hence, the proposed project will not intersect the ground 

water table during entire quarry period. A detailed water environment management plan has 

been provided in Table 10.2. 

Table 10.2 Proposed Controls for Water Environment 

Control Responsibility 

To maximize the reuse of pit water for water supply Mines 

Foreman 

Temporary and permanent garland drain will be constructed to contain the 

catchments of the mining area and to divert runoff from undisturbed areas 

through the mining areas  

Mines 

Manager 

Natural drains/nallahs/brooklets outside the project area should not be 

disturbed at any point of mining operations 

Mines 

Manager 

Ensure there is no process effluent generation or discharge from the 

project area into water bodies 

Mines 

Foreman 

Domestic sewage generated from the project area will be disposed in septic 

tank and soak pit system 

Mines 

Foreman 

Monthly or after rainfall, inspection for performance of water management 

structures and systems 

Mines 

Manager 

Conduct ground water and surface water monitoring for parameters 

specified by CPCB  

Manager 

Mines 

   Source: Proposed by FAEs & EIA Coordinator 
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10.5 AIR QUALITY MANAGEMENT 

The proposed quarrying activity would result in the increase of particulate matter 

concentrations in the ambient air. Daily water sprinkling on the haul roads, approach roads in 

the vicinity will 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. A detailed ambient air environment management plan is 

provided in Table 10.3. 

Table 10.3 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 FAEs & 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. 

A detailed noise environment management plan has been provided in Table 10.4. 

Table 10.4 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 
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Deployment of mining equipment with an inbuilt mechanism to reduce 

noise 
Mines Manager 

Provision of earmuff / ear plugs to workers working in noise prone zones 

in the mines 
Mining Mate 

Provision of effective silencers for mining machinery and transport 

vehicles 
Mines Manager 

Provision of sound proof AC operator cabins to HEMM Mines Manager 

Sharp drill bits are used to minimize noise from drilling Mines Foreman 

Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators 

to minimize noise from blasting 
Mines Manager 

Annual ambient noise level monitoring 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 FAEs & EIA Coordinator 

10.7 GROUND VIBRATION AND FLY ROCK CONTROL 

 The rough stone and gravel quarry operation creates vibration due to the blasting and 

movement of heavy earth moving machineries, fly rocks due to the blasting. A detailed ground 

vibration management plan has been provided in Table 10.5. 

Table 10.5 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 
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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 program and post plantation 

status will be regularly checked for every season. 

❖ 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 based on the area of 

plantation, period of plantation, type of plantation, spacing between the plants, type of 

manuring and fertilizers and its periods, lopping period, interval of watering, survival 

rate and 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 

The main objectives of the greenbelt development plan are to:  

❖ Combat the dispersal of dust in the adjoining areas. 
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❖ Protect the erosion of the soil and conserve moisture of the soil. 

❖ Increase the rate of recharge of ground water. 

❖ 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. The proposed green belt 

development plan is given in Table 10.6. 

Table 10.6 Proposed Greenbelt Development Plan 

 
No. of trees 

proposed for 

plantation 

No. of trees expected to 

survive @ 80% 

Area to be 

covered(m2) 

Plantation in the construction 

phase (3 months) 

Number of plants inside the mine lease area 

765 612 6885 

Number of plants outside the mine lease area 

1148 918 10328 

Total 1913 1530 17213 

  Source: Proposed by FAEs & EIA Coordinator 

About 1913 saplings will be planted in and around the lease area with the survival rate of 

80%. A well-planned green belt of trees with long canopy leaves shall be developed with dense 

plantations around the boundary and along the haul roads to prevent air, dust noise propagation 

to undesired places and efforts will be taken for the enhancement of survival rate. 

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 
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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 (Table 10.7) keep upgrading the database of medical history of the employees.  

Table 10.7 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      

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. 
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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. 

 

Figure 10.1 Personal Protective Equipment to the Mine Workers 
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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, as shown in Table 10.8.  

Table 10.8 List of Periodical Trainings Proposed for Employees 

Course Personnel Frequency Duration Instruction 

New-Employee  

Training 

All new 

employees 

exposed to mine 

hazards 

Once One week 

✓ Employee rights, 

✓ Supervisor 

responsibilities 

✓ Self-rescue 

✓ Respiratory devices 

✓ Transportation 

controls 

✓ Communication 

systems 

✓ Escape and 

emergency 

evacuation 

✓ Ground control 

hazards 

✓ Occupational health 

hazards 

✓ Electrical hazards 

and First aid 

Explosives 

Task Training 

Like Drilling, 

Blasting, 

Stemming, 

safety, Slope 

Employees 

assigned to new 

work tasks 

Before new 

Assignments 
Variable 

✓ Task-specific health 

&safety procedures 

and SOP for various 

mining activity  
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stability, 

Dewatering, 

Haul Road 

maintenance. 

✓ 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 on 

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 10.9 gives overall investment on the 

environmental safeguards and recurring expenditure for successful monitoring and 

implementation of control measures. 
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Table 10.9 EMP Budget for Proposed Project 

Attribute Mitigation measures Provision for Implementation 
Capital Cost 

(Rs.)  

Recurring 

Cost/annum 

(Rs.) 

Air 

Environment 

Compaction, gradation and drainage 

on both sides 

Rental Dozer & drainage 

construction on haul road @ 

Rs. 10,000/- per hectare and 

yearly maintenance @ Rs. 

10,000/- per hectare  

38200 38200 

Fixed Water Sprinkling Arrangements 

+ Water sprinkling by own water 

tankers 

Fixed sprinkler installation and 

new water tanker cost for 

capital; and water sprinkling 

(thrice a day) cost for recurring 

800000 50000 

Air quality will be regularly monitored 

as per norms within ML area & 

ambient area 

Yearly compliance as per 

CPCB norms 0 50000 

 
Muffle blasting – To control fly rocks 

during blasting 

Blasting face will be covered 

with sand bags / steel mesh / 

old tyres / used conveyor belts 

0 5000 
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Wet drilling procedure / latest eco-

friendly drill machine with separate 

dust extractor unit 

Dust extractor @ Rs. 25,000/- 

per unit deployed as capital & 

@ Rs. 2500 per unit recurring 

cost for maintenance 

100000 10000 

No overloading of 

trucks/tippers/tractors 

Manual Monitoring through 

Security guard 
0 5000 

Stone carrying trucks will be covered 

by tarpaulin to avoid escape of fines to 

the atmosphere 

Monitoring if trucks will be 

covered by tarpaulin 
0 10000 

Enforcing speed limits of 20 km/hr 

within ML area 

Installation of speed Governors 

@ Rs. 5000/- per tipper/dumper 

deployed 

30000 0 

Regular monitoring of exhaust fumes 

as per RTO norms 
Monitoring of exhaust fumes 0 7500 

Regular sweeping and maintenance of 

roads for at least about 200 m from 

quarry entrance 

Provision for 2 labours @ 

Rs.10,000/labour (Contractual)  
0 20000 
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Installing wheel wash system near exit 

gate of quarry 

Installation + Maintenance + 

Supervision 
50000 20000 

Noise 

Environment 

Source of noise will be transportation 

vehicles, and HEMM. For this, proper 

maintenance will be done at regular 

intervals. 

Provision made in Operating 

Cost 
0 0 

Oiling & greasing of Transport 

vehicles and HEMM at regular interval 

will be done. 

Provision made in Operating 

Cost 
0 0 

Adequate silencers will be provided in 

all the diesel engines of vehicles. 

Provision made in Operating 

Cost 
0 0 

It will be ensured that all transportation 

vehicles carry a fitness certificate. 

Provision made in Operating 

Cost 
0 0 

Safety tools and implementations that 

are required will be kept adequately 

near blasting site at the time of 

charging. 

Provision made in OHS part 0 0 
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Line Drilling all along the boundary to 

reduce the PPV from blasting activity 

and implementing controlled blasting. 

Provision made in Operating 

Cost 

0 0 

Proper warning system before blasting 

will be adopted and clearance of the 

area before blasting will be ensured. 

Blowing Whistle by Mining 

Mate / Blaster / Competent 

Person 

0 0 

Provision for portable blaster shed 
Installation of portable blasting 

shelter 
50000 2000 

NONEL Blasting will be practiced to 

control Ground vibration and fly rocks 

Rs. 30/- per 6 tons of blasted 

material 
0 918845 

Water 

Environment 
Water Management 

Provision for garland drain @ 

Rs. 10,000/- per hectare with 

maintenance of Rs. 5,000/- per 

annum 

 

38250 19125 
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Waste 

Management 

Waste management (Spent Oil, Grease 

etc.,) 

 

Provision for domestic waste 

collection and disposal through 

authorized agency (capital cost, 

recurring cost for collection 

/disposal). 

25000 20000 

Installation of dust bins 5000 2000 

Bio toilets will be made available 

outside mine lease on the land of owner 

itself 

Provision made in Operating 

Cost 
0 0 

Implementation 

of EC, Mining 

Plan & DGMS 

Condition 

Occupational 

Health 

and Safety 

Size 6’ X 5’ with blue background and 

white letters as mentioned in MoM 

Appendix II by the SEAC TN 

Fixed display board at the 

quarry entrance as permanent 

structure 

10000 1000 

Workers will be provided with 

Personal Protective Equipment 

Provision of PPE @ Rs. 4000/- 

per employee with recurring 

based on wear and tear (say, @ 

Rs. 1000/- per employee) 

140000 35000 

Health checkup for workers will be 

provisioned 

IME & PME Health checkup 

@ Rs. 1000/- per employee 
0 35000 
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First aid facility will be provided 
Provision of 2 Kits per Hectare 

@ Rs. 2000/- 
0 15300 

Mine will have safety precaution 

signages, boards. 

Provision for signages and 

boards made 
10000 2000 

Barbed Wire Fencing to quarry area 

will be provisioned. 

Per Hectare fencing Cost @ Rs. 

2,00,000/- with Maintenance of 

Rs 10,000/- per annum  

765000 38250 

 

No parking will be provided on the 

transport routes. Separate provision on 

the south side of the hill will be made 

for vehicles /HEMMs. Flaggers will be 

deployed for traffic management 

Parking area with shelter and 

flags @ Rs. 50,000/- per 

hectare project and Rs. 10,000/- 

as maintenance cost 

191250 38250 

 
Installation of CCTV cameras in the 

mines and mine entrance 

Camera 4 Nos, DVR, Monitor 

with internet facility 
30000 5000 

 
Implementation as per Mining Plan 

and ensure safe quarry working 

Mines Manager (1st Class / 2nd 

Class / Mine Foreman) under 

regulation 34 / 34 (6) of MMR, 

1961 and Mining Mate under 

regulation 116 of MMR,1961 

0 780000 
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@ 40,000/- for Manager & @ 

25,000/- for Foreman / Mate 

Development of 

Green Belt 

Green belt development - 500 trees per 

hectare (200 Inside Lease Area & 300 

Outside Lease Area) 

Site clearance, preparation of 

land, digging of pits / 

trenches, soil amendments, 

transplantation of saplings @ 

200 per plant (capital) for 

plantation inside the lease area 

and @ 30 per plant 

maintenance (recurring))" 

153000 22950 

Avenue plantation @ 300 per 

plant (capital) for plantation 

outside the lease area and @ 30 

per plant maintenance 

(recurring) 

344250 34425 

Mine Closure 

Activity 

Closure includes Greenbelt 

development, wire fencing, drains 
Provision made in closure cost 0 0 

Total EMP Budget 2780000 2184895 
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Table 10.10 Estimation of Overall EMP Budget after Adjusting 5% Annual Inflation 

Ist Year IInd Year IIIrd Year IVth Year Vth Year Total 

4964895 2294140 2408847 2529289 2655754 14852925 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of 

Rs.27,80,000 as capital cost and recurring cost as Rs. 21,84,895 as recurring cost/annum is 

proposed considering present market price considering present market scenario for the 

proposed project. After the adjustment of 5% inflation per year, the overall EMP cost for 5 

years will be Rs. 1,48,52,925, as shown in Table 10.10. 

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 was prepared in compliance with ToR obtained vide Lr.No. SEIAA-

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

monitoring studies were carried out during the period of Oct–Dec, 2022. 

11.1 PROJECT DESCRIPTION 

According to the approved mining plan, about 437013 m3 of rough stone and about 

38880 m3 of gravel will be mined up to the depth of 30 m BGL in the first five years. However, 

the SEAC advised to restrict the ultimate depth to 25 m BGL considering safety point of view. 

Accordingly, the rough stone reserves have been adjusted to be 3,40,313 m3. It is the quantity 

that has been mentioned in this EIA report. To achieve the estimated production, 4 jack 

hammers, 1 compressor, 1 excavator with bucket/rock breaker, and 6 tippers will be deployed. 

To operate the machineries and to break the rough stone to preferred dimension, about 35 

persons will be employed. At the end of the quarry life, the dimension of the ultimate pit will 

be 140 m* 120 m* 25 m and about 3.10.95 ha of land will have been utilized for quarrying, 

0.02.0 ha for infrastructures, 0.05.0 ha for roads, 0.55.52 ha for green belt development, 0.07.70 

ha for drainage and the remaining 0.01.33 ha will have been left as unutilized area.  

 

TN/F.No.9229/SEAC/ToR-1192/2022 dated 14.07.2022 by considering two proposed 

quarries, two existing quarry, and two expired quarry in a cluster with the total extent of 15.91.0 

hectares in Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District and Tamil Nadu State.  Cluster area 

The proposed project deals with excavation of rough stone which is primarily used in 

construction projects. The method adopted for rough stone excavation is a  open cast mining

 method  involving  formation  of  benches  with  5  m  height  and  5  m  width  and  secondary 

blasting. The proposed project area is located between latitudes from 10°58'49.85"N to 

10°58'59.89"N and from longitudes from 77°58'55.12"E to 77°59'0.61"E in Punnam Village, 

Pugalur Taluk, Karur District. The project site is a patta land with the extent of 3.82.50 ha 

leased for the project proponent, M/s.VST Blue Metals. The proponent had applied for quarry 

lease on 06.01.2022 and 10.03.2022 to extract rough stone and obtained the precise area 

communication letter issued by Department of Geology and Mining, Karur vide 

Rc.No.16//Mines/2022, dated 12.04.2022. Based on the precise area communication letter, 

mining plan was prepared. The mining plan thus prepared was approved by Deputy Director 

of Geology and Mining, Karur (R.c. No.16/mines/2022 dated 29.04.2022).  
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11.2 DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

The baseline monitoring studies were carried out during October through December, 

2022 to assess the existing environmental conditions in the study area. For the purpose of the 

EIA studies, project area was considered as the core zone and area outside the project area up 

to 5 km radius from the periphery of the project site was considered as buffer zone. Baseline 

Environmental data has been collected for land, water, noise, ecology, socio-economy, and 

traffic. 

11.2.1 Land Environment 

Land Use and Land Cover (LULC) map was prepared using Sentinel II image for the 

study area of 5 km radius. Totally, 7 LULCs were mapped. Of the total area, crop land occurs 

predominantly in the study area, accounting for 91.7%. Mining area covers only 2.6 %, of 

which lease area contributes only about 0.047%. 

11.2.2 Soil Characteristics 

Physical Characteristics  

The soil samples in the study area show loamy textures varying between sandy loam, 

silty loam and silty clay loam. pH of the soil varies from 6.5 to 7.5 indicating slightly acidic to 

slightly alkaline nature. Electrical conductivity of the soil varies from 193 to 338 µs/cm. Bulk 

density ranges between 1.3 and 9.2 g/cm3. 

Chemical Characteristics  

Nitrogen ranges between 1.02 and 1.51 %. Phosphate ranges between 0.14 and 2.4 %. 

Potassium ranges between 0.02 and 0.26 %. Calcium ranges between 301 and 573 mg/kg. 

Organic matter content ranges between 1.27 and 4.2 %. 

 11.2.3 Water Environment 

Surface Water 

Thathampalayam Lake is the prominent surface water resource present in the study area. 

It is ephemeral in nature, which convey water only after rainfall events. One surface water 

sample was collected from the lake to assess the baseline water quality. Results for surface 

water sample in the Table 3.6 indicate that the physical and chemical parameters, and heavy 

metals are within permissible limits. Of the two biological parameters, Coliform bacteria are 

present in the surface water sample, whereas E-Coli is absent in the water sample.     

 Ground Water 

Eight groundwater samples were collected from bore wells and analyzed for physico-

chemical conditions, heavy metals and bacteriological contents in order to assess baseline 
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quality of ground water. Results for ground water samples indicate that all the physical, 

chemical and biological parameters and heavy metals are within permissible limits in 

comparison with standards of IS10500:2012.  

11.3 AIR ENVIRONMENT 

Site Specific Meteorology 

Site specific meteorology during the study period was recorded by an automated 

weather station. According to the onsite data, the temperature in October, 2022 varied from 

21.48 to 32.81 0C with the average of 26.21 0C; in November, 2022 from 20.62 to 30.03 0C 

with the average of 24.53 0C; and in December, 2022 from 14.0 to 30.33 0C with the average 

of 23.14 0C. In October, 2022, relative humidity ranged from 49.25 to 100 % with the average 

of 83.34%; in November, 2022, from 58.94 to 99.88 % with the average of 89.43 %; and in 

December, 2022, from 54.94 to 100 % with the average of 85.44 %. The wind speed in October, 

2022 varied from 0.05 to 7.05 m/s with the average of 2.31 m/s; in November, 2022 from 0.08 

to 7.75 m/s with the average of 2.52 m/s; and in December, 2022 from 0.07 to 6.66 m/s with 

the average of 2.75 m/s. In October, 2022, wind direction varied from 0.0 to 358.300 with the 

average of 183.040; in November, 2022, from 0.70 to 359.620 with the average of 168.010; and 

in December, 2022, from 1.50 to 359.630 with the average of 86.370. In October, 2022, surface 

pressure varied from 97.51 to 98.97 kPa with the average of 98.35 kPa; in November, 2022, 

from 97.53 to 98.88 kPa with the average of 98.39 kPa; and in December, 2022, from 98.30 to 

99.26 kPa with the average of 98.80 kPa. Rainfall is generally high in the months of September 

through November in every year. Particularly, rainfall in September through November of 2021 

is higher than the previous years. 

Ambient Air Quality Results  

As per the monitoring data, PM10 ranges from 41.9 µg/m3 to 36.1 µg/m3; PM2.5 from 

23.3 µg/m3 to 18.5 µg/m3; SO2 from 10.5 µg/m3 to 7.2 µg/m3; NO2 from 22.3 µg/m3 to 16.8 

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

prescribed by CPCB. 

11.4 NOISE ENVIRONMENT 

Noise level in core zone was 41.6 dB (A) Leq during day time and 32.6 dB (A) Leq 

during night time. Noise levels recorded in buffer zone during day time varied from 39.6 to 

43.8dB (A) Leq and during night time from 30.1 to 40.1dB (A) Leq.  Thus, the noise level for 

industrial and residential area meets the requirements of CPCB.  
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11.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

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. The study found that there is no endemic, endangered 

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

Hence, this small mining operation over short period of time will not have any significant 

impact on the surrounding flora and fauna.  

 11.6 SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT 

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 the social standards will improve. 

 11.7 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 11.1 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 
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❖ 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 

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. 

❖ 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. 
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❖ 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. 

❖ To ensure that dust and debris is minimised 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. 

❖ 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. 
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❖ A site speed limit of 20 km/h will be set to 

minimise the potential for dust generation 

❖ Weekly maintenance programme to identify 

machinery due for maintenance, based on the 

number of hours it has been in operation. 

❖ Air filters are renewed after every 10°0 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 

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; 
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❖ 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 88 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 
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❖ 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. 

❖ Training of employees for use of safety 

appliances and first aid in vocational training 

centre. 

❖ 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 

mine’s manager employed.  

❖ Working of mine as per approved mining plan 

and environmental plans 

 

11.8 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 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 accessible. 

❖ Mine connectivity through road and rail is good. 
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❖ The proposed mining operations do not intersect the ground water level. Hence, no 

impact on ground water environment. 

11.9 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAM 

Environmental Monitoring program will be conducted for various environmental 

components such as air quality, meteorology, water quality, water level monitoring, soil 

quality, noise level, vibration, and greenbelt as per conditions stipulated in Environmental 

Clearance Letter issued by SEIAA & Consent to Operate issued by TNPCB. For this 

environmental monitoring program, Rs 2,95,000 /- per annum will spent by the project 

proponent. 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 and 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. 

11.10 ADDITIONAL STUDIES 

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. 

Risk Analysis & Disaster Management Plan  

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 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 time table 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 
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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. 

Cumulative Studies 

• The results on the cumulative impact of the three proposed projects on air environment 

of the cluster do not exceed the permissible limits set by CPCB for air pollutants. 

• The cumulative results of noise for the habitation in consideration do not exceed the 

limit set by CPCB for residential areas for daytime. 

• The cumulative results of PPV due to the two proposed projects indicate that the 

cumulative PPV is well below the permissible limit of 8mm/s. 

• The two proposed projects will allocate Rs. 1000000/- towards CER as recommended 

by SEAC. 

• The two proposed projects will directly provide jobs to 59 local people, in addition to 

indirect jobs. 

• The two proposed projects will plant about 3203 trees in and around the lease area. 

• The two proposed projects will add 210 PCU per day to the nearby roads. 

11.11 PROJECT BENEFITS FOR PROPOSED PROJECT 

Various benefits are envisaged due to the proposed mine and benefits anticipated from 

the proposed project to the locality, neighbourhood, region and nation as a whole are: 

❖ Direct employment to 35 local people 

❖ 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 

Programme 

❖ Skill development & capacity building like vocational training 

❖ Awareness program and community activities, like health camps, medical aids, sports 

& cultural activities, plantation etc., 
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❖ CSR activities mainly contributing to education, health, training of women self-help 

groups and infrastructure etc., will be taken up in the Punnam Village. CSR budget is 

allocated as 2.5% of the profit. 

❖ Rs. 5,00,000 will be allocated for CER. 

11.12 ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN  

EIA study was performed as per the approved 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 programme will help in 

increasing the green cover in the area. Thus, the proposed project is not likely to affect the 

environment or adjacent ecosystem in an adverse way. 

The Mines 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. 

 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of 

Rs.27,80,000 as capital cost and recurring cost as Rs. 21,84,895 as recurring cost/annum is 

proposed considering present market price considering present market scenario for the 

proposed project. After the adjustment of 5% inflation per year, the overall EMP cost for 5 

years will be Rs. 1,48,52,925. 

11.13 CONCLUSION 
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CHAPTER XII 

DISCLOSURES OF CONSULTANT 

The Project Proponent, M/s. VST Blue Metals has engaged GeoTechnical Mining 

Solutions, a NABET accredited consultancy for carrying out the EIA study as per the ToR 

issued. 

Address of the consultancy:  

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 in this EIA study are 

given below: 

S.No. Name of the expert 
In house/ 

Empanelled 
Sector Functional Area Category 

Approved Functional Area Experts & EC 

1.  Dr. S. Karuppannan 

EIA Coordinator 

(EC) 

In-house 

1(a)(i) Mining 

 

B 

 

2.  Dr. M. Vijayprabhu 
In-house 

FAE 
1(a)(i) HG, LU, GEO 

B 

 

3.  Dr. J. Rajarajeswari In-house, FAE 1(a)(i) EB, SC B 

4.  Dr. G. Prabakaran In-house, FAE 1(a)(i) SE B 

5.  Dr. R. Arunbalaji In-house, FAE 1(a)(i) AP, AQ, NV B 

6.  J.N. Manikandan 
Empanelled 

FAE 
1(a)(i) RH, SHW, AP B 

7.  Dr. S. Malar In-house, FAE 1(a)(i) WP B 

8.  G. Umamaheswaran In-house, FAE 1(a)(i) HG, LU, GEO B 

9.  S. Gopalakrishnan In-house, FAE 1(a)(i) HG, GEO B 

10.  P. Venkatesh In-house, FAE 1(a)(i) AP B 

11.  Dr.D.Kalaimurugan In-house, FAE 1(a)(i) SC B 

Approved Functional Area Associates 

12.  G. Prithiviraj FAA 1(a)(i) LU, HG B 

13.  C. Kumaresan FAA 1(a)(i) NV B 

14.  P. Vellaiyan FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

15.  S.Vasugi FAA 1(a)(i) AQ B 

16.  P.Dhatchayini FAA 1(a)(i) AQ B 

mailto:info.gtmsdpi@gmail.com
http://www.gtmsind.com/
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17.  V.Malavika FAA 1(a)(i) NV, SHW B 

Team Members 

18.  Dr.R. Arunbalaji In-house, FAE 1(a)(i) TM for EC B 

19.  M.Saravanan In-house 1(a)(i) 
TM for HG & 

LU 
B 

20.  R.Revathy In-house 1(a)(i) 
TM for WP, 

SHW, & RHW 
B 

21.  M.Jalandar In-house 1(a)(i) TM for SE B 

22.  Dr.D.Kalaimurugan In-house 1(a)(i) TM for EB B 

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 

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

developed the EIA & EMP report. 

Signature : 

 

 

 

Date :  

Name : Dr. S. Karuppannan 

Designation : EIA Coordinator 

Name of the EIA Consultant Organization : Geo Technical Mining Solutions 

Period of Involvement : Till date 
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We, the FAEs and FAAs hereby declare that information furnished in this EIA/EMP 

report for M/s. VST Blue Metals rough stone and gravel quarry project with the extent of 

3.82.5 ha situated in the cluster with the extent of 15.91.0 ha in Punnam Village of Pugalur 

Taluk, Karur District of Tamil Nadu is true and correct to the best of our knowledge. 

List of Functional Area Experts Engaged in this Project 

S. 

No. 

Function

al Area 
Involvement 

Name of the 

Experts 
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 

J.N. Manikandan 

 

P.Venkatesh 
 

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  

G. Uma 

Maheswaran  

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. 

G.Gopala 

Krishnan  

G.Uma 

Maheswaran  

Dr.M. Vijay 

Prabhu  

Dr.S. 

Karuppannan  
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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. 

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  

G.Uma 

Maheswaran  

Dr.M. Vijay 

Prabhu  

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. Arun Balaji 
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11 SC 

o Assessing the impact on soil 

environment and proposed mitigation 

measures for soil conservation 

Dr.J. 

Rajarajeshwari  

Dr. 

D.Kalaimurugan  

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. 

J.N. Manikandan 

 

 

List of Functional Area Associate Engaged in this Project 

 

 

S.No. Name 
Functional 

Area 
Involvement Signature 

1 G. Prithiviraj LU, HG 

o Site visit with FAE 

o Provide inputs & Assisting FAE 

for LU and HG  

2 C. Kumaresan NV 

o Assistance to FAE in both primary 

and secondary data collection 

o Assistance in noise prediction 

modelling 
 

3 P. Vellaiyan HG & GEO 

o Field visits along with FAE 

o Assistance to FAE in both primary 

and secondary data collection 
 

4 S.Vasugi AQ 

o Field visits along with FAE 

o Assistance to FAE in both primary 

and secondary data collection  

5 P. Dhatchayini AQ 

o Site visit with FAE 

o Assistance to FAE in collection of 

both primary and secondary data  

6 V. Malavika NV, SHW 
o Site visit along with FAE 

o Assistance in report preparation 
 



179 | P a g e  

 

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 EIA/EMP report for M/s. VST Blue Metals rough stone and gravel quarry 

project with the extent of 3.82.5 ha located within the cluster of 15.91.0 ha in Punnam 

Villages of Pugalur Taluk, Karur District of Tamil Nadu is true and correct to the best of my 

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 

 



To

THIRU.DEEPAK S.BILGI, I.F.S.

MEMBER SECRETARY

lhe proiect proponeni, 1hiru. M/s. VSl Bluc Mclals

lbr Bl category project in F'orm-I, for the Prcposed Rough

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORITY.TAMILNADU

3'd Floor, Panagal Maaligai,

No.1, Jeenis Road, Saidapet,

Chennai - 600 015.

Phone No. 044-24359973

Fax No.044-24359975

has submilled applicarion seeking

TERMS OF REFERENCE (ToR)

Lr No.SEIAA-TN/T.No.9229lSEAC/ToR-1192/2022 Dated :14.07.2022

M/s. VST Blue Metals

No.645181,Erode Main Road

Pwularn, Pugalur

Karur-63 91 3 6

Sir / Madam,

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

Proposed Rough stone & Gravel quarry Iease over an extent of 3.82.50 Ha at

S.F.Nos. 1199/2, ll99l3, 119914, 119915, 119916, ll99l7, ll99/8, 119919, 120014,

120015, 1200/6, 120017,1200/8, 1200/9, 1200110, 1200/ll. l210l12 and 1201(P)

Pumam Village, Aravakurichi 'l'aluk, Karur District, Tamil Nadu by M/S. VST

Blue Metals - under project category - "B1" and Schedule S.No. 1(a) - ToR issued

alo[g with Pub]ic Hearing- preparation of EIA report Regading.

Refr l. Online proposal No.SIA./TN/MIN/76422D022, dated; 03.05.2022

2. Your application seeking Terms ofReference submifted on: 06.05.2022

3. Minutes ofthe 287th Meeting of SEAC held o\ 22.06.2022

4. Minutes of the 532nd meeting of Authority held, on 14.07.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level lmpact Assessment Authority fbr

Terms of Reference.

'l oR

et an

TARY

I'age I of2l

stone & Gravel quarry lease
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Lr No.SEIAA-TNiT.No.9229lSEAC/ToR - | 19212022 D 
^ted 

111.0i.2022

extent of3.82.50 Ha at S.F.Nos. 119912, ll99l3, tt99t4, lt99/5, tt99/6, 1t99ti, I 199/8. 1199/9,

1200/4, 1200/s, 120016, 120017,120018, 120019, 1200/10, t200/tt, lz}O/t2 and,120r(p) pumam

Village, Aravakurichi Taluk, Karur Dist ct, Tamil Nadu and has fumished pre-feasibility report.

Discussion bv SEAC arrd the Remarks:-

Proposed Rough stone & Gravel quarry lease over an extent of 3.82.50 Ha at S.f.Nos. l l99l2,

1t99t3, 1199t4, 1199t5, 1199t6, 1199t7, 1t99t8, 119919, 1200t4, 120015, 1200t6, 120011, 12oot8,

120019, l200ll0, l20D/l l, 1200/12 and 1201(P)

Punnam Village, Aravakurichi Taluk, Karur District, Tamil Nadu by M/S. VST Blue Metals

for Terms of Reference (SIA/TNMIN/7642212022, Dt. 03.05.2022)

The proposal was placed in this 2876 Meetiq of SEAC held on 22.06.2022. The details of

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

The SEAC noted the following

1. The Project Proponent, tr/ts. VST BIue Metals has applied for Terms of Reference for the

proposed Rough stone & Gravel quafiy lease over an extent of 3.82.50 Ha at S.F.Nos.

1199/2, 1199t3, rt99t4, 1199t5, tt99/6, rt99t'7,1199t8, tt99t9, t2oot4, l2o,ts, 1200/6,

1200/'1, 1200/8, l2O0/9, 1200110, l2}0ll1, 1200112 and 1201(P) Punnam Village,

Aravakurichi Taluk, Karur District. Tamil Nadu.

2. The proposed quarry/activity is covered under Category "B1" of Item l(a),,Mining Projects,'

ofthe Sch€dule to the EIA Notification, 2006.

3. As per the mining plan the lease period is 5 years. The mining plan is for the period offive

years & production should not exceed 437013 Cu.m of Rough stone & 38880 Cu.m of

Gravel. The annual peak production is 99068 Cu.m of Rough stone(1'r year) & 13680 Cu.m

ofGravel(4s year). The ultimate depth is 30m BGL.

Based on the presentation made by the proponent SEAC recommended to gant of Tems of

Reference (TOR) with Public Hearing subject to the following TORS, in addition to the standard

tems of reference for EIA study for non-coal mining projects and details issued by the MOEF &

CC to be included in tlA,/EMP Reporl:

1. The PP shall include the certified compliance report on existiDg EC obtained by the

Same Company in the EIA Report.

2. In the case ofproposed lease in an existing (or old) quarry wherc the benches are not formed

(or) partially formed as per the approved Mining Plan, the Project Proponent (PP) shall

riRY

Page 2 of2l

RS
SEIAA-TN

prepare and submit an 'Action Plan' for carrying out the rcalignment of the befiches il the

181



Lr No.SEIAA-TN/F.No.9229/SEAC/ToR-1,192 12022 Datedtl 4,07,2022

3.

4.

5.

7.

8.

proposed quarry lease after it is approved by the concemed Asst. Director of Geology and

Mining dudng the time ofappraisal for obtaining the EC.

The Proponent shall submit a conceptual 'Slope Stability Plan' for the proposed quany

during the appraisal while obtaining the EC, when the depth of the working is extended

beyond 30 m below ground level.

'I'he PP shall lurnish the affidavit stating that fie blasting opcration in the proposed quarry is

canied out by the statutoiy competent percon as per the MMR 1961 such as blaster, mining

mate, mine foreman, II/I Class mines manager appointed by the proponent.

The PP shatl present a conceptual design for cerryitrg out only controlled blasting

operatiol involving line drilling and muffle blasting in the proposed quarry such that

the blast-induced ground vibrations are cotrtrolled as well as no fly rock travel beyond

30 m from the blast site.

The EIA Coordinators shall obtain and fumish the details ofquarry/quarries operated by the

proponenl in the past, either in the same location or elsewhere in the State with video and

photogmphic evidences.

lf the proponent has already caxried out the mining activity in the proposed mining leasc

area after 15.01.2016, then the proponent shall fumish the following details ftom AD/DD,

mines,

a.

b.

c.

d.

e.

1l

g.

h.

What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last

work permit issued by the AD/DD mines?

Quantity ofminerals mined out.

Highest production achieved in any one year

Detail of approved depth ofmining.

Actual depth ofthe mining achieved earlier.

Name ofthe person alread-'- mined in lhat leascs arca.

llEC and CTO already obtaincd. the copy ofthe same shall be submilted.

Whether the mining was caJried out as per the approved mine plan (or EC il issued)

$,ith stipulated benches.

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

Imagery/Topo sheet, topographic sheet, geomorphology, lithology and geology ofthe riining

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

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

Page 3 01'21

SEIAA.TI{
182



Lr No.SEIAA-TN,/F.No.9229lSEAC/ToR- I 1g2t2022 Dated,t 1.07.2022

9. The PP shall cany out Drone video survey covering the clustet, Green belt . fencing etc.,

10. The proponent shall fumish photographs of adequate fencing, $een 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.

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

plamed production capacity, proposed working methodology with justifications, the

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

remedial measures lor the same.

12. The Project Proponent shall provide the Organization chart indicating the appointnent of
various statutory ofYicials and other competent persons to be appointed as per the provisions

of Mines Act'1952 and the MMR, 196l for carrying out the quarrying opemtions

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

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

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

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

collected water level data for both monsoon and non-moflsoon seasons ftom the pWD /
TWAD so as to assess the impacts on the wells due to mining activity. Based on actual

monitored dat4 it may clearly be shown whether working will inteNect groundwater.

Necessary data and documentation in this regard may be provided.

14.The proponent shall fumish the baseline data for the environmental and ecological

parameters with regard to sudace water/ground water quality, aii quality, soil quality &
fl ora,/fauna including traflic/vehicular movement study.

15. The Proponent shall carry out the Cumulative impact study due to mining operations caried

out in the quarry specifically with reference to the specific environhent in terms of soil

health, biodiversity, air pollution, water pollutioL climate change and flood control & health

impacts and its mintigation measures. Accordingly, the Environment Management plan

should be prepared keeping the concemed quarry and the sunounding habitations in the

mind.

16. Rain watel harvesting management with recharging details along with water balance (both

monsoon & non-monsoon) be submifted.

17. Land use of the study area delineating forest area, ag cultural land, grazing land, wildlife

Page 4 of21

sanctuary, national park, migratory routes of fauna, water bodies. human
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.9229lSEAC/ToR -l 192 12022 D ate*l 1,07'2022

other ecological features should be indicated. Land use plan ofthe mine lease area should be

prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and

submitted. lmpact, ifany, ofchange ofland use should be given.

18. Details of the land for storage of Overburden/Waste Dumps (or) Rejects outside the mine

lease, such as extent of land area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, ifany,

should be provided.

19. Proximity to Areas declared as'Cdtically Polluted'(or) the Project areas which attracts the

court restrictions for mining opemtions, should also be indicated and where so required,

clearance cefiifications from the presc bed Authorities, such as the TNPCB (or) Dept. of

Geology and Mining should be secured and fumished to the effect that the proposed mining

activities could be considered.

20. Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Projecl should be

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

21. lmpact on local tansport infrastructue due to the Project should be indicated.

22. A tlee 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 duing mining

activity.

23. A detailed mine closue plan for the proposed project shall be included in EIA-/EMP report

which should be site-specific.

24. Public Hearing points raised and commitments 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 Repot of the Project and to be

submitted to SEIAA/SEAC with regard to the office Memorandum of MoEF& CC

accordingly.

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

most circulated vemaculax daily.

26. The PP shall produce/display the EIA rcport, Executive summery and other related

infomation with respect to public hearing in Tamil Language also.

27. As a part of the study of flora and fauna around the vicinity of the proposed site, the EIA

coordinator shall stdve to educate the local students on the impofia[ce of preserving locai

flora and fauna by involving them in the study, wherever possible.

RETARY
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28. The purpose of Green belt around th€ project is to captue the fugitive emissions, carbon

sequestation 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_I in
consultation with the DFO, State Agriculture Universily and Iocal school/college authorities.

. The plant species with dense/moderate canopy ofnative origin should be chosen. Species of
small/medium/tall trees altemating with shrubs should be planted in a mixed manner.

29. Taller/one year old Saplings raised in appropriate size of bags, preferably eco_liiendly bags

should be planted as per the advice of local forest authorities6otanisr/Horticulturist with
regard to site specific choices. The proponent shall earmark the geenbelt 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 marurer

30. A Disaster management Plan shall be plepared and included in the EIA/EMp Report for the

compl€te life ofthe proposed quarry (or) till the end ofthe lease period.

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

Report for the complete life ofthe proposed quarry (or) till the end ofthe lease period.

32. Occupational Health impacts of the project should be anticipated and the proposed

preventive measures spelt out in detait. 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.

33. Public health implications ofthe project and related activities for the population in the impacr

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

detailed along with budgetary allocations.

34. The Socio-economic studies should be carded 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.

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

Cout ofLaw against the Project should be given.

36. tsenefits of the Project if the Project is implemented should be spelt oul The benefits of the

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

37. lf any quanying operations were caEied out in the proposed quar4/ing site for which npw the
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EC is sought, the Project Proponent shall fumish the detailed compliance to EC conditions

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

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

38. The PP shall prepare the EMP for the entire life of mine and also fumish the swom affidavit

stating to abide the EMP for the entire life of mine

39. Concealing any factual information ol submission of false/fabricated data and failue to

comply with any ofthe conditions mcntioned above may result in withdrawal ofthis Terms

ofConditions besides attracting penal provisions in the Environment (Protection) Act, 1986

Appendix -I

List ofNative Trees Suggested for Planting

l, Aeglemamelos-Yllvair

2. Adenaantherapavoniha-Manjadi

3. Albizialebbeck-Y aagai

4 . Albiziaamara-Usil

5. Bauhinia pwpurea - Manlharai

6. Bauhinia racemosq - Aathi

7. Bauhiniq tomenlosa ltuvathl

8. Buchana iaaillalrt-Kattuma

. 9. BorussusJlabellifer Plli,al

10.B teamonospema - Muukkamaram

17 . BobLrceibq- llavn, Sewilavu

12. Colophylluhinophyllum - Pwnai

1 3. CaJsiafrsr{rd- Sarakondrai

14. Cassia rcxburghii- Sengondrai

15. Chloro4)lot sweilerio - Pumsamaram

16. Cochlospermumreligiostrr- Kongu, Manjalllavu

l'7. Cordiadichotomq- Mookuchalimaram

| 8. Creleva ada nso n ii Ma'vd-rngum

19. Dilleniaindica Uva, Uzha

20. Dilleniapenlag)nd- Siruuva. Sitruzha

21. Diospyrusebe am- Karungali

22. Diotp!tosch I otoxyloz Vaganar

23. F ic u s ampl is simq- Kalltchi

24. Hibiscus liliqceous Aatrupoovarasu

25, Ha wickiabir,itq Adcha

26. H o I o p t e I ia i n t e g t ifo I i a - Aay ili
2'1. Ldnnedcorcmandelica - Odhiam

Page 7 of21
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28. LageNlroemia specj,osa - poo Marudhu
29. LepitanthustetruprJlla- Neikottaimaram

30. Limoniaacidissima - Vila maram

3 L L it s e a g l utin o s a-P isinpattai

32. Madhucalo gifolia - Ill]uppal

33. Manilkarahexandra U lakla ipaalai

34. Mimusopselengi - Magizhamaram

35. Mitrugmapanifolia - Kadambu

36. Morindapubescens Nuna

37. Mofi ndac ittifo lia VellaiNuna

38 . Phoeli sylvestrc-Eacha,i

39. Pongamiapinnata Pungam

40. Premnamollissima Munnai

41. Premnaserratifolia- Narumunnai

42. Premnatomentosa-PuangaiNaari, PudangaNaari

43. ProsopisciDerea - Vafuimaram

44. Pterocarpusmarsupium - Vengai

45. Pterospermumcanescens Vennangu, Tada

46. Pterospermumxylocarpum - Polalu
47. Puthratrjivaroxburghii Puthanjivi

48. Salvadorapersica- UgaaMaram

49. Sapindusemarginatus- Manipungan, Soapukai

50. Saracaasoca - Asoca

5 1. Streblusasper- Pirayarnararn

52. Strychnosnuxvomica,Yetti

53. Strychnospotatorum - TherthangKottai

54. Syzygiumcumitri - Naval

55. Terminaliabellerica- Thandri

56. Terminalia arjuna- Venmarudhu

57. Toona ciliate Sandhanavembu

58. Thespesiapopulnea- Puvarasu

59. Walsuratrifoliata-valsura

60. Wrightiatinctoria- Vep

Diseussion by SEIAA ard the Remarks:-

The proposal was placed in the 532'd meeting of Autho ty held

that the proposal was placed in the 287rh meeting of SEAC held

on 14.07 .2022. The Autho ty noted

on 22.06.2022. SEAC has tumished

its recommendations to the Authority for granting Terms of Reference (ToR) along with public

Hearing for the project.

Page 8 of21
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After detailed discussions. the Authodtv accepted the recommendation of SEAC and decided to

grant Terms of Reference (ToR) alotrg with Public Hearing under cluster for undertaking the

combined Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment

Management Plan subject 10 the ToR as recommended by SEAC & subject specific standard ToR

stipulated by MoEF& CC in addition to the following ToR:

1. Conside ng the environmental impacts due to mining, safety of the working personnel and

following the principle of sustainable mining, the ultimate depth of mining is rest cted to 25m

below groutrd level and 3'40313 cu.m of rough stone and 38,880 cu.m of gravel are

permitted for mitritrg over a period of five years as per the approved mining plan.

2. The scientific studies shall be canied out for any proposed quarry over the existing piVquarry by

the reputed Govemment Scieltific Research / Academic Institutions such as Anna Univemity,

NITs, IlTs, NIRM, CISR laboratories where the depth of the proposed working (or) ultimate

depth of working is extended beyond 40 m below ground level (BGL) in case of flat terain and

the excavation extends beyond 30 m above ground level (AGL) in case of outcrops/hilly tenains

for evaluating the stability of slopes. A copy of the repon shall be submitted to the SEIAA, the

concemed AD/DGM, the concemed DEE/TNPCB and the Director of Mines Safety, Chennai.

3, Detailed study shall be cadied out regard to impact of mining around the proposed mine lease

area on the nearby Villages, Water-bodies/ Rivers, & any ecological fragile areas

4. The Foject proponent shall fumish VAO certificate with reference to 300m radius regard to

approved habitations, schools, Archaeological structures etc.

5. As per the MoEF& CC ofiice memorandum F.No.22-65l2017lA lll dated: 30.09.2020 and

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

the activities proposed shall be paxt of the Environment Management PIan.

6. The Environmental Impacl Assessment shall study in detail on the carbon emission and also

suggest the mcasures to miligate carbon emission including devclopmenl of carbon sinks and

tempemture reduction including control ofother emission and climate mitigation actiYities.

7. The Envircnmental Impact Assessment should study the biodiveNity, the natual ecosystem, the

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

Ecosystem.

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

ecosyslem for 0o* ofgoods and sen ices.

SEIAA-TN
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9. The project proponent shall study impact on fish habitats and the food WEts/ fbod chain
nearby water body and Reservoir.

10.The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion. the soil
physical, chemical components and microbial components.

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

vulnerable and endangeted indigenous flora and fauna.

12, The Environme[tal knpact Assessment should study impact on standing tees and the existing

trees should be numbered and action suggested for prctection.

13.The Environmental Impact Assessrnent should study on wetlands, water bodies. vers streams-

lakes and farmer sites.

14,The Environmental Impact Assessment should hold detailed study on EMp with budget for
Green belt development and mine closure plan including disaster management plan.

15. The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, tempentue rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

16. The Environmental lmpact Assessment should study impact on protected areas, Reserve Forests.

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

17. The project proponent shall study and fumish the impact ofproject on plantations in adjoin patta

lands, Horticultue, Agriculture and livestock.

18. The project proponent shall study and fumish the details on potential ftagmentation impact of
natual environment, by the activities.

19. Detailed Environment Management plan along with adaptation, mitigation & remedial strategies

covering the entire mine lease period as per ptecise area communication order issued.

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

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

archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic impacts.

21. The project proponent shall study and fimish the possible pollution due to plastic and miqo
plastic on the environmenl The ecological risks and impacts of plastic & micro plastic on

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

be investigated arld reported.

22, The project proponent shall study on impact of mining on Reserv€ forcsts free mnging wildlife.

in the

Paoe l0 of21
SEIAA-TN189



Lr No.SEIAA-TNff .No.9229ISEAC/ToR- I 192 n022 D ated.l 4.07'2022

23. Demiled study shall be canied out in regard 10 impact oi mining around the proposed mine lease

area covering the entire mine lease period as per precise area communication ordel issued fiom

reputed research institutions on the following

i. Soil health & bio-diversity.

ii. Climate change leading to Droughts, Floods etc.

iii. Pollution leading to release of Greenhouse gases (GHG), rise in Temperatue, &

Livelihood ofthe local people.

iv. Possibilities ofwater contarnination and impact on aquatic ecosystem health.

v. Agriculture, Forestry & Traditional practiges.

vi. Hydrothermal/Ceothemal effect due to destruction in the Environment.

vii. Bio-geochemical processes and its foot pdnts including environmental stress.

viii. Sediment geochemistry in the surface steams.

24. Hydro-geological study considering the conlour map of the water table detailing the number of

ground water pumping & open wells, and surface water bodies suoh as rivers, tanks, canals,

ponds etc. within 1 km (radius) so as lo assess the impacts on the nearby water bodies due to

mining activity. Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will

intersect groundwater. Necessary data and docr.xne[tation in this regard may be provided,

covering the entire mine lease period.

25. To fumish disaster management plan and disaster mitigation measures in regard to all aspects to

avoid/reduce vulnerability to hazards & to cope with disaster/untoward accidenls in & around the

proposed mine lease area due to the proposgd method of mining activity & its related activities

cove ng the entire mine lease period as per precise atea communication order issued.

26. To fumish risk assessment and malagement plan including anticipated vulnerabilities during

operational and post operational phases of Mining.

27. Detailed Mine Closure Plan covering the entire mine lease period as per Precise area

communication order issued,

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 catego cally informed whether there

had been any increase in production afier the EIA Notiiication 1994 came into force. w.r.t. the

highest productioD achieved prior to 1994.

SEIAA-TN
Page l1 of 2l 190



Lr No.SEIAA-TN/F.No.9229lSEAC/ToR -t tg2t2O22 Dated;|4.0i.2022

2)

4)

3)

5)

6)

7)

8)

A copy of the document in support of the fact that the proponent is the righttul lessee of the

mine should be given.

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

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

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

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

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

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

features ofthe study area (core and buffer zone).

Information should be provided in Survey of India Topo sheet in 1:50,000 scale indicating

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

mining history ofthe are4 important watet bodies, streams and rivers and soil characte stics.

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

whether mining conforms to the land use policy ofthe Stat€; land diversion for mining should

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

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

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

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

inftingement/deviatio 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 [on-compliances / violations of environmental noms to the Board ofDirectors 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 measues 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 co[tained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life ofthe mine /

lease period.

e)

10) Land use of the study area delineating forest arca, agricultual land, grazing land, wildlife

P^ae 12 of 21

sanctuary, national park, migralory routes of fauna, water bodies, human settlements
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1l)

ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should be

prepared to ercompass preoperational, opemtional and post operational phases and submitted'

lmpact, if any, of change of land use should be given.

Details ofthe Iand for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of Iand

arca, 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 plovided,

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

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

inspected by the State Forest Department along with thc 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

Depaxtment to assist the Expert Appraisal Committees.

Status of forestry clearance for the brokefl up area and virgin forestland involved in the Project

including deposition of Net Present Value CNPV) and Compensatory Afforestation (CA)

should be indicated. A oopy ofthe forestry clearance should also be fumished.

Implementation status of rccognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

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

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

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

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

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

out with cost implications and submitted.

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

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

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

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

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

Committee ofNational Board of Wildlil'e and copy furnished.

A detailed biological study ofthe study area lcore zone and buffer zone (10 km radius ofthe

periphery of the mine lease)l shall be carried out. Dctails of tlora and fauna, endangered.

cndemic and RET Species duly authenticated, sepamtely for core and buffer zone should be

fumished based on such primary field suNey, clearly indicating the Schedule of th; fauna

RFJTARY

t2)

t3)

14)

ls)

16)

17)

l8)
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prcsent. In case of any scheduled-l fauna found in the study area: the necess,ry plan along

with budgetary provisions for their conservation should be prepared in consultation with state
Forest and Wildlife Department and details fumished. Necessary allocation of funds for
implementing the same should be made as part ofthe project cost.

19) Proximity to Areas declared as 'Cdtically 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 shourd be secured and fumished to
the effect that the proposed mining activities could be considered.

20) Similarly, for Coastal projects, a CM map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area, location of the mine lease with rcspect to CRZ,

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

falling under CRZ would also ne€d to obtain approval of the concemed Coastal Zone

Management Authodty),

21) R&R Plan/compensation details for the proje.t Affected peopre (pAp) shourd be fumished.

while preparing the R&R Plan, the rclevant state,Nationar Rehabilitation & Resetllement

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

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

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

accordingly, integrating the sectoral programmes ofline deparftnents ofthe State Govemment.

lt 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 of2009, 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 Repot. Site-specific meteorological data should also be collected. The location of the

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

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

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

dominant downwird direction. The mineralogical composition of pMl0, particulady forliee

Page 1,1of21
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silica, should be given.

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

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

iransponation of mineral. The details of lhe model used and input parameteis 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 receptoN, if any, and the

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

map.

24) The water requiremert for the Project" its availability and source should be fumished A

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

be indicated.

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

the Project should be provided.

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

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

27) lmpact of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be assessed

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

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

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

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

undertaken and Report fumished. The Rcport intef-alia, shall irclude details of the aquifers

present and impact of mining activitigs on these aquifers Necessary permission from Centml

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

should also be obtained and copy fumished.

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

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

30) lnformation on site eievation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both

in AMSL and bgt. A schematic diagam 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 alld quantitative coverage, plant species and time frame) and submitted,

keeping in mind, the same will have to be executed up ftont on commencemenl ofthe Projecl.

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

Page 15 of21
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indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of
plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have

greater ecological value and should be of good utility value to the local population with
emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution.

32) lmpact on local tiansport infiastructure due to the prcject should be indicated. projected

inqease in truck tafftc as a result ofthe project in the present road network (including those

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

incremental load. Arangement for improving the infrastructue, if contemplated (including

action to be taken by other agencies such as State Govemment) should be covered. project

Proponent shall conduct Irnpact of Trarsportation 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 ofsections) should be given in the EIA report.

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

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

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

occupational health mitigatioo measues with requircd facilities prcposed in the mining area

may be detailed.

36) Public health implications ofthe project and related actiyities 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 ofsocio economic significance and influence to the local community pioposed to be

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

dimensions may be given with time frames for implementation.

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

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

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

Project.

39) Public Hearing points raised and commitment ofthe prcject proponent on the same along with

TARY
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40)

41)

42)

43)

44)

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

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

Court of Law against the Project should be given.

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

implementation ofEMP should be clearly spelt out

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

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

Project shall clearly indicate environmental, social, economic, emplo)T nent potential, etc

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

a) Executive Summary ofthc EIA/EMP Report

b) All documents to be properly rel'erenced with index and continuous page numbering.

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

were collected and the sowces should be indicated.

d) Project Proponent shall enclose all the amlysis/testing leports of watel, air, soil, noise

etc. using the MoEF&CCA',IABL accredited laboratories. All the odginal analysis/testing

reports should be available during appraisal ofthe Project.

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

translation should be provided.

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

the Ministry shall also be filled and submjtted.

g) While prepa ng the EIA report, the instructions for the Proponents and instructions for

the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M. No. J-l 1013/41l2006-lA.llQ) dated 4th

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

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

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

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

have to be altered. Post Public Hearing changes in stucturc 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 documenlation.

i) As per the circular no. J-1 101 11618/2010-lA.ll(l) dated 30.5.2012, cefiified rcport of the

status of compliance of the condilions stipulated in the Environment Clearancc fbr the

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

-----1ry.-"
BER SE'Rf-TARY
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ministry ofEnvironment, Forest and Climate Change, as may be applicable.

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

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

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

features of the adjoining area.

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

The Executive summary of thc EIA,/EMP report in about 8-10 paqes should be prerrared

ilcorDorating the information on followine Doints:

1 . Project name and location (Village, District. State, Indust al Estate (if applicable).

2. Process descriptio[ in briel specifically indicating the gaseous emission! liquid effluent and

solid and hazardous wastes.

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

Capital cost ofthe project, estimated time ofcompletion.

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

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

A detailed study ofthe lithology ofthe mining Iease area shall be fumished.

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

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

department shall be shall be submitted along with EIA report.

9. Obtain a letter /certificate ftom 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 fumished in the EIA report.

10. EIA report should strictly follow the Envircnmental lmpact Assessment Guidance Manual for

Mining of Minerals published February 2010.

11. Detail plan on rehabilitation and reclamation caried out for the stabilization and iestoratio[ of

the mined areas.

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

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 agdcultue & livelihood shall be carried out and repofied.

Page 18 of21
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16. Impact of soil erosion, soil physical chemical and biological property changes may be

assumed.

17. Site selected for the Foject - Natue of land - Agricultual (single/double crop), banerL Go!'t /

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

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

this information may not be necessary)

18. Baseline environmental data - air quality. surface and ground water quality, soil chamcteristio,

flora and fauna, socio-economic condition ofthe nearby population

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

s) stem provided to mitigate the risk.

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

21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

22. lssues raised dudng public hearing (ifapplicable) and resporse given

23 . CER plan with proposed expenditue.

24. Occupational Health Measures

25. Post project monito ng plan

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

inl u 
jl ion s,AlA B ET Accredited agencies.

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

submit the proposal for gleen belt activities,

28. The proponent shall prcpose the suitable coltrol measure to cootol the fugitive emissions

during the opemtions of the mines.

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

animals.

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

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

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

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

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

1986. In this connection, the proj€ct proponent has to fumish the action plan.

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

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

c. where data are presented in the repot especially in tables, the period in which the data were
collected arrd 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_t l0l3/4 1/2006_tA.It (t) dated 4th
August, 2009, which are available on the website ofthis Ministry should also be lbllowed.
The consultants involved in the prepamtion of EIA,EMP report after accreditation with
Quality council of rndia (ecl)/Nationar Accreditation Board of Education and rraining
(NABET) would need to include a cerrificate in this regard in the EIA,EMP reports prepared
by them and data provided by other organizatior/Laboratories including their status of
approvals etc. In this regald circular no F. No.J _11013/77l2004JAJI(l) 

dated 2nd December,
200q 18n March 2010, 28e May 2010, 28s June 2010, 3rsr December 2010 & 30rh
September 20l l posted on the Ministry's website http://www.moef nic.inl may be referred.

' After preparing the EIA (as per the generic structure presaribed in AppendixJll of
the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponent will
take furthq necessary action Ior obtaining environmentar clearance in accordance

with the procedure prescdbed under the EIA Notilication, 2006.
. The final EIA repon shall be suhnifted to the SEIAA, Tamil Nadu tbr obtainina

Environmental CleaBnce.

' The l oRs with public hearing prescribed sharl be valid for a oeriod of thrco vears
f.om the date of issue. for submission of the EIA/EMp report as per OMN-o.J-

I l0l3l4l12006-tA-tt(Ixpart) dated 29s Au gost, 2017 .

es the a
ts should be followed:-

l. The Additional Chief Sccretary to Govemment, Environment &
Go!t. ofTamil Nadu, Fon St. George, Chennai _ 9

2. The Chairman, Cenrral poilution Conrol tsoard, pa vesh Bhavan

Copy to:

ER SECR6/T;RY
SEIAA-TN
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3.

4.

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

The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Contrcl Board,

76, Mount Salai, Guindy, Chenna!600 032.

The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ),34, HEPC Building'

Cathednl Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

Monitoring Cell, IA Division, Ministry ofEnvironment, Forests & CC,

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi I 10003

The Distdct Collector, Karur Distdct.

Stock File.

1"& 2'd Floor,

5.

6.

'7.
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வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி – 2006 

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம் 

"பி1" வரக–சிறு கனிமம்–குழுமம் -வனம் அல்லாத நிலம் 

சுைங்க குழும  அளவு = 15.91.0 ஹெக்மடை ்

திருவாளர் VST புளு மமட்டல்ஸ் 

  சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி 
@ 

புன்னம் கிராமம்,புகளூர் வட்டம், 

கரூர் மாவட்டம் 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம்  

SEIAA-TN/F.No.9229/ToR-1192/2022 தததி:14.07.2022. 

திட்ட ஆதைவாளைின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

ஹபயை் மற்றும் முகவைி 
விவைங்கள் 

பைப்பளவு மற்றும் புல எண்கள் 

திருவாளர ்VST புளு மமட்டல்ஸ் 

க.எண்.645/B1, ஈதராடு 

மமயின் தராடு, 

புன்னம்சத்திரம், 

புகளூர் வட்டம், 

கரூர் மாவட்டம். 

பைப்பளவு  :3.82.50 மெக்தடர ்

புலஎண்: 

1199/2,1199/3,1199/4,1199/5,1199/6, 

1199/7,1199/8,1199/9,1200/4,1200/5, 

1200/6,1200/7,1200/8,1200/9,1200/10, 

,1200/11,1200/12 (ம) 1201(பகுதி). 
 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகம்  

 

அடிப்படட ஆய்வு காலம் - அக்தடாபர்  முதல் டிசம்பர் 
2022 வடர. 
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குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இணக்கம் 

 VST. புளு மமட்டல் 

"14.07.2022 தேதியிட்ட கடிேம் எண். SEIAA-TN/F.No.9229/SEAC/ToR-

1192/2022 இல் மெளியிடப்பட்டது" 

குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகள் 

1 PP ஆனது EIA அறிக்ககயில் அதே 

நிறுவனேே்ால் பெறெ்ெட்ட ேற்தொகேய 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி குறிேே் 

சான்றளிக்கெ்ெட்ட இணக்க 

அறிக்கககய உள்ளடக்கும். 

சான்றளிக்கப்பட்ட இணக்கம் 

இந்த அறிக்ககயுடன் 

இகணப்பில் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

2 ஏற்கனதவ உள்ள (அல்லது ெகழய) 

குவாரியில் குே்ேககக்கு 

முன்பமாழியெ்ெட்ட வழக்கில், பெஞ்சுகள் 

இல்லாே நிகலயில் (அல்லது) சுரங்கே ்

திட்டே்தில் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட பெஞ்ச ்

வடிவவியகலெ் ெற்றி ஓரளவுக்கு 

முக்கியமானோக, திட்ட முன்பமாழிெவர ்

(PP) ேயாரிே்து சமரெ்்பிக்க தவண்டும். 

ேற்தொதுள்ள குவாரி குழி மற்றும் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட குழியில் 9 மீ 

உயரே்தில் உள்ள உயரமான சுவர ்

பெஞ்கச சீரகமெ்ெேற்கான பசயல் 

திட்டம், திட்டமிடெ்ெட்ட ெணியின் ஆழம் 

ேகரமட்டே்திற்கு கீதழ 30 மீட்டருக்கு 

அெ்ொல் நீட்டிக்கெ்ெடுவோல் சாய்வின் 

நிகலே்ேன்கமகய உறுதி 

பசய்வேற்கான சாே்தியமான 

உறுதிெ்ெடுேே்ல் நடவடிக்ககககளக் 

குறிக்கிறது. EC ஐெ் பெறுவேற்கான 

மதிெ்பீட்டின் தொது, திருே்ேெ்ெட்ட 

சுரங்கே் திட்டே்தின் ஒரு ெகுதியாக 

சமரெ்்பிக்கெ்ெட்டது. 

இந்த உத்ததச திட்டத்திற்கான 

பபஞ்சுககள 

மறுசீரகமப்பதற்கான பசயல் 

திட்டம் இறுதி EIA 

அறிக்ககயில் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 
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3 EC ஐெ் பெறும்தொது, ெணியின் ஆழம் 

ேகர மட்டே்திலிருந்து 30 மீட்டருக்கு 

அெ்ொல் நீட்டிக்கெ்ெடும்தொது, 

மதிெ்பீட்டின் தொது முன்பமாழியெ்ெட்ட 

குவாரிக்கான கருே்தியல் 'சாய்வு 

நிகலெ்புே் திட்டே்கே' முன்பமாழிெவர ்

சமரெ்்பிக்க தவண்டும். 

குவாரியின் அதிகபட்ச ஆழம் 

25 மீ BGL ஆக குவாரி 

பசயல்பாட்கட கட்டுப்படுத்த 

SEAC பரிந்துகரத்துள்ளது. 

எனதவ, இந்த திட்டத்திற்கு 

சாய்வு நிகலதத்ன்கம திட்டம் 

ததகவயில்கல. 

4 MMR 1961 இன் ெடி பிளாஸ்டர,் கமனிங் 

தமட், கமனிங் ஃதொரத்மன், II/I வகுெ்பு 

சுரங்க தமலாளர ் ஆகிதயார ்

முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரியில் 

பவடிக்கும் நடவடிக்கககய சட்டெ்பூரவ் 

திறகமயான நெரால் 

தமற்பகாள்ளெ்ெடுகிறது என்று PP 

உறுதிபமாழிகய அளிக்க தவண்டும். 

பவடிபபாருடக்ள் வழங்கும் 

நிறுவனத்திற்கும் 

ஆதரவாளருக்கும் இகடதய 

பசய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம் 

மற்றும் பிளாஸ்டர ்

சான்றிதழும் ஏற்கனதவ 

இகணப்பில் உள்ள சுரங்கத ்

திட்ட அறிக்ககயில் 

தசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

5 முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரியில் கலன் 

டிரில்லிங் மற்றும் மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய 

கட்டுெ்ெடுேே்ெ்ெட்ட பவடிக்கும் 

நடவடிக்கககய மட்டுதம 

தமற்பகாள்வேற்கான ஒரு கருே்தியல் 

வடிவகமெ்கெ PP முன்கவக்கும், 

அோவது பவடிெ்பு தூண்டெ்ெட்ட நில 

அதிரவ்ுகள் கட்டுெ்ெடுே்ேெ்ெடும் மற்றும் 

குண்டுபவடிெ்பு ேளே்தில் இருந்து 30 

மீட்டருக்கு அெ்ொல் ெறக்கும் ொகறகள் 

ெயணிக்க முடியாது. 

இந்த திட்டத்திற்காக NONEL 

பவடிதத்ல் 

முன்பமாழியப்பட்டது. 

இகணப்பில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்ட அறிக்ககயில் பவடிப்பு 

பற்றிய கருத்தியல் 

வடிவகமப்பு 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

6 EIA ஒருங்கிகணெ்ொளரக்ள், கடந்ே 

காலே்தில் அதே இடே்தில் அல்லது 

மாநிலே்தில் தவறு இடங்களில் 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் 

வீடிதயா/புககெ்ெட 

ஆோரங்கள் 
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முன்பமாழிெவரால் நடே்ேெ்ெட்ட 

குவாரி/குவாரிகளின் விவரங்ககள 

வீடிதயா மற்றும் புககெ்ெட 

ஆோரங்களுடன் பெற்று அளிக்க 

தவண்டும். 

இகணக்கெ்ெடலாம். 

7 15.01.2016 க்குெ் பிறகு முன்பமாழியெ்ெட்ட சுரங்க குே்ேககெ் ெகுதியில் 

சுரங்க நடவடிக்கககய முன்பமாழிெவர ் ஏற்கனதவ 

தமற்பகாண்டிருந்ோல், முன்பமாழிெவர ் பின்வரும் விவரங்ககள AD/DD, 

சுரங்கங்களில் இருந்து அளிக்க தவண்டும்: 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வழங்கெ்ெட்ட 

ககடசி ெணி அனுமதியுடன் முந்கேய 

சுரங்கங்களின் பசயல்ொடு மற்றும் 

நிறுேே்ே்தின் காலம் என்ன? 

 

 

 

 

 

 

அகனத்து தகவல்களும் இறுதி 

EIA அறிக்ககயில் 

பகாடுக்கப்படும் 

b) பவட்டிபயடுக்கெ்ெட்ட கனிமங்களின் 

அளவு. 

c) ஒரு வருடே்தில் அதிகெட்ச உற்ெே்திகய 

எட்டியது 

d) சுரங்கே்தின் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

ஆழே்தின் விவரம் 

e) முன்பு அகடயெ்ெட்ட சுரங்கே்தின் 
உண்கமயான ஆழம் 

f) அந்ே குே்ேகக ெகுதியில் ஏற்கனதவ 
பவட்டிபயடுக்கெ்ெட்ட நெரின் பெயர.் 

g) EC மற்றும் தகலகம பதாழில்நுட்ப 

அதிகாரி (CTO) ஏற்கனதவ பெற்றிருந்ோல், 

அேன் நகல் சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். 
h) அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே் 

திட்டே்தின்ெடி (அல்லது EC 

வழங்கெ்ெட்டால்) நிரண்யிக்கெ்ெட்ட 
பெஞ்சுகளுடன் சுரங்கம் 
தமற்பகாள்ளெ்ெட தவண்டும். 

8 சுரங்க குே்ேகக ெகுதியின் அகனே்து 

மூகல ஒருங்கிகணெ்புகளும், உயர ்

பேளிவுே்திறன் ெடங்கள்/தடாதொ ஷீட,் 

அத்தியாயம் II, படம் 2.3, ப.17, 

புவியியல் மற்றும் புவியியல் 

குத்தககப் பகுதியின் 
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தடாதொகிராஃபிக் ஷீட், 

ஜிதயாமாரெ்ாலஜி, லிே்ோலஜி மற்றும் 

சுரங்க குேே்கக ெகுதியின் புவியியல் 

ஆகியவற்றில் மிககெ்ெடுே்ேெ்ெட்டிருக்க 

தவண்டும். முன்பமாழியெ்ெட்ட 

ெகுதியின் அே்ேககய ெடம் நில 

ெயன்ொடு மற்றும் ஆய்வுெ் ெகுதியின் 

(தகார ் மற்றும் ெஃெர ் மண்டலம்) பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககள பேளிவாகக் 

காட்ட தவண்டும். 

ஆகியவற்றில் சுரங்க 

குத்தககப் பகுதியின் 

அகனத்து மூகல 

ஆயங்ககளயும் முகறதய, 2.4 

மற்றும் 2.5, ெக்கம்.18 மற்றும் 19 

இல் பகாண்டுள்ளது. 

9 குழுமம், பசுகம ெகுதிகய உள்ளடக்கிய 

ட்தரான் வீடிதயா மற்றும் கம்பி தவலி 

அகமெ்பு விவரங்ககள PP தமற்பகாண்டு 

சமரப்்பிக்க தவண்டும் . 

 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் 

ட்தரான் வீடிதயா மற்றும் கம்பி 

தவலி அகமெ்பு விவரங்கள் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

10 அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே் 

திட்டே்தின்ெடி, ஏற்கனதவ உள்ள 

மரங்ககள நடவு பசய்ேல் மற்றும் 

அருகிலுள்ள குவாரிகள் மற்றும் 

நீரந்ிகலகளுக்கு இகடதய உள்ள 

ொதுகாெ்பு தூரம் உள்ளிட்ட சுற்றளவில் 

தொதுமான தவலிகள், ெசுகம ெகுதி 

ஆகியவற்றின் புககெ்ெடங்ககள 

ஆேரவாளர ்வழங்க தவண்டும். 

ஃபபன்சிங், ெசுகம அரண் 

ஆகியவற்கறக் காட்டும் 

புககப்படங்கள் அத்தியாயம் 

IV, ப.156 இன் கீழ் படம் 4.5 இல் 

தசரக்்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் 

நீரந்ிகலகளின் அருகிலுள்ள 

புககப்படங்கள் இறுதி EIA 

அறிக்ககயில் 

இகணக்கப்படும். 

11 திட்ட ஆேரவாளர ் கனிம இருெ்புக்கள் 

மற்றும் அகழ்வாய்வு இருெ்புக்கள், 

திட்டமிடெ்ெட்ட உற்ெே்தி திறன், 

முன்பமாழியெ்ெட்ட தவகல முகற, 

நியாயெ்ெடுேே்ல்களுடன், சுரங்க 

நடவடிக்கககளால் சுற்றியுள்ள சூழலில் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடும் ொதிெ்புகள் மற்றும் 

கனிம இருப்பு விவரங்கள் 

அத்தியாயம் II, ப.20 இன் கீழ் 

பிரிவு 2.5 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. நிலம், 

காற்று, சத்தம், நீர,் மண், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-

பபாருளாதாரம் ஆகியவற்றில் 
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சரிபசய்ேல் நடவடிக்கககள் 

ஆகியவற்கற வழங்க தவண்டும். 

சுரங்கத்தின் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

அத்தியாயம் IV, pp.127-170 இன் 

கீழ் விவாதிக்கப்படுகிறது. 

12 சுரங்கச ் சட்டம்' 1952 மற்றும் MMR, 1961 

இன் விதிகளின்ெடி, அறிவியல் 

ரீதியாகவும் முகறயாகவும் குவாரிககள 

தமற்பகாள்வேற்காக, ெல்தவறு 

சட்டெ்பூரவ் அதிகாரி மற்றும் இேர 

திறகமயான நெரக்கள நியமிெ்ெகேக் 

குறிக்கும் நிறுவன விளக்கெ்ெடே்கே 

திட்ட ஆேரவாளர ் வழங்குவார.் 

ொதுகாெ்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழகல 

ொதுகாக்க தவண்டும். 

முன்பமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் தவகலவாய்ப்பு 

விவரங்கள் அத்தியாயம் II, ப.32 

இன் கீழ் அட்டவகண 2.13 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

13 திட்ட முன்பமாழிெவர ் நீர-்புவியியல் 

ஆய்கவ தமற்பகாள்வேன் மூலம், 

நிலே்ேடி நீர ் இகறே்ேல் மற்றும் திறந்ே 

கிணறுகள் மற்றும் தமற்ெரெ்பு 

நீரந்ிகலகளான ஆறுகள், போட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் தொன்றவற்றின் 

எண்ணிக்கககய விவரிக்கும் நீரம்ட்ட 

வகரெடே்கே கருேத்ில் பகாண்டு I கி.மீ 

(சுற்றளவு) சுரங்க நடவடிக்கககளால் 

கிணறுகளில் ஏற்ெடும் ொதிெ்புககள 

மதிெ்பிடுவேற்காக PWD / TWAD இலிருந்து 

ெருவமகழ மற்றும் ெருவமகழ அல்லாே 

ெருவங்களுக்கு தசகரிக்கெ்ெட்ட நீர ்

நிகல ேரவுகளுடன். உண்கமயான 

கண்காணிக்கெ்ெட்ட ேரவுகளின் 

அடிெ்ெகடயில் தவகல பசய்வது 

நிலே்ேடி நீரில் குறுக்கிடுமா என்ெது 

ஆம் அத்தியாயம் III, pp.46 -63 

இன் கீழ் பிரிவு 3.2 இல் 

விவரங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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பேளிவாகக் காட்டெ்ெடலாம். இது 

சம்ெந்ேமாக தேகவயான ேரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கெ்ெடலாம். 

14 தமற்ெரெ்பு நீர/்நிலே்ேடி நீரின் ேரம், 

காற்றின் ேரம், மண்ணின் ேரம் மற்றும் 

தொக்குவரே்து/வாகன இயக்க ஆய்வு 

உட்ெட ோவரங்கள்/விலங்குகள் 

போடரெ்ான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சூழலியல் அளவுருக்களுக்கான 

அடிெ்ெகடே் ேரகவ முன்பமாழிெவர ்

அளிக்க தவண்டும். 

நிலம், மண், நீர,் காற்று, சதத்ம், 

உயிரியல், சமூக-

பபாருளாதாரம் மற்றும் 

தபாக்குவரத்து உள்ளிட்ட 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கு 

அடிப்பகட தரவு 

தசகரிக்கப்பட்டது மற்றும் 

முடிவுகள் அத்தியாயம் III, பக். 

34-126 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

15 மண் ஆதராக்கியம், ெல்லுயிர ்பெருக்கம், 

காற்று மாசுொடு, நீர ் மாசுொடு, 

காலநிகல மாற்றம் மற்றும் பவள்ளக் 

கட்டுெ்ொடு மற்றும் சுகாோர ொதிெ்புகள் 

ஆகியவற்றின் அடிெ்ெகடயில் 

குறிெ்பிட்ட சுற்றுசச்ூழகலக் குறிெ்பிட்டு 

குவாரியில் தமற்பகாள்ளெ்ெடும் சுரங்க 

நடவடிக்கககளால் ஒட்டுபமாே்ே ோக்க 

ஆய்கவ முன்பமாழிெவர ் தமற்பகாள்ள 

தவண்டும். அேன்ெடி. சம்ெந்ேெ்ெட்ட 

குவாரி மற்றும் சுற்றுெ்புற 

குடியிருெ்புககள மனதில் கவே்து 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கம திட்டம் 

ேயாரிக்கெ்ெட தவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்கககளால் 

ஏற்படும் ஒட்டுபமாத்த தாக்க 

ஆய்வின் முடிவுகள் 

அத்தியாயம் VII, pp.190-196 இன் 

கீழ் பிரிவு 7.4 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

16 மகழ நீர ் தசகரிெ்பு தமலாண்கம, நீர ்

இருெ்பு (மகழக்காலம் மற்றும் 

ெருவமகழ அல்லாே இரண்டும்) உடன் 

ரசீாரஜ்் பசய்யும் விவரங்களுடன் 

இறுதி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ககயுடன் 

மகழநீர ் தசகரிப்பு 

தமலாண்கமத ் திட்டம் 
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சமரெ்்பிக்க தவண்டும். சமரப்்பிக்கப்படும். 

17 வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், தமய்சச்ல் 

நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், ததசிய 

பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

இடம்பபயரந்்த பாகதகள், நீரந்ிகலகள் 

ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு. மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சூழலியல் 

அம்சங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட தவண்டும். 

சுரங்க குதத்ககப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுத ் திட்டம், பசயல்பாட்டுக்கு 

முந்கதய, பசயல்பாட்டு மற்றும் 

பசயல்பாட்டுக்கு பிந்கதய கட்டங்ககள 

உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 

சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். நில 

பயன்பாட்டு மாற்றம் ஏததனும் 

இருந்தால், அதன் தாக்கம் பகாடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

வனப்பகுதி, விவசாய நிலம், 

தமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், ததசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் 

இடம்பபயரந்்த பாகதகள், 

நீரந்ிகலகள், மனித 

குடிதயற்றங்கள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககள 

விவரிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

நிலப் பயன்பாடு 

அத்தியாயத்தின் கீழ் பிரிவு 3.1, 

பக்.36 & 45 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. III. 

சுற்றியுள்ள உணரத்ிறன் 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்களின் 

விவரங்கள் அட்டவகண 3.39 

இல் அத்தியாயம் III, ப.123 இன் 

கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

பசயல்பாட்டிற்கு முந்கதய, 

பசயல்பாட்டு மற்றும் 

பசயல்பாட்டுக்கு பிந்கதய 

கட்டங்ககளக் காட்டும் திட்டப் 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டுத ்

திட்டம் அத்தியாயம் II, ப.26 

இன் கீழ் அட்டவகண 2.7 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

18 சுரங்க குேே்ககக்கு பவளியில் 

நிராகரிக்கெ்ெட்ட நிலே்தின் ெரெ்ெளவு, 

சுரங்க குே்ேககயிலிருந்து தூரம், அேன் 

நில ெயன்ொடு, R&R சிக்கல்கள் ஏதேனும் 

பொருந்ோது. 

குே்ேகக ெகுதிக்கு பவளிதய 

குெ்கெகள் எதுவும் 

முன்பமாழியெ்ெடவில்கல. 
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இருந்ோல், சுரங்க குே்ேககக்கு பவளிதய 

நிராகரிக்கெ்ெட்ட நிலே்தின் விவரங்கள் 

வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

19 சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கான 

நீதிமன்றக் கட்டுெ்ொடுககள ஈரக்்கும் 

திட்டெ் ெகுதிகள் 'முக்கியமான 

முகறயில் மாசுெட்டகவ' என 

அறிவிக்கெ்ெட்ட ெகுதிகளுக்கு 

அருகாகமயில் குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும், 

தமலும் தேகவெ்ெடும் இடங்களில், TNPCB 

(அல்லது) துகற தொன்ற 

ெரிந்துகரக்கெ்ெட்ட அதிகாரிகளின் 

அனுமதிச ் சான்றிேழ்கள். புவியியல் 

மற்றும் சுரங்கம் ொதுகாக்கெ்ெட 

தவண்டும் மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

சுரங்க நடவடிக்கககள் 

ெரிசீலிக்கெ்ெடுவேற்கு ஏற்றவாறு 

வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

பபாருந்தாது. 

இந்ே திட்டெ் ெகுதி 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே ்

திட்டே்தின்ெடி சாோரண கல் 

மற்றும் கிராவல் பொருடக்ள் 

ேயாரிெ்பில் ஈடுெட்டுள்ளது. 

20 திட்டே்தில் தமற்பகாள்ள 

உே்தேசிக்கெ்ெட்டுள்ள நீர ் ொதுகாெ்பு 

நடவடிக்கககள் ெற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கெ்ெட தவண்டும். திட்டே்தில் 

முன்பமாழியெ்ெட்டுள்ள மகழநீர ்

தசகரிெ்பு ெற்றிய விவரங்கள் ஏதேனும் 

இருந்ோல் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

நீர ்பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் 

மற்றும் மகழ தசகரிப்பு 

கட்டகமப்புகள் பதாடரப்ான 

திட்டம் இறுதி சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு (EIA)  

அறிக்ககயில் தசரக்்கப்படும். 

21 இே்திட்டே்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

தொக்குவரே்து உள்கட்டகமெ்பில் 

ஏற்ெடும் ோக்கம் சுட்டிக்காட்டெ்ெட 

தவண்டும். 

திட்டத்தால் உள்ளூர ்

தபாக்குவரத்தில் ஏற்படும் 

பாதிப்பு அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்பிற்குள் உள்ளது. 

விவரங்கள் பிரிவு 3.7, பக்.120 

மற்றும் 122 இல் 
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வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

22 ஒரு மர ஆய்வு (எண்கள், இனே்தின் 

பெயர,் வயது, விட்டம் தொன்றகவ) 

சுரங்க குே்ேககக்கு ெயன்ெடுேே்ெ்ெட்ட 

ெகுதி & 300மீ இகடயக மண்டலம் மற்றும் 

சுரங்க நடவடிக்ககயின் தொது அேன் 

தமலாண்கம ஆகிய இரண்டிலும் 

தமற்பகாள்ளெ்ெட தவண்டும். 

300 மீ சுற்றளவில் விரிவான மர 

ஆய்வு தமற்பகாள்ளப்பட்டது 

மற்றும் முடிவுகள் 

அத்தியாயம்-III, பக்.81-111 இன் 

கீழ் பிரிவு 3.5 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

23 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம் EIA/EMP 

அறிக்ககயில் தசரக்்கப்பட தவண்டும், 

அது தளம் சாரந்்ததாக இருக்க தவண்டும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம் இறுதி 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA)  அறிக்ககயில் 

தசரக்்கப்படும். 

24 பொது கருே்துக் தகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்பமாழிெவரின் 

உறுதிெ்ொடுகள் மற்றும் அகே 

பசயல்ெடுே்துவேற்கான ெட்பஜட் 

ஏற்ொடுகளுடன் கூடிய காலக்பகடுவு 

பசயல் திட்டமும் வழங்கெ்ெட தவண்டும் 

மற்றும் திட்டே்தின் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்ககயில் இகணக்கெ்ெட்டு SEIAA-

க்கு சமரெ்்பிக்கெ்ெட தவண்டும். 

அேன்ெடி MoEF & CC அலுவலக 

குறிெ்ொகண போடரெ்ாக SEAC. 

பொது விசாரகணக் 

கூட்டே்திற்குெ் பிறகு இறுதி 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்ககயில் இது 

புதுெ்பிக்கெ்ெடும். 

25 பொது விசாரகண விளம்ெரம் ஒரு 

பெரிய தேசிய நாளிேழிலும், மிகவும் 

புழக்கே்தில் இருக்கும் ஒரு வட்டார 

பமாழி நாளிேழிலும் பவளியிடெ்ெடும். 

இது இறுதி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ககயில் 

புதுப்பிக்கப்படும். 

26 தமிழ் பமாழியிலும் பபாது விசாரகண 

பதாடரப்ான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக, நிரவ்ாக 

சுருக்கம் மற்றும் பிற பதாடரப்ுகடய 

வகரவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ககயின் 

தமிழ் பதிப்பு மற்றும் நிரவ்ாகச ்

சுருக்கம் TNPCB க்கு 
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தகவல்ககள PP தயாரிக்க 

தவண்டும்/காட்ட தவண்டும். 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

27 முன்பமாழியெ்ெட்ட இடே்திற்கு அருகில் 

உள்ள ோவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் ெற்றிய ஆய்வின் ஒரு 

ெகுதியாக, சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) ஒருங்கிகணெ்ொளர ் உள்ளூர ்

மாணவரக்ளுக்கு உள்ளூர ் ோவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்ககளெ் 

ொதுகாெ்ெேன் முக்கியே்துவம் ெற்றிய 

விவரங்ககள  கற்பிக்க தவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) ஒருங்கிகணப்பாளர ்

மற்றும் சூழலியல் மற்றும் 

பல்லுயிர ் பபருக்கத்திற்கான 

FAE ஆய்வு பகுதிக்கு வருகக 

தந்து, உயிரியல் சூழகலப் 

பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவம் 

குறித்து உள்ளூர ் மக்கள், 

மற்றும் மாணவரக்ளுக்கு 

அறிவுறுத்தினர.் 

28 திட்டே்கேச ் சுற்றியுள்ள ெசுகம 

ெகுதியின் தநாக்கம், உமிழ்வுகள், 

காரெ்ன் வரிகசெ்ெடுே்துேல் 

ஆகியவற்கறக் ககெ்ெற்றுவது மற்றும் 

அழகியகல தமம்ெடுே்துவதோடு, 

உருவாக்கெ்ெடும் சே்ேேக்ேக் 

குகறெ்ெதும் ஆகும். மாவட்ட வன 

அலுவலகம் (DFO), மாநில தவளாண்கமெ் 

ெல்ககலக்கழகம் மற்றும் உள்ளூர ்

ெள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகளுடன் 

கலந்ோதலாசிே்து பின் இகணெ்பு-I இல் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளெடி ெரந்ே 

அளவிலான உள்நாட்டு ோவர 

இனங்ககள நடவு பசய்ய தவண்டும், 

பூரவ்ீக தோற்றம் பகாண்ட 

அடரே்்தியான/மிேமான விோனம் 

பகாண்ட ோவர வககககளே் 

தேரந்்பேடுக்க தவண்டும். புேரக்ளுடன் 

மாறி மாறி சிறிய/நடுே்ேர/உயரமான 

அத்தியாயம் IV, ப.153-158 இன் 

கீழ் பிரிவு 4.6 இல் 

அட்டவகணகள் 4.11 மற்றும் 

4.12 இல் விரிவான பசுகமப் 

பகுதி தமம்பாட்டுத் திட்டம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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மரங்களின் இனங்கள் கலந்ே முகறயில் 

நடெ்ெட தவண்டும். 

29 உயரமான/ஒரு வருடம் ெழகமயான 

மரக்கன்றுககள பொருே்ேமான அளவு 

கெகளில் வளரெ்்ெது முன்னுரிகம 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்ே கெககள, 

உள்ளூர ் வன 

அதிகாரிகள்/ோவரவியலாளர/்தோட்டக்

ககல வல்லுனரக்ளின் 

ஆதலாசகனயின்ெடி நடவு பசய்ய 

தவண்டும். திட்டே ் ேளே்தின் எல்கலயில் 

குகறந்ேெட்சம் 3 மீட்டர ் அகலம் மற்றும் 

போகுதிகளுக்கு இகடதய ஒரு 

ஒழுங்ககமக்கெ்ெட்ட முகறயில் GPS 

ஒருங்கிகணெ்புகளுடன் பசுகம பகுதி 

ெகுதிகய முன்பமாழிெவர ் ஒதுக்க 

தவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

கபகளில் வளரக்்கப்பட்ட ஒரு 

வயதுகடய மரக்கன்றுககள 

வாங்கி, உள்ளூர ்

வனத்துகறயின் 

ஆதலாசகனயின்படி, உத்ததச 

திட்டப் பகுதிகயச ்சுற்றியுள்ள 

ஒவ்பவாரு பசடிக்கும் இகடதய 

3 மீ இகடபவளியில் நடவு 

பசய்ய தவண்டும் என்று 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பல்லுயிர ்

பன்முகத்தன்கமக்கான FAE 

திட்ட முன்பமாழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

அதிகாரிகள்/தாவரவியலாளர.் 

30 முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரியின் 

(அல்லது) குே்ேககக் காலம் முடியும் 

வகர, தெரிடர ் தமலாண்கமே் திட்டம் 

ேயாரிக்கெ்ெட்டு, EIA/EMP அறிக்ககயில் 

தசரக்்கெ்ெட தவண்டும். 

அத்தியாயம் VII, ெக்கம்.185-190 

இன் கீழ் பிரிவு 7.3 இல் 

விவரங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

31 முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரியின் 

(அல்லது) குே்ேககக் காலம் முடியும் 

வகர, இடர ் மதிெ்பீடு மற்றும் 

தமலாண்கமே் திட்டம் ேயாரிக்கெ்ெட்டு, 

EIA/EMP அறிக்ககயில் தசரக்்கெ்ெட 

தவண்டும். 

அத்தியாயம் VII, ெக்கம்.180-183 

இன் கீழ் பிரிவு 7.2 இல் 

விவரங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

32 இந்தத் திட்டத்தின் பதாழில்சார ்சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட தவண்டும் 

மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட தடுப்பு 

திட்டத்தின் பதாழில்சார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் மற்றும் 

தடுப்பு நடவடிக்கககள் பற்றி 
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நடவடிக்கககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 

தவண்டும். முன் தவகல வாய்ப்பு 

மருத்துவ பரிதசாதகன மற்றும் 

காலமுகற மருத்துவ பரிதசாதகன 

அட்டவகணகள் பற்றிய விவரங்கள் EMP 

இல் இகணக்கப்பட தவண்டும். சுரங்கப் 

பகுதியில் முன்பமாழியப்பட்ட 

ததகவயான வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட பதாழில்சார ் சுகாதாரத் 

தணிப்பு நடவடிக்கககள் விரிவாக 

இருக்கலாம். 

பிரிவு 4.8 இல் அதத்ியாயம் IV, 

ெக்கம்.166 & 167 இன் கீழ் 

விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

33 இே்திட்டே்தின் பொது சுகாோர 

ோக்கங்கள் மற்றும் ொதிெ்பு 

மண்டலே்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

போடரப்ுகடய நடவடிக்கககள் 

முகறயாக மதிெ்பீடு பசய்யெ்ெட 

தவண்டும் மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

தீரவ்ு நடவடிக்கககள் ெட்பஜட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக விவரிக்கெ்ெட 

தவண்டும். 

இந்ே திட்டே்ோல் பொது 

சுகாோர ொதிெ்புகள் எதுவும் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்கல. CSR 

மற்றும் CER பசயல்ொடுகளின் 

விவரங்கள் அே்தியாயம் VIII 

இன் கீழ் ெக்கம்.204-205 இல் 

பிரிவுகள் 8.6 மற்றும் 8.7 இல் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

34 சமூக-பொருளாோர ஆய்வுகள் சுரங்க 

நடவடிக்ககயிலிருந்து 5 கிமீ இகடயக 

மண்டலே்திற்குள் தமற்பகாள்ளெ்ெட 

தவண்டும். திட்ட ஆேரவாளரால் வழங்க 

முன்பமாழியெ்ெட்ட உள்ளூர ்

சமூகே்திற்கு சமூக-பொருளாோர 

முக்கியே்துவம் மற்றும் பசல்வாக்கின் 

நடவடிக்கககள் சுட்டிக்காட்டெ்ெட 

தவண்டும். முடிந்ேவகர' அளவு 

ெரிமாணங்கள் பசயல்ெடுே்துவேற்கான 

காலகட்டங்களுடன் பகாடுக்கெ்ெடலாம். 

ஆய்வுெ் ெகுதியின் சமூக-

பொருளாோர சூழலில் 

எதிரம்கறயான ோக்கம் 

எதுவும் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்கல, 

தமலும் இந்ேே் திட்டம் 15 

நெரக்ளுக்கு தவகலவாய்ெ்கெ 

வழங்குவேன் மூலம் சமூக-

பொருளாோர சூழலுக்கு 

ெயனளிக்கும் வககயில் பிரிவு 

8.1, பக்கம். 202 அேத்ியாயம் VIII 
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இன் கீழ் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

35 திட்டே்திற்கு எதிராக நிலுகவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள் ஏதேனும் 

இருந்ோல், திட்டே்திற்கு எதிராக ஏதேனும் 

நீதிமன்றே்ோல் அனுெ்ெெ்ெட்ட 

வழிகாட்டுேல் / உே்ேரவுடன் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

இந்ேே் திட்டே்துக்கு எதிராக 

எந்ே நீதிமன்றே்திலும் வழக்கு 

நிலுகவயில் இல்கல. 

36 திட்டம் பசயல்ெடுேே்ெ்ெட்டால், 

திட்டே்தின் ெலன்கள் விவரிக்கெ்ெட 

தவண்டும். திட்டே்தின் ெலன்கள் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், பொருளாோரம், 

தவகல வாய்ெ்பு தொன்றவற்கற 

பேளிவாகக் குறிக்கும். 

திட்ட விவரங்களின் 

நன்கமகள் அே்தியாயம் VIII 

இன் கீழ் பக்கம். 202-205 இல் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

37 முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரி ேளே்தில் 

ஏதேனும் குவாரி நடவடிக்கககள் 

தமற்பகாள்ளெ்ெட்டிருந்ோல், அேற்காக 

இெ்தொது சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிகய 

நாடியுள்ளது. திட்ட முன்பமாழிெவர,் 

முந்கேய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

பகாடுக்கெ்ெட்ட EC நிெந்ேகனகளுக்கு 

விரிவான இணங்குவகே, MoEF & CC, 

மண்டல அலுவலகம், பசன்கன (அல்லது) 

சம்ெந்ேெ்ெட்ட DEE/TNPCB மூலம் 

சான்றளிக்கெ்ெட்ட ேள 

புககெ்ெடங்களுடன் அளிக்க தவண்டும். 

இது இறுதி EIA/EMP 

அறிக்ககயில் 

புதுெ்பிக்கெ்ெடும். 

38 PP ஆனது சுரங்க வாழ்நாள் முழுவதும் 

EMP ஐ ேயார ்பசய்யெட்டு, தமலும் சுரங்க 

வாழ்நாள் முழுவதும் EMP ஐ 

ககடபிடிெ்ெோக உறுதிபமாழி அளிக்க 

தவண்டும். 

அத்தியாயம் X, ெக்கம்.216-232 

இன் கீழ் ஒரு விரிவான EMP 

அட்டவகண 10.9 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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39 எந்ேபவாரு உண்கமே் ேகவகலயும் 

மகறே்ேல் அல்லது 

ேவறான/புகனயெ்ெட்ட ேரகவச ்

சமரெ்்பிே்ேல் மற்றும் தமதல 

குறிெ்பிட்டுள்ள நிெந்ேகனகளுக்கு 

இணங்கே் ேவறினால், சுற்றுசச்ூழல் 

(ொதுகாெ்பு) சட்டம், 1986 இல் ேண்டகன 

விதிககள ஈரெ்்ெதுடன், இந்ே 

நிெந்ேகனகளின் விதிமுகறகள் 

திரும்ெெ் பெறெ்ெடலாம். 

எந்தபவாரு உண்கமத ்

தகவகலயும் மகறப்பதும் 

அல்லது 

தவறான/புகனயப்பட்ட 

தரகவச ் சமரப்்பிப்பதும், 

தமதல குறிப்பிடட்ுள்ள 

நிபந்தகனகளுக்கு இணங்கத ்

தவறுவதும், சுற்றுசச்ூழலில் 

தண்டகன விதிககள 

ஈரப்்பதுடன், இந்தக் குறிப்பு 

விதிமுகறககள திரும்பப் 

பபறுவதற்கு வழிவகுக்கும் 

என்ற உண்கமகய மனதில் 

கவத்து EIA அறிக்கக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986. 

 SEIAA வின் விொேம் மை்றும் கருே்துக்கள் 

14.07.2022 அன்று நகடபெற்ற SEAC இன் 287th கூட்டே்தில் முன்பமாழிவு 

கவக்கெ்ெட்டோக நகடபெற்ற 532rd அதிகார சகெ கூட்டே்தில் 

முன்பமாழிவு கவக்கெ்ெட்டது. 22.06.2022 அன்று ஆகணயம் குறிெ்பிடட்து. 

திட்டே்திற்கான பொது விசாரகணயுடன் குறிெ்பு விதிமுகறககள (ToR) 

வழங்குவேற்காக SEAC ேனது ெரிந்துகரககள ஆகணயே்திற்கு 

அளிே்துள்ளது. 

விரிவான விவாேங்களுக்குெ் பிறகு. ஆகணயம் SEAC இன் ெரிந்துகரகய 

ஏற்றுக்பகாண்டது மற்றும் SEAC ெரிந்துகரேே் நிெந்ேகனகளுக்கு உட்ெட்டு 

ஒருங்கிகணந்ே சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீட்டு ஆய்வு மற்றும் ேனியான 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கமே ் திட்டே்கேே் ேயாரிெ்ெேற்காக குழுமம் கீழ் 

பொது விசாரகணயுடன் குறிெ்பு விதிமுகறககள (ToR) வழங்க முடிவு 

பசய்ேது. பின்வரும் நிெந்ேகனகளுக்கு தமலதிகமாக & சாோரண 

நிகலகமகள். 

1 சுரங்கம், ெணிபுரியும் ெணியாளரக்ளின் 

ொதுகாெ்பு மற்றும் நிகலயான 

சுரங்கே்தின் பகாள்கககயெ் பின்ெற்றி 

சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்புககளக் கருே்தில் 

ஆம், இணங்கினார.் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே ்

திட்டம் 

TOR இன் ெடி 
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பகாண்டு, சுரங்கேத்ின் இறுதி ஆழம் 

ேகர மட்டே்திலிருந்து 25 மீட்டர ் மற்றும் 

3,40313 கன மீட்டர ்சாோரண கல் மற்றும் 

38,880 கன மீட்டர ் சரகள என 

வகரயறுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே் 

திட்டே்தின்ெடி ஐந்து வருட காலே்திற்கு 

சுரங்கே்திற்கு அனுமதிக்கெ்ெடுகிறது. 

மாற்றியகமக்கெ்ெட்டது 

ெரிந்துகரக்கெ்ெட்டகேெ் 

பூரே்்தி பசய்ய ெரிந்துகர 

இருெ்பு மற்றும் ஆழம் 

மாற்றியகமக்கெ்ெட்டது. 

சுரங்கே் திட்ட ேடட்ுகள் 

இகணெ்பு III இல் 

இகணக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

 

2 அண்ணா ெல்ககலக்கழகம், NITs, ILTS, 

NIRM, CSIR ஆய்வகங்கள் தொன்ற 

புகழ்பெற்ற அரசு அறிவியல் 

ஆராய்சச்ி/கல்வி நிறுவனங்களால் 

ேற்தொதுள்ள குழி/குவாரியின் மீது 

ஏதேனும் முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரிக்கு 

அறிவியல் ஆய்வுகள் 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். ேடக்டயான 

நிலெ்ெரெ்பில் ெணியின் ஆழம் ேகர 

மட்டே்திலிருந்து (BGL) 40 மீட்டருக்கு 

அெ்ொல் நீட்டிக்கெ்ெடுகிறது, தமலும் 

சரிவுகளின் நிகலேே்ன்கமகய 

மதிெ்பிடுவேற்காக நிலே்திலிருந்து 30 

மீட்டருக்கு அெ்ொல் (AGL) 

அகழ்வாராய்சச்ி 

தமற்பகாள்ளெ்ெடுகிறது. அறிக்ககயின் 

நகல் SEIAA, சம்ெந்ேெ்ெட்ட AD/DGM, 

சம்ெந்ேெ்ெட்ட DEE/TNPCB மற்றும் 

பசன்கன சுரங்கெ் ொதுகாெ்பு 

இயக்குனரிடம் சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். 

சுரங்கே்தின் ஆழம் 25 மீ BGL 

வகர 

கட்டுெ்ெடுேே்ெ்ெட்டிருெ்ெோல் 

தமலதிக ஆய்வுகள் 

தேகவயில்கல. 
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3 உே்தேச சுரங்க குேே்ககெ் ெகுதிகயச ்

சுற்றியுள்ள கிராமங்கள், நீரந்ிகலகள்/ 

ஆறுகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

ெலவீனமான ெகுதிகளில் ஏற்ெடும் 

ொதிெ்புகள் குறிே்து விரிவான ஆய்வு 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

நிலம், காற்று, சதத்ம், நீர,் மண், 

உயிரியல் மற்றும் சமூக-

பபாருளாதாரத்தில் 

சுரங்கத்தின் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

அத்தியாயம் IV, ெக்கம்.127-170 

இன் கீழ் விவாதிக்கப்படுகிறது. 

4 திட்ட ஆேரவாளர ் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

குடியிருெ்புகள், ெள்ளிகள், போல்லியல் 

ேளங்கள், கட்டகமெ்புகள், ரயில் 

ொகேகள், சாகலகள் குறிே்து 300மீ 

சுற்றளவுக்கு VAO சான்றிேகழ வழங்க 

தவண்டும்.  ஓகட, வாரி, கால்வாய், 

வாய்க்கால், ஆறு, ஏரி குளம், போட்டி 

தொன்ற நீரந்ிகலகள் ெற்றி குறிெ்பிட 

தவண்டும். 

300 மீ சுற்றளவுக்கு VAO 

சான்றிேழ் இகணெ்பில் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

5 30.09.2020 மற்றும் 20.10.2020 தேதியிட்ட 

MoEF & CC அலுவலக குறிெ்ொகண 

F.No.22-65l2017lA இன் ெடி, முன்பமாழிெவர ்

பொது கலந்ோய்வின் தொது 

எழுெ்ெெ்ெட்ட கவகலககள நிவரே்த்ி 

பசய்வார ் மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

அகனே்து நடவடிக்கககளும் 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கம திட்டே்தின் 

ஒரு ெகுதியாக இருக்கும். 

பொது கலந்ோய்வின் தொது 

எழுெ்ெெ்ெட்ட கவகலகள் 

மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

அகனே்து நடவடிக்கககளும் 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் 

புதுெ்பிக்கெ்ெடும். 

6 சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீடு காரெ்ன் 

உமிழ்கவ விரிவாக ஆய்வு பசய்வதுடன் 

காரெ்ன் உமிழ்கவே் ேணிக்க காரெ்ன் 

மூழ்கிகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

பவெ்ெநிகல குகறெ்பு உள்ளிட்ட பிற 

உமிழ்வு மற்றும் காலநிகல ேணிெ்பு 

ெகுதி 4.6 ெக்கம்.153-164 இல் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ள ெசுகம 

ெகுதி தமம்ொட்டுே் திட்டம், 

அே்தியாயம் IV இன் கீழ் 

சுற்றுசச்ூழலில் காரெ்ன் 

பவளிதயற்றே்தின் 
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நடவடிக்கககளின் கட்டுெ்ொடு உள்ளிட்ட 

நடவடிக்ககககள ெரிந்துகரக்கும். 

ோக்கேக்ேக் குகறக்க 

வடிவகமக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

7 சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீடு ெல்லுயிர,் 

இயற்கக சுற்றுசச்ூழல், மண் நுண்ணுயிர ்

ோவரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் 

மண் விகே வங்கிகள் ஆகியவற்கற 

ஆய்வு பசய்து இயற்கக சூழகல 

ெராமரிெ்ெேற்கான நடவடிக்ககககள 

ெரிந்துகரக்க தவண்டும். 

அத்தியாயம் III, ெக்கம்.81-111 

இன் கீழ் பகுதி 3.5 இல் 

சுற்றுசச்ூழல் விவரங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அத்தியாயம் IV, ெக்கம்.153-164 

இன் கீழ் பிரிவு 4.6 இல் தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளன. 

8 குறிெ்பிட்ட ெகுதியின் நிகலயான 

தமலாண்கம மற்றும் பொருட்கள் மற்றும் 

தசகவகளின் ஓட்டேத்ிற்கான 

சுற்றுசச்ூழகல மீட்படடுெ்ெேற்கு 

நடவடிக்கக ெரிந்துகரக்க தவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ெல்லுயிர ்

பெருக்கே்தின் FAE திட்ட 

முன்பமாழிெவருக்கு, 

குறிெ்ொக 4 ஆண்டுகள் 

ெழகமயான ோவரங்கள் 

இருக்கும் திட்டெ் ெகுதிக்கான 

மறு நடவுெ் ெணிககள 

காலியாக உள்ள இடங்களில் 

தமற்பகாள்ள தவண்டும் என்று 

அறிவுறுே்தியுள்ளது. 

9 திட்ட ஆேரவாளர ் மீன் வாழ்விடங்கள் 

மற்றும் நீரந்ிகல மற்றும் 

நீரே்த்ேக்கே்தில் உணவு வகல/உணவுச ்

சங்கிலி ஆகியவற்றில் ஏற்ெடும் 

ோக்கேக்ே ஆய்வு பசய்வார.் 

நீரவ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அகமெ்பில் உணவுச ்

சங்கிலிக்கான ெகுெ்ொய்வு 

பசயல்ொட்டில் உள்ளது மற்றும் 

அறிக்கக இறுதி EIA 

அறிக்ககயில் தசரக்்கெ்ெடும். 

10 குறிெ்பு விதிமுகறகள் குறிெ்ொக மண் 

ஆதராக்கியம், மண் அரிெ்பு, மண்ணின் 

இயற்பியல் தவதியியல் கூறுகள் மற்றும் 

நுண்ணுயிர ் கூறுகள் மீோன ோக்கே்கே 

ஆய்வு பசய்ய தவண்டும். 

மண் சூழலில் சுரங்கே்தின் 

ோக்கம் பிரிவு 4.2, அே்தியாயம் 

IV, ெக்கம்.129 இன் கீழ் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 



xviii 

 

11 சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீடு காடு, 

ோவரங்கள், உள்ளூர,் 

ொதிக்கெ்ெடக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 

வரும் உள்நாட்டு ோவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீோன ோக்கேக்ே 

ஆய்வு பசய்ய தவண்டும். 

இந்த அறிக்கக, பகுதி 3.5 பக். 

81-111 இல் தாவரங்கள், 

உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து வரும் 

உள்நாட்டு தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்ககள 

உள்ளடக்கிய சூழலியல் 

மற்றும் பல்லுயிர ் பற்றிய 

ஆய்வுககள 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழல் 

அறிக்ககயின்படி, உள்ளூர,் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் 

அழிந்து வரும் உள்நாட்டு 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் எதுவும் 

இல்கல. 

12 சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீட்டில், நிற்கும் 

மரங்களில் ஏற்ெடும் ொதிெ்புககள 

ஆய்வு பசய்து, ேற்தொதுள்ள மரங்ககள 

எண்ணி எண்ணி, ொதுகாெ்புக்கு 

நடவடிக்கக எடுக்க தவண்டும். 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் இந்த 

விஷயம் தசரக்்கப்படும். 

13 சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்பு மதிெ்பீடு 

ஈரநிலங்கள், நீரந்ிகலகள், ஓகடகள், 

ஏரிகள் மற்றும் விவசாய இடங்கள் 

குறிே்து ஆய்வு பசய்ய தவண்டும். 

சதுப்பு நிலங்கள், நீரந்ிகலகள், 

நதி நீதராகடகள், ஏரிகள் 

மற்றும் விவசாயத ் தளங்கள் 

உள்ளிட்ட அகனத்து 

ஆய்வுகளும் அட்டவகண 3.39 

இல் அத்தியாயம் III, ப.123 இல் 

தசரக்்கப்பட்டுள்ளன. 

14 சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீடு, ெசுகமெ் 

ெகுதி தமம்ொட்டிற்கான ெட்பஜட் மற்றும் 

அத்தியாயம் X, ெக்கம்.224-231 

இன் கீழ் அட்டவகண 10.9 இல் 
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தெரிடர ்தமலாண்கமே் திட்டம் உள்ளிட்ட 

பவடி மூடல் திட்டே்துடன் EMP ெற்றிய 

விரிவான ஆய்வு நடே்ே தவண்டும். 

விவரங்கள் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

15 சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீடு, காலநிகல 

மாற்றம், பவெ்ெநிகல உயரவ்ு, மாசுொடு 

மற்றும் மண்ணின் தமல் மற்றும் 

மண்ணுக்குக் கீதழ உள்ள காரெ்ன் 

இருெ்பு ஆகியவற்றின் ோக்கேக்ே ஆய்வு 

பசய்ய தவண்டும். 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் 

ேகவல் தசரக்்கெ்ெடும். 

16 சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்பு மதிெ்பீடு 

ொதுகாக்கெ்ெட்ட ெகுதிகள், காப்பு 

காடுகள், தேசிய பூங்காக்கள், 

நகடபாகதகள் மற்றும் வனவிலங்கு 

ொகேகள், திட்ட இடே்திற்கு அருகில் 

உள்ள ொதிெ்புககள ஆய்வு பசய்ய 

தவண்டும். 

திட்ட இடத்திற்கு அருகில் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், 

ததசிய பூங்காக்கள், 

தாழ்வாரங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு பாகதகள் எதுவும் 

இல்கல. வன தாவரங்கள் 

பற்றிய விவரங்கள் பிரிவு 3.5, 

ப.81-111 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

17 திட்ட முன்பமாழிெவர,் அருகிலுள்ள 

ெட்டா நிலங்கள், தோட்டக்ககல, 

விவசாயம் மற்றும் கால்நகடகளில் 

உள்ள தோட்டங்களில் திட்டே்தின் 

ோக்கேக்ே ஆய்வு பசய்து வழங்க 

தவண்டும். 

நிலச ் சூழலில் திட்டே்தின் 
ோக்கம் அே்தியாயம் IV, 

ெக்கம். 128 இன் கீழ் பிரிவு 4.1 

இல் விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

18 திட்ட முன்பமாழிெவர,் பசயல்ொடுகள் 

மூலம் இயற்ககச ் சுற்றுசச்ூழலின் 

சாே்தியமான துண்டாடுேல் ோக்கம் 

ெற்றிய விவரங்ககள ஆய்வு பசய்து 

அளிக்க தவண்டும். 

முன்பமாழியெ்ெட்ட 

திட்டே்தின் ோக்கங்கள் பிரிவு 

4.4.3 அே்தியாயம் IV, ெக்கம்.144-

145 இல் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

19 விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கமே ்

திட்டே்துடன் ேழுவல், ேணிெ்பு மற்றும் 

அே்தியாயம் X,10.9 ெக்கம்.216-

231 இன் கீழ் ஒரு விரிவான 
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தீரவ்ு உே்திகள் பவளியிடெ்ெட்ட 

துல்லியமான ெகுதி ேகவல்போடரப்ு 

ஆகணயின்ெடி சுரங்க குே்ேகக காலம் 

முழுவகேயும் உள்ளடக்கியது. 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கம 

திட்டம் அட்டவகண 10.9 இல் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

20 திட்ட ஆேரவாளர ்நீரந்ிகலகளில் நீரவ்ாழ் 

ோவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 

ோக்கம் மற்றும் நிலெ்ெரெ்பில் 

ஏற்ெடக்கூடிய வடுக்கள் ஆகியவற்கற 

ஆய்வு பசய்து வழங்க தவண்டும். 

அருகிலுள்ள குகககள், ொரம்ெரிய ேளம் 

மற்றும் போல்பொருள் இடங்களுக்கு 

ஏற்ெடும் தசேங்கள் சாே்தியமான நில 

வடிவே்கே மாற்றும் காட்சி மற்றும் 

அழகியல் ோக்கங்கள். 

நீரந்ிகலகளில் உள்ள நீரவ்ாழ் 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகளின் மீது 

முன்பமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் தாக்கம் 

அத்தியாயம் IV, pp.113-115 இன் 

கீழ் பிரிவு 4.6 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.விவா

திக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

21 சுற்றுசச்ூழலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

கமக்தராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 

ஏற்ெடக்கூடிய மாசுககள திட்ட 

முன்பமாழிெவர ் ஆய்வு பசய்து வழங்க 

தவண்டும். சுரங்கே்தின் தொது 

சிந்திக்கெ்ெடும் நடவடிக்கககளால் 

நீரவ்ாழ் சூழல் மற்றும் நன்னீர ்

அகமெ்புகளில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

கமக்தராபிளாஸ்டிக்ஸின் சுற்றுசச்ூழல் 

அொயங்கள் மற்றும் ோக்கங்கள் 

ஆராயெ்ெட்டு அறிக்ககயிடெ்ெடலாம். 

பிளாஸ்டிக் கழிவு தமலாண்கம 

ெற்றிய விஷயம் அே்தியாயம் 

VII, ெக்கம். 197 இன் கீழ் பிரிவு 

7.5 இல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

22 திட்ட முன்பமாழிெவர,் 

காப்புக்காடுகளில் இல்லாே 

வனவிலங்குகளில் சுரங்கே்தின் ோக்கம் 

குறிே்து விரிவான ஆய்வு பசய்ய 

தவண்டும். 

திட்ட ஆேரவாளர ் முள்கம்பி 

தவலி அகமக்கும் ெணிகய 

தமற்பகாள்வதுடன், மற்ற 

சுற்றுசச்ூழல் ொதுகாெ்பு 

நடவடிக்கககளில் 

வனவிலங்குகள் ேளே்திற்குள் 
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நுகழவகேே ் ேடுக்க 

குே்ேககெ் ெகுதிகயச ் சுற்றி 

ெசுகம ெகுதிகய உருவாக்க 

தவண்டும். 

23 பின்வருவனவற்றில் புகழ்பெற்ற ஆராய்சச்ி நிறுவனங்களிடமிருந்து 

வழங்கெ்ெட்ட துல்லியமான ெகுதி ேகவல்போடரப்ு உே்ேரவின்ெடி, சுரங்க 

குே்ேகக காலம் முழுவகேயும் உள்ளடக்கிய உேத்ேச சுரங்க குே்ேககெ் 

ெகுதிகயச ்சுற்றியுள்ள ஓய் சுரங்கே்தின் ோக்கம் குறிே்து விரிவான ஆய்வு 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

 i. மண் ஆதராக்கியம் மற்றும் 

உயிர ்ென்முகே்ேன்கம. 

ஆய்வு நடந்து 

பகாண்டிருக்கிறது. இறுதி 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்ககயில் முடிவுகள் 

புதுெ்பிக்கெ்ெடும். 

 ii. காலநிகல மாற்றம் வறடச்ி, 

பவள்ளம் தொன்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கும். 

 iii. கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் (GHG), 

பவெ்ெநிகல அதிகரிெ்பு 

மற்றும் உள்ளூர ் மக்களின் 

வாழ்வாோரே்திற்கு 

வழிவகுக்கும் மாசுொடு. 

 iv. நீர ் மாசுொட்டின் 

சாே்தியக்கூறுகள் மற்றும் 

நீரவ்ாழ் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆதராக்கியே்தில் ோக்கம். 

 v. விவசாயம், வனவியல் மற்றும் 

ொரம்ெரிய நகடமுகறகள். 

vi. சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்ெடும் 

அழிவின் காரணமாக 

நீரப்வெ்ெ/புவிபவெ்ெ விகளவு. 

vii. உயிர-்புவி தவதியியல் 

பசயல்முகறகள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அழுேே்ம் உட்ெட 
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அேன் அடிசச்ுவடுகள். 

viii. தமற்ெரெ்பு நீதராகடகளில் 

வண்டல் புவி தவதியியல். 

24 நிலே்ேடி நீர ் உந்தி மற்றும் திறந்ே 

கிணறுகள் மற்றும் ஆறுகள், போட்டிகள், 

கால்வாய்கள், குளங்கள் தொன்ற 

தமற்ெரெ்பு நீரந்ிகலகளின் 

எண்ணிக்கககய விவரிக்கும் 

நீரம்ட்டே்தின் வகரெடே்கே கருே்தில் 

பகாண்டு, I கி.மீ (சுற்றளவு) வகர 

ொதிெ்புககள மதிெ்பிடுவேற்காக நீர-்

புவியியல் ஆய்வு. சுரங்க நடவடிக்கக 

காரணமாக அருகிலுள்ள நீரந்ிகலகளில். 

உண்கமயான கண்காணிக்கெ்ெட்ட 

ேரவுகளின் அடிெ்ெகடயில் தவகல 

பசய்வது நிலே்ேடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்ெது பேளிவாகக் காட்டெ்ெடலாம். 

சுரங்க குே்ேகக காலம் முழுவகேயும் 

உள்ளடக்கி, இது போடரெ்ான 

தேகவயான ேரவு மற்றும் ஆவணங்கள் 

வழங்கெ்ெடலாம். 

விரிவான நீரந்ிகல ஆய்வு 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

அத்தியாயம் III, pp.46-63 இன் 

கீழ் பிரிவு 3.2 இல் முடிவுகள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

25 தெரிடர ் தமலாண்கமே் திட்டம் மற்றும் 

தெரிடர ் ேணிெ்பு நடவடிக்ககககள 

அகனே்து அம்சங்களிலும் வழங்குேல் 

வழங்கெ்ெட்ட துல்லியமான ெகுதி 

ேகவல்போடரப்ு உே்ேரவின்ெடி முழு 

சுரங்க குேே்கக காலம். 

இந்ேே் திட்டே்திற்கான தெரிடர ்

தமலாண்கமே ் திட்டம் 

அே்தியாயம் VII, ெக்கம்.185-190 

இன் கீழ் பிரிவு 7.3 இல் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 

26 சுரங்கே்தின் பசயல்ொட்டு மற்றும் 

பிந்கேய பசயல்ொட்டின் தொது 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடும் ொதிெ்புகள் உட்ெட 

இடர ் மதிெ்பீடு மற்றும் தமலாண்கமே ்

இந்ேே் திட்டே்திற்கான இடர ்

மதிெ்பீடு மற்றும் 

தமலாண்கமே ் திட்டம் 

அே்தியாயம் VII, ெக்கம்.180-184 
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திட்டே்கே வழங்குேல். இன் கீழ் பிரிவு 7.2 இல் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 

27 வழங்கெ்ெட்ட துல்லியமான ெகுதி 

ேகவல்போடரப்ு ஆகணயின்ெடி சுரங்க 

குே்ேகக காலம் முழுவகேயும் 

உள்ளடக்கிய விரிவான சுரங்க மூடல் 

திட்டம். 

இறுதி EIA அறிக்ககயில் 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம் 

தசரக்்கப்படும். 

நிறலயான குறிப்பு விதிமுறைகள் 

1. 1994 ஆம் ஆண்டு முேல் ஆண்டு 

வாரியான உற்ெேத்ி விவரங்கள் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும், 1994 க்கு 

முந்கேய எந்ே ஒரு வருடே்திலும் 

அகடந்ே அதிகெட்ச உற்ெே்திகய 

பேளிவாகக் குறிெ்பிட தவண்டும். EIA 

அறிவிெ்பு 1994 நகடமுகறக்கு வந்ே 

பிறகு உற்ெே்தியில் ஏதேனும் அதிகரிெ்பு 

இருந்ேோ என்ெகேயும் திட்டவட்டமாக 

பேரிவிக்கலாம், w.r.t. 1994 க்கு முன் 

எட்டெ்ெட்ட அதிகெட்ச உற்ெே்தி. 

பொருந்ோது. இது மீறல் வகக 

திட்டம் அல்ல. இந்ே திட்டம் B1 

வககயின் கீழ் வருகிறது. 

2. சுரங்கே்தின் உரிகமயான 

குே்ேககோரர ் முன்பமாழிெவர ்

என்ெகே ஆேரிக்கும் ஆவணே்தின் நகல் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

குவாரி அகமக்க 

முன்பமாழியெ்ெட்ட இடம் 

ெட்டா நிலம். இகணெ்பு III இல் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே ்

திட்டே்துடன் உரிகம 

ஆவணே்தின் நகல் 

இகணக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

3. அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கே் திட்டம், 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் 

பொது விசாரகண உட்ெட அகனே்து 

ஆவணங்களும் சுரங்க குே்ேகக ெகுதி, 

உற்ெே்தி நிகலகள், கழிவு உற்ெேத்ி 

சுரங்கே் திட்டம், சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் 
பொது விசாரகண 
போடரெ்ான அகனே்து 
ஆவணங்களும் 
ஒன்றுக்பகான்று 
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மற்றும் அேன் தமலாண்கம, சுரங்க 

போழில்நுட்ெம் தொன்றவற்றின் 

அடிெ்ெகடயில் ஒன்றுக்பகான்று 

இணக்கமாக இருக்க தவண்டும் மற்றும் 

குே்ேககோரரின் பெயரில் இருக்க 

தவண்டும். 

இணக்கமானகவ மற்றும் 
இகணெ்புெ் ெகுதியில் 
வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 

4. சுரங்க குே்ேகக ெகுதியின் அகனே்து 

மூகல ஒருங்கிகணெ்புகளும், உயர ்

பேளிவுே்திறன் ெடங்கள்/ தடாதொஷீட,் 

நிலெ்ெரெ்பு ோள், புவியியல் மற்றும் 

ெகுதியின் புவியியல் ஆகியவற்றில் 

மிககெ்ெடுேே்ெ்ெட்டிருக்க தவண்டும். 

முன்பமாழியெ்ெட்ட ெகுதியின் 

அே்ேககய ெடம், நிலெ் ெயன்ொடு 

மற்றும் ஆய்வுெ் ெகுதியின் (கமய 

மற்றும் இகடயக மண்டலம்) பிற 

சூழலியல் அம்சங்ககளே் பேளிவாகக் 

காட்ட தவண்டும். 

அகனே்து மூகல 
ஒருங்கிகணெ்புகள், புவியியல் 
மற்றும் புவியியல் 
வகரெடங்களுடன் குே்ேககெ் 
ெகுதிகயக் காட்டும் கூகுள் 
எரே்் ெடம் முகறதய 
அே்தியாயம் II, பக்கம்.17,18 

மற்றும் 19 இல் முகறதய 
ெடங்கள் 2.3, 2.4 மற்றும் 2.5 இல் 
பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

5. இந்திய சரத்வ ஆஃெ் இந்தியா 

தடாதொஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அெ்ெகுதியின் புவியியல் வகரெடம், 

அெ்ெகுதியின் நில வடிவங்களின் 

புவியியல், ேற்தொதுள்ள கனிமங்கள் 

மற்றும் அெ்ெகுதியின் சுரங்க வரலாறு, 

முக்கியமான நீரந்ிகலகள், ஓகடகள் 

மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் மண்ணின் 

ெண்புகள் ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் 

ேகவல் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

அகனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகளுக்கான அடிப்பகட 

தரவு மாதிரி இடங்கள், சரத்வ 

ஆஃப் இந்தியா 

தடாதபாஷீட்டில் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 

6. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்காக 

முன்பமாழியெ்ெட்ட நிலேக்ேெ் ெற்றிய 

விவரங்கள், அரசின் நில ெயன்ொட்டுக் 

குே்ேககக்கு விண்ணெ்பிே்ே 

ெகுதிகய, வருவாய்ே்துகற 

அதிகாரிகளுடன், புவியியல் 



xxv 

 

பகாள்ககக்கு சுரங்கம் இணங்குகிறோ 

என்ற ேகவலுடன் பகாடுக்கெ்ெட 

தவண்டும். சுரங்கே்திற்கான நிலேக்ே 

மாற்றுவேற்கு மாநில நில ெயன்ொட்டு 

வாரியம் அல்லது சம்மந்ேெ்ெட்ட 

அதிகாரியிடம் அனுமதி பெற்றிருக்க 

தவண்டும். 

துகற அதிகாரிகள் ஆய்வு 

பசய்து, மாநில அரசின் 

பகாள்ககயின்ெடி, நிலம் 

குவாரிக்கு ஏற்றது என 

கண்டறியெ்ெட்டது. 

7. முன்பமாழியெ்ெட்ட நிறுவனம் அேன் 

இயக்குநரக்ள் குழுவால் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட நன்கு 

வகரயறுக்கெ்ெட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

பகாள்கககயக் பகாண்டிருக்கிறோ 

என்ெது பேளிவாகக் குறிெ்பிடெ்ெட 

தவண்டும்? அெ்ெடியானால், சுற்றுசச்ூழல் 

அல்லது வன விதிகள்/நிெந்ேகனககள 

மீறுேல்/ விலகல்/ மீறல் ஆகியவற்கற 

கவனே்தில் பகாள்ள ெரிந்துகரக்கெ்ெட்ட 

பசயல்ொட்டு பசயல்முகற/ 

நகடமுகறகள் ெற்றிய விளக்கே்துடன் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்ககயில் குறிெ்பிடெ்ெடலாம்? 

சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனககளக் 

ககயாள்வேற்கும், EC நிெந்ேகனகளுக்கு 

இணங்குவகே உறுதி பசய்வேற்கும் 

நிறுவனே்தின் ெடிநிகல அகமெ்பு 

அல்லது நிரவ்ாக உே்ேரவு 

வழங்கெ்ெடலாம். நிறுவனேத்ின் 

இயக்குநரக்ள் குழு மற்றும்/அல்லது 

ெங்குோரரக்ள் அல்லது 

ெங்குோரரக்ளுக்கு இணங்காேகவ / 

சுற்றுசச்ூழல் விதிமுகறககள மீறுேல் 

முன்பமாழிெவர ் சுற்றுசச்ூழல் 

பகாள்கககய 

வடிவகமே்துள்ளார,் தமலும் 

இது அே்தியாயம் X, பக்கம்.207 

இன் கீழ் பிரிவு 10.1 இல் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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ெற்றி புகார ் பசய்யும் முகறயும் EIA 

அறிக்ககயில் விவரிக்கெ்ெடலாம். 

8. சுரங்கெ் ொதுகாெ்பு போடரெ்ான 

சிக்கல்கள், நிலே்ேடி சுரங்கே்தின் தொது 

சரிவு ஆய்வு மற்றும் திறந்ே பவளிd 

சுரங்கே்தின் தொது சாய்வு ஆய்வு, 

பவடிெ்பு ஆய்வு தொன்றகவ விரிவாக 

இருக்க தவண்டும். ஒவ்பவாரு 

சந்ேரெ்்ெே்திலும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

ொதுகாெ்பு நடவடிக்கககள் வழங்கெ்ெட 

தவண்டும். 

இது ககதயடு முகறயில் 

பசயல்ெட முன்பமாழியெ்ெட்ட 

திறந்ேபவளி குவாரி 

நடவடிக்ககயாகும். சாோரண 

கல் உருவாக்கம் கடினமான, 

கசச்ிேமான மற்றும் ஒதர 

மாதிரியான உடலாகும். 

பெஞ்சின் உயரம் மற்றும் 

அகலம் 900 பெஞ்ச ்

தகாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

ெராமரிக்கெ்ெடும். 

சுரங்க தமலாளர,் சுரங்கத ்

தகலவர ் மற்றும் சுரங்க 

துகண தகலவர ் தொன்ற 

திறகமயான நெரக்ளின் 

தமற்ொரக்வயில் குவாரி 

நடவடிக்கககள் 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிகயெ் 

பெற்ற பிறகு DGMS இலிருந்து 

தேகவயான அனுமதிகள் 

பெறெ்ெடும். 

9. குே்ேகக சுற்றளவிலிருந்து சுரங்க 

குே்ேகககயச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலே்கே ஆய்வுெ் ெகுதி 

உள்ளடக்கும் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) இல் உள்ள கழிவு 

உருவாக்கம் தொன்ற ேரவுகள் சுரங்கம் / 

இந்ே ஆய்வுக்காகக் 

கருேெ்ெடும் ஆய்வுெ் ெகுதி 10 

கிமீ சுற்றளவு பகாண்டது 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ககயில் 

உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 
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குே்ேககக் காலம் வகர இருக்க 

தவண்டும். 

தொன்ற அகனே்துே ்

ேரவுகளும் சுரங்கம் / 

குே்ேககக் காலே்திற்கானது. 

10. வனெ்ெகுதி, விவசாய நிலம், தமய்சச்ல் 

நிலம், வனவிலங்கு சரணாலயம், தேசிய 

பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

இடம்பெயரந்்ே ொகேகள், நீரந்ிகலகள், 

மனிே குடியிருெ்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுெ் ெகுதியின் நில ெயன்ொடு 

குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும். சுரங்க 

குே்ேககெ் ெகுதியின் நில ெயன்ொட்டுே் 

திட்டம், பசயல்ொட்டுக்கு முந்கேய, 

பசயல்ொட்டு மற்றும் பசயல்ொட்டுக்கு 

பிந்கேய கட்டங்ககள உள்ளடக்கியோக 

ேயாரிக்கெ்ெட்டு சமரெ்்பிக்கெ்ெட 

தவண்டும். நில ெயன்ொட்டு மாற்றம் 

ஏதேனும் இருந்ோல், அேன் ோக்கம் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

வனெ்ெகுதி, விவசாய நிலம், 

தமய்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

சரணாலயம், தேசிய பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் 

இடம்பெயரந்்ே ொகேகள், 

நீரந்ிகலகள், மனிே 

குடிதயற்றங்கள் மற்றும் பிற 

சூழலியல் அம்சங்ககள 

விவரிக்கும் ஆய்வுெ் ெகுதியின் 

நிலெ் ெயன்ொடு அே்தியாயம் 

III, பக்கம்.36-ன் கீழ் பிரிவு 3.1 

இல் விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 29. 

பசயல்ொட்டுக்கு முந்கேய, 

பசயல்ொட்டு மற்றும் 

பசயல்ொட்டுக்கு பிந்கேய 

கட்டங்ககளக் காட்டும் திட்டெ் 

ெகுதியின் நில ெயன்ொட்டுே ்

திட்டம் அட்டவகண 2.7, 

அே்தியாயம் II, பக்கம்.26 இன் 

கீழ் விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

11. சுரங்க குே்ேககக்கு பவளிதய உள்ள 

நிலெ்ெரெ்பின் அளவு, சுரங்க 

குே்ேககயில் இருந்து தூரம், அேன் நில 

ெயன்ொடு, R&R சிக்கல்கள் ஏதேனும் 

இருந்ோல், நிலேத்ின் விவரங்கள் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

குே்ேகக ெகுதிக்கு பவளிதய 

குெ்கெகள் எதுவும் 

முன்பமாழியெ்ெடாேோல் இது 

பொருந்ோது. 

பவட்டி எடுக்கெ்ெட்ட 

சாோரண கல் முழுவதும் 

தேகவெ்ெடும் 
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வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு 

பகாண்டு பசல்லெ்ெடும். 

12. திட்டெ் ெகுதியில் ஏதேனும் வன நிலம் 

சம்ெந்ேெ்ெட்டிருந்ோல் அகே 

உறுதிெ்ெடுே்தும் வககயில் மாநில 

வனே்துகறயில் உள்ள ேகுதி வாய்ந்ே 

அதிகாரியின் சான்றிேழ் வழங்கெ்ெட 

தவண்டும். காடுகளின் நிகல குறிே்து 

திட்ட ஆேரவாளர ் ஏதேனும் முரணாகக் 

கூறினால், அந்ே இடே்கே மாநில வனே் 

துகற அகமசச்கே்தின் பிராந்திய 

அலுவலகே்துடன் இகணந்து ஆய்வு 

பசய்து, காடுகளின் நிகலகயக் 

கண்டறியலாம், அேன் அடிெ்ெகடயில், 

இதில் உள்ள சான்றிேழில் தமதல 

குறிெ்பிட்டுள்ளெடி பவளியிடெ்ெடும். 

இதுதொன்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், 

மாநில வனே் துகறயின் பிரதிநிதி 

நிபுணர ் மதிெ்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு 

உேவுவது விரும்ெேே்க்கோக இருக்கும். 

உே்தேச திட்டெ் ெகுதிக்குள் 

வன நிலம் இல்கல 

என்ெோலும், உே்தேச திட்டெ் 

ெகுதி ெட்டா நிலம் என்ெோலும் 

இது பொருந்ோது. 

13. நிகர ேற்தொகேய மதிெ்பு (NPV) மற்றும் 

இழெ்பீட்டு காடு வளரெ்்பு (CA) உள்ளிட்ட 

திட்டே்தில் ஈடுெட்டுள்ள உகடந்ே ெகுதி 

மற்றும் கன்னி வனெ்ெகுதிக்கான 

வனே்துகற அனுமதியின் நிகல 

குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும். வனே்துகற 

அனுமதியின் நககலயும் வழங்க 

தவண்டும். 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டெ் 

ெகுதியில் எந்ே வன நிலமும் 

இல்கல என்ெோல் இது 

பொருந்ோது. 

14. ெட்டியலிடெ்ெட்ட ெழங்குடியினர ் மற்றும் 

பிற ொரம்ெரிய வனவாசிகள் (வன 

சுரங்க குே்ேகக ெகுதியில் 

காடுகள் அல்லது வனவாசிகள் 
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உரிகமககள அங்கீகரிே்ேல்) சட்டம், 

2006ன் கீழ் வன உரிகமககள 

அங்கீகரிெ்ெேற்கான நகடமுகற நிகல 

குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும். 

/ காடு சாரந்்ே சமூகங்கள் 

இல்லாேோல், வன உரிகமகள் 

சட்டம், 2006 அங்கீகாரே்கே 

இந்ே திட்டம் ஈரக்்கவில்கல. 

காடுகளால் ொதிக்கெ்ெட்ட 

குடும்ெங்கள் (PF) அல்லது 

மக்கள் (PP) இருக்கக்கூடாது. 

எனதவ, ொரம்ெரிய 

வனவாசிகளின் உரிகமகள் 

திட்டே்தின் காரணமாக 

சமரசம் பசய்யெ்ெடாது, 

அே்தியாயம் III இன் கீழ் ெ.80. 

15. ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள RF/PF 

ெகுதிகளில் உள்ள ோவரங்கள், 

தேகவயான விவரங்களுடன் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

வன தாவரங்கள் பற்றிய 

விவரங்கள் பிரிவு 3.5, ப.81-111 

இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

16. ஆய்வுெ் ெகுதியின் வனவிலங்குகளின் 

மீது சுரங்கே் திட்டேத்ின் ோக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வழங்கெ்ெடுவகேக் 

கண்டறிய ஒரு ஆய்வு பசய்யெ்ெட 

தவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் தவறு 

ஏதேனும் ொதுகாக்கெ்ெட்ட ெகுதியில் 

உள்ள வனவிலங்குகளின் மீோன 

திட்டே்தின் ோக்கம் மற்றும் அேற்தகற்ெ, 

தேகவெ்ெடும் விரிவான ேணிெ்பு 

நடவடிக்கககள், பசலவு ோக்கங்களுடன் 

உருவாக்கெ்ெட்டு சமரெ்்பிக்கெ்ெட 

தவண்டும். 

அத்தியாயம் III, ெக்கம்.81-111 

இன் கீழ் பிரிவு 3.5 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் வனவிலங்குகள் 

குறித்து ஒரு ஆய்வு 

பசய்யப்பட்டது. வன 

உயிரினங்களின் மீதான 

தாக்கம் பிரிவு 4.6, பக்.153-164 

இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

17. தேசிய பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், 

உயிரக்்தகாள காெ்ெகங்கள், வனவிலங்கு 

நகடபாகதகள், ராம்சார ் ேளம் புலி/ 

திட்டெ் ெகுதியின் சுற்றளவில் 

10 கிமீ சுற்றளவில் தேசியெ் 

பூங்காக்கள், உயிரக்்தகாளக் 
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யாகனகள் காெ்ெகங்கள்/(இருக்கும் 

மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்டகவ), சுரங்க 

குே்ேககக்கு 10 கிதலாமீட்டருக்குள் 

ஏதேனும் இருந்ோல், அது பேளிவாகக் 

குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும், முகறயாக 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட இருெ்பிட 

வகரெடே்ோல் ஆேரிக்கெ்ெட தவண்டும். 

ேகலகம வனவிலங்கு காெ்ொளர ்மூலம். 

தமதல குறிெ்பிட்டுள்ளெடி சுற்றுசச்ூழல் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்ே ெகுதிகள் 

அருகாகமயில் இருெ்ெோல், அே்ேககய 

திட்டங்களுக்குெ் பொருந்ேக்கூடிய 

தேகவயான அனுமதி, தேசிய 

வனவிலங்கு வாரியே்தின் 

நிகலக்குழுவிலிருந்து பெறெ்ெட்டு அேன் 

நகல் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

காெ்ெகங்கள், வனவிலங்கு 

வழிே்ேடங்கள் மற்றும் 

புலி/யாகன காெ்ெகங்கள் 

எதுவும் இல்கல. இது 

போடரெ்ான ேகவல் 

பக்கம்.123ல் அே்தியாயம் III 

இன் கீழ் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

18. ஆய்வுெ் ெகுதி [கமய மண்டலம் மற்றும் 

இகடயக மண்டலம் (சுரங்க 

குே்ேககயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. ஆரம்)] 

ெற்றிய விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

தமற்பகாள்ளெ்ெடும். ோவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், அழிந்து 

வரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET இனங்கள், 

ேனிே்ேனியாக, கமய மற்றும் இகடயக 

மண்டலே்திற்கு ேனிே்ேனியாக, 

அே்ேககய முேன்கம கள ஆய்வின் 

அடிெ்ெகடயில் வழங்கெ்ெட தவண்டும், 

இது ேற்தொதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவகணகய பேளிவாகக் 

குறிக்கிறது. ஆய்வுெ் ெகுதியில் ஏதேனும் 

திட்டமிடெ்ெட்ட விலங்கினங்கள் 

ஒரு விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 

கமய மற்றும் இகடயக 

மண்டலங்களில் 

தமற்பகாள்ளெ்ெட்டது மற்றும் 

முடிவுகள் அே்தியாயம் III இன் 

கீழ் பிரிவு 3.5, ெக்கம்.81-111 இல் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 
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காணெ்ெட்டால், அவற்கறெ் 

ொதுகாெ்ெேற்கான ெட்பஜட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் தேகவயான திட்டமும் 

மாநில வனம் மற்றும் வனவிலங்குே் 

துகறயுடன் கலந்ோதலாசிே்து, 

விவரங்கள் அளிக்கெ்ெட தவண்டும். 

அகே பசயல்ெடுேே் தேகவயான நிதி 

ஒதுக்கீடு திட்ட மதிெ்பின் ஒரு ெகுதியாக 

பசய்யெ்ெட தவண்டும். 

19. 'அதிகமாக மாசுெட்டோக' 

அறிவிக்கெ்ெட்ட ெகுதிகள் அல்லது 

'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடிய 

திட்டெ் ெகுதிகளுக்கு அருகாகமயில், 

(சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு நீதிமன்றக் 

கட்டுெ்ொடுககள ஈரெ்்ெது) குறிெ்பிடெ்ெட 

தவண்டும், தமலும் தேகவெ்ெடும் 

இடங்களில், ெரிந்துகரக்கெ்ெட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதிச ்சான்றிேழ்கள், 

உே்தேச சுரங்க நடவடிக்கககள் 

ெரிசீலிக்கெ்ெடும் வககயில் SPCB அல்லது 

மாநில சுரங்கே் துகற ொதுகாக்கெ்ெட்டு 

வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

பொருந்ோது. 

திட்டெ் ெகுதி / ஆய்வுெ் 

ெகுதியானது 'முக்கியமான 

முகறயில் மாசுெட்ட' ெகுதியில் 

அறிவிக்கெ்ெடவில்கல மற்றும் 

'ஆரவல்லி மகலேப்ோடரின் 

கீழ் வராது. 

20. இதேதொல், கடதலார திட்டங்களுக்கு, CRZ 

வகரெடம், LTL ஐ வகரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட ஏபஜன்சிகளில் 

ஒன்றால் முகறயாக 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்டது. HTL, CRZ ெகுதி, 

சுரங்க குே்ேகக w.r.t CRZ இடம், 

சதுெ்புநிலங்கள் தொன்ற கடற்ககர 

அம்சங்கள், ஏதேனும் இருந்ோல், 

வழங்கெ்ெட தவண்டும். (குறிெ்பு: CRZ இன் 

இந்ேே் திட்டம் C. R. Z. அறிவிெ்பு, 

2018ஐ ஈரக்்கவில்கல. 
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கீழ் வரும் சுரங்கே் திட்டங்களும் 

சம்ெந்ேெ்ெட்ட கடதலார மண்டல 

தமலாண்கம ஆகணயே்தின் 

ஒெ்புேகலெ் பெற தவண்டும்). 

21. திட்டே்ோல் ொதிக்கெ்ெட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம்/இழெ்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) அளிக்கெ்ெட தவண்டும். 

R&R திட்டே்கேே் ேயாரிக்கும் தொது, 

போடரப்ுகடய மாநில/தேசிய மறுவாழ்வு 

& மீள்குடிதயற்றக் பகாள்கககய 

ொரக்வயில் கவே்திருக்க தவண்டும். 

SCs/STs மற்றும் சமூகே்தின் பிற 

நலிவகடந்ே பிரிவினகரெ் 

பொறுே்ேமட்டில், அவரக்ளின் 

தேகவககள மதிெ்பிட குடும்ெ வாரியாக, 

தேகவ அடிெ்ெகடயிலான மாதிரி 

கணக்பகடுெ்பு தமற்பகாள்ளெ்ெட 

தவண்டும், தமலும் அேற்தகற்ெ பசயல் 

திட்டங்ககளே ் ேயாரிே்து சமரெ்்பிக்க 

தவண்டும். மாநில அரசின் வரி துகறகள். 

சுரங்க குேே்கக ெகுதியில் அகமந்துள்ள 

கிராமங்கள் மாற்றெ்ெடுமா இல்கலயா 

என்ெகே பேளிவாக பவளிெ்ெடுே்ேலாம். 

கிராமங்ககள மாற்றுவது போடரெ்ான 

பிரசச்கனகள், அவற்றின் R&R மற்றும் 

சமூக-பொருளாோர அம்சங்கள் உடெ்ட, 

அறிக்ககயில் விவாதிக்கெ்ெட தவண்டும். 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட 

குடியிருெ்புகள் இல்கல. 

எனதவ, திட்டே்ோல் 

ொதிக்கெ்ெட்ட மக்களுக்கான 

R&R திட்டம் / இழெ்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்கல 

மற்றும் இந்ேே் திட்டே்திற்குெ் 

பொருந்ோது. 

22. ஒரு ெருவம் (ெருவமகழ அல்லாேது) 

[அோவது, மாரச்-்தம (தகாகட காலம்); 

அக்தடாெர-்டிசம்ெர ்

(மகழக்காலே்திற்குெ் பின்); டிசம்ெர-்

CPCB அறிவிெ்பு மற்றும் MoEF & 

CC வழிகாட்டுேல்களின்ெடி 

அக்தடாெர ் 2021 முேல் டிசம்ெர ்

2021 வகரயிலான அடிெ்ெகடே ்
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பிெ்ரவரி (குளிரக்ாலம்)] CPCB 2009 இன் 

அறிவிெ்பின்ெடி சுற்றுெ்புற காற்றின் 

ேரம் குறிே்ே முேன்கம அடிெ்ெகடே் 

ேரவு, நீரின் ேரம், இகரசச்ல் நிகல, மண் 

மற்றும் ோவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் தசகரிக்கெ்ெட்டு, AAQ 

மற்றும் பிற ேரவுகள் தேதி வாரியாக 

சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் EMP அறிக்கக. 

ேளம் சாரந்்ே வானிகல ேரவுகளும் 

தசகரிக்கெ்ெட தவண்டும். கண்காணிெ்பு 

நிகலயங்களின் இருெ்பிடம், ஆய்வுெ் 

ெகுதி முழுவகேயும் 

பிரதிநிதிே்துவெ்ெடுே்தும் வககயில் 

இருக்க தவண்டும் மற்றும் முன் 

தமலாதிக்க காற்றின் திகச மற்றும் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருெ்பிடே்கேக் கருே்தில் பகாண்டு 

நியாயெ்ெடுேே் தவண்டும். சுரங்க 

குே்ேககக்கு 500 மீட்டருக்குள் குகறந்ே 

ெட்சம் ஒரு கண்காணிெ்பு நிகலயம் 

இருக்க தவண்டும். PM10 இன் கனிம 

கலகவ, குறிெ்ொக இலவச 

சிலிக்காவிற்கு, பகாடுக்கெ்ெட 

தவண்டும். 

ேரவு தசகரிக்கெ்ெட்டது. 

முேன்கம அடிெ்ெகட ேரவு 

மற்றும் முடிவுகள் அே்தியாயம் 

III இன் கீழ் பிரிவுகள் 3.0-3.6, 

ெக்கம்.36-119 இல் 

தசரக்்கெ்ெட்டுள்ளன. 

23. ெகுதியின் காற்றின் ேரே்தில் திட்டே்தின் 

ோக்கேக்ே கணிக்க காற்றின் ேர 

மாதிரியாக்கம் தமற்பகாள்ளெ்ெட 

தவண்டும். இது கனிம 

தொக்குவரே்துக்கான வாகனங்களின் 

இயக்கே்தின் ோக்கே்கேயும் கணக்கில் 

AERMOD ொரக்வ 9.6.1 ஐெ் 

ெயன்ெடுே்தி மாசுெடுே்தும் 

GLC களின் அதிகரிக்கும் 

கணிெ்புக்கான காற்றின் ேர 

மாதிரியாக்கம் 

பசய்யெ்ெட்டது. மாதிரி 
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எடுே்துக்பகாள்ள தவண்டும். 

ெயன்ெடுேே்ெ்ெட்ட மாதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் மாடலிங் பசய்ய 

ெயன்ெடுேே்ெ்ெடும் உள்ளீட்டு 

அளவுருக்கள் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

காற்றின் ேர வகரயகறகள், ேளே்தின் 

இருெ்பிடம், உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருெ்பிடம், ஏதேனும் இருந்ோல், 

இருெ்பிடம் ஆகியவற்கறே் பேளிவாகக் 

குறிக்கும் இருெ்பிட வகரெடே்தில் 

காட்டெ்ெடலாம். முன் ஆதிக்கம் 

பசலுே்தும் காற்றின் திகசகயக் 

காட்டும் காற்று அடிக்கும் திகச 

வகரெடே்தில் குறிெ்பிடெ்ெடலாம். 

முடிவுகள் அே்தியாயம் IV, 

ெக்கம்.133-145 இன் கீழ் பிரிவு 

4.4 இல் பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

24. திட்டே்திற்கான நீர ் தேகவ, அேன் 

இருெ்பு மற்றும் ஆோரம் ஆகியகவ 

வழங்கெ்ெட தவண்டும். விரிவான நீர ்

சமநிகலயும் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

திட்டே்திற்கான நன்னீர ் தேகவகய 

குறிெ்பிட தவண்டும். 

திட்டே்திற்கான நீர ் தேகவ, 

அேன் இருெ்பு மற்றும் ஆோரம் 

ஆகியகவ அட்டவகண 2.10, 

பக்கம்.31 இல் அேத்ியாயம் II 

இன் கீழ் வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 

25. திட்டே்திற்கு தேகவயான அளவு 

ேண்ணீர ் எடுெ்ெேற்கு ேகுதியான 

அதிகாரியிடம் இருந்து தேகவயான 

அனுமதி வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

பொருந்ோது. 

தூசிகய அடக்குேல், ெசுகம 

ெகுதி தமம்ொடு மற்றும் வீட்டு 

உெதயாகே்திற்கான நீர,் 

சுரங்கெ் ெள்ளங்களில் 

தேங்கியுள்ள மகழநீர/்கசிவு 

நீரிலிருந்து பெறெ்ெட்டு, 

தினசரி தேகவயின் 

அடிெ்ெகடயில் ேண்ணீர ்

தடங்கரக்ள் மூலம் உள்ளூர ் நீர ்
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விற்ெகனயாளரக்ளிடமிருந்து 

வாங்கெ்ெடும். 

அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட ேண்ணீர ்

விற்ெகனயாளரக்ளிடம் 

இருந்து குடிநீர ்பெறெ்ெடும். 

26. திட்டே்தில் தமற்பகாள்ள 

உே்தேசிக்கெ்ெட்டுள்ள நீர ் ொதுகாெ்பு 

நடவடிக்கககள் ெற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கெ்ெட தவண்டும். திட்டே்தில் 

முன்பமாழியெ்ெட்டுள்ள மகழநீர ்

தசகரிெ்பு ெற்றிய விவரங்கள் ஏதேனும் 

இருந்ோல் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

தவகல பசய்யும் குழியின் ஒரு 

ெகுதி மகழ பெய்யும் தொது 

மகழ நீகர தசகரிக்க 

அனுமதிக்கெ்ெடும். இவ்வாறு 

தசகரிக்கெ்ெடும் நீர,் ெசுகம 

மண்டல வளரச்ச்ிக்கும், 

தூசிகய அடக்குவேற்கும் 

ெயன்ெடுேே்ெ்ெடும். 

தோண்டெ்ெட்ட குழிகய மகழ 

நீர ் தசகரிெ்பு அகமெ்ொக 

மாற்றவும், வகரவு ெருவே்தில் 

திட்ட கிராமே்திற்கு நீர ்

தேக்கமாகவும் பசயல்ெட 

சுரங்க மூடல் திட்டம் 

ேயாரிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

27. தமற்ெரெ்பு மற்றும் நிலே்ேடி நீர ் ஆகிய 

இரண்டிலும் நீரின் ேரே்தில் 

இே்திட்டே்தின் ோக்கம் மதிெ்பிடெ்ெட்டு, 

தேகவெ்ெட்டால், தேகவயான 

ொதுகாெ்பு நடவடிக்கககள் வழங்கெ்ெட 

தவண்டும். 

தமற்ெரெ்பு நீர ் மற்றும் 

நிலே்ேடி நீர ் உள்ளிட்ட நீர ்

சூழலின் ோக்க ஆய்வுகள் 

மற்றும் ேணிெ்பு 

நடவடிக்கககள் பிரிவு 4.3, 

அே்தியாயம் IV, ெக்கம். 130-133 

இன் கீழ் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

28. உண்கமயான கண்காணிக்கெ்ெட்ட 

ேரவுகளின் அடிெ்ெகடயில், தவகல 

பொருந்ோது. 

நிலே்ேடி நீர ் மட்டம் நிலே்ேடி 
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பசய்வது நிலே்ேடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்ெது பேளிவாகக் காட்டெ்ெடலாம். 

இது சம்ெந்ேமாக தேகவயான ேரவு 

மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கெ்ெடலாம். 

தவகல நிலே்ேடி நீர ் அட்டவகணயில் 

குறுக்கிடும் ெட்சேத்ில், விரிவான நீர ்

புவியியல் ஆய்வு தமற்பகாள்ளெ்ெட்டு 

அறிக்கக சமரெ்்பிக்கெ்ெட தவண்டும். 

அறிக்ககக்கு இகடதய உள்ள 

நீரந்ிகலகளின் விவரங்கள் மற்றும் இந்ே 

நீரந்ிகலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்கககளின் ோக்கம் ஆகியகவ 

அடங்கும். நிலேே்டி நீருக்கு அடியில் 

தவகல பசய்வேற்கும், நிலே்ேடி நீகர 

உறிஞ்சுவேற்கும் மே்திய நிலேே்டி நீர ்

ஆகணயே்திடம் தேகவயான 

அனுமதிகயெ் பெற்று அேன் நகல் 

வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

மட்டே்திற்கு கீதழ 60 மீட்டர ்

ஆழே்தில் காணெ்ெடுகிறது. 

குவாரியின் இறுதி ஆழம் 56 மீ 

BGL ஆகும். எனதவ, சுரங்க 

நடவடிக்கக நிலே்ேடி நீர ்

மட்டே்தில் குறுக்கிடாது. 

நிலே்ேடி நீர ்மட்டம் ஏற்ெடுவது 

போடரெ்ான ேரவு அே்தியாயம் 

III, பக்கம்.46-63 இன் கீழ் பிரிவு 

3.2 இல் வழங்கெ்ெட்டுள்ளது. 

29. குே்ேககெ் ெகுதி வழியாகச ் பசல்லும் 

ெருவகால அல்லது தவறு எந்ே 

நீதராகடயின் விவரங்கள் மற்றும் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட மாற்றம் / 

திகசதிருெ்ெல், ஏதேனும் இருெ்பின், அது 

நீரியல் துகறயில் ஏற்ெடும் ோக்கம் 

ஆகியவற்கறக் பகாண்டு வர தவண்டும். 

திட்டெ் ெகுதிக்குள் ஓகடகள், 

ெருவகால அல்லது பிற 

நீரந்ிகலகள் எதுவும் 

பசல்லவில்கல. எனதவ, 

நீரந்ிகலகளில் எந்ே 

மாற்றமும் அல்லது திருெ்ெமும் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்கல. 

30. ேளே்தின் உயரம், தவகல பசய்யும் 

ஆழம், நிலே்ேடி நீர ் அட்டவகண 

தொன்றகவ. AMSL மற்றும் BGL 

இரண்டிலும் வழங்கெ்ெட தவண்டும். 

அேற்கான திட்ட வகரெடமும் 

வழங்கெ்ெடலாம். 

திட்டெ் ெகுதியின் மிக உயரந்்ே 

உயரம் 162 மீ AMSL ஆகும். 

சுரங்கே்தின் இறுதி ஆழம் 12 மீ 

BGL ஆகும். இெ்ெகுதியில் நீர ்

மட்டே்தின் ஆழம் 50-60 மீ BGL 

ஆகும். 
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31. காலக்பகடுவுடன் கூடிய முற்தொக்கான 

ெசுகம ெகுதி தமம்ொட்டுே் திட்டம் 

அட்டவகண வடிவே்தில் (தநரியல் 

மற்றும் அளவு கவதரஜ், ோவர இனங்கள் 

மற்றும் கால அளவு ஆகியவற்கறக் 

குறிக்கும்) ேயாரிக்கெ்ெட்டு 

சமரெ்்பிக்கெ்ெட தவண்டும், அகே 

மனதில் கவே்து, திட்டே்கேே ்

போடங்கும் தொது முன் பசயல்ெடுேே் 

தவண்டும். தோட்டம் மற்றும் ஈடுபசய்யும் 

காடு வளரெ்்பின் கட்டம் வாரியான 

திட்டம், தோட்டே்தின் கீழ் உள்ள ெகுதி 

மற்றும் நடெ்ெட தவண்டிய இனங்கள் 

ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் வககயில் 

பேளிவாக ெட்டியலிடெ்ெட தவண்டும். 

ஏற்கனதவ நடவு பசய்ே விவரங்ககள 

அளிக்க தவண்டும். ெசுகம ெகுதிக்கு 

தேரந்்பேடுக்கெ்ெட்ட ோவர இனங்கள் 

அதிக சுற்றுசச்ூழல் மதிெ்கெக் 

பகாண்டிருக்க தவண்டும் மற்றும் 

உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் 

மற்றும் மாசுொட்கட 

பொறுே்துக்பகாள்ளும் இனங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு முக்கியே்துவம் அளிே்து 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல ெயன்ொட்டு 

மதிெ்ொக இருக்க தவண்டும். 

ெசுகம ெகுதி தமம்ொட்டுே ்

திட்டம் பிரிவு 4.6.2.1, பக்கம் .155-

159 அே்தியாயம் IV இன் கீழ் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

32. இே்திட்டே்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

தொக்குவரே்து உள்கட்டகமெ்பில் 

ஏற்ெடும் ோக்கம் சுட்டிக்காட்டெ்ெட 

தவண்டும். ேற்தொகேய சாகல 

பநட்பவாரக்்கில் (திட்டெ் ெகுதிக்கு 

IRC வழிகாட்டுேல்கள் 1961 இன் 

ெடி ஆய்வுெ் ெகுதியில் 

தொக்குவரே்தின் ோக்கேக்ே 

ெகுெ்ொய்வு பசய்வேற்காக 

தொக்குவரே்து அடரே்்தி 
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பவளிதய உள்ளகவ உட்ெட) திட்டே்தின் 

விகளவாக டிரக் தொக்குவரே்தில் 

திட்டமிடெ்ெட்ட அதிகரிெ்பு, அதிகரிக்கும் 

சுகமககளக் ககயாளும் திறன் உள்ளோ 

என்ெகேக் குறிக்கும் வககயில் 

பசயல்ெட தவண்டும். உள்கட்டகமெ்கெ 

தமம்ெடுே்துவேற்கான ஏற்ொடு, 

சிந்திக்கெ்ெட்டால் (மாநில அரசு தொன்ற 

பிற நிறுவனங்களால் எடுக்கெ்ெடும் 

நடவடிக்கக உட்ெட) உள்ளடக்கெ்ெட 

தவண்டும். இந்திய சாகல காங்கிரஸின் 

வழிகாட்டுேல்களின்ெடி, திட்ட 

ஆேரவாளர ் தொக்குவரே்தின் 

ோக்கேக்ே ஆய்வு பசய்ய தவண்டும். 

கணக்பகடுெ்பு 

தமற்பகாள்ளெ்ெட்டது, தமலும் 

திட்டெ் ெகுதியிலிருந்து 

முன்பமாழியெ்ெட்ட 

தொக்குவரே்து காரணமாக 

குறிெ்பிடே்ேக்க ொதிெ்பு 

எதுவும் இல்கல என்று 

ஊகிக்கெ்ெடுகிறது. 

அே்தியாயம் III, பக்கம்.120-122 

இன் கீழ் பிரிவு 3.7 இல் 

விவரங்கள் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 

33. சுரங்கே் போழிலாளரக்ளுக்கு 

வழங்கெ்ெடும் ஆன்கசட் ேங்குமிடம் 

மற்றும் வசதிகள் ெற்றிய விவரங்கள் EIA 

அறிக்ககயில் தசரக்்கெ்ெட தவண்டும். 

இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு இறுதி EIA 

அறிக்ககயில் தசரக்்கப்படும்.. 

34. சுரங்கே்திற்குெ் பிந்கேய நிலெ் 

ெயன்ொடு மற்றும் பவட்டிபயடுக்கெ்ெட்ட 

ெகுதிககள (திட்டங்கள் மற்றும் 

தொதுமான எண்ணிக்ககயிலான 

பிரிவுகளுடன்) மீட்படடுேே்ல் மற்றும் 

மறுசீரகமே்ேல் ஆகியகவ EIA 

அறிக்ககயில் பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

இந்ே திட்டே்திற்காக 

முற்தொக்கான சுரங்க மூடல் 

திட்டம் ேயாரிக்கெ்ெட்டு, 

அே்தியாயம் II, பக்கம்.25 இன் 

கீழ் பிரிவு 2.6.3 இல் 

பகாடுக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

35. இந்ேே் திட்டே்தின் போழில்சார ்சுகாோர 

ொதிெ்புகள் எதிரெ்ாரக்்கெ்ெட தவண்டும் 

மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட ேடுெ்பு 

நடவடிக்கககள் விரிவாக விவரிக்கெ்ெட 

தவண்டும். முன் தவகல வாய்ெ்பு 

மருே்துவ ெரிதசாேகன மற்றும் 

திட்டே்தின் போழில்சார ்

சுகாோர ொதிெ்புகள் மற்றும் 

ேடுெ்பு நடவடிக்கககள் ெற்றி 

அே்தியாயம் IV இன் கீழ் பிரிவு 

4.8 ெக்கம்.166-167 இல் விரிவாக 

விளக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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காலமுகற மருே்துவ ெரிதசாேகன 

அட்டவகணகள் ெற்றிய விவரங்கள் EMP 

இல் இகணக்கெ்ெட தவண்டும். சுரங்கெ் 

ெகுதியில் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

தேகவயான வசதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிெ்பிட்ட போழில்சார ் சுகாோரே் 

ேணிெ்பு நடவடிக்கககள் விரிவாக 

இருக்கலாம். 

36. இே்திட்டே்தின் பொது சுகாோர 

ோக்கங்கள் மற்றும் ொதிெ்பு 

மண்டலே்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

போடரப்ுகடய நடவடிக்கககள் 

முகறயாக மதிெ்பீடு பசய்யெ்ெட 

தவண்டும் மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட 

தீரவ்ு நடவடிக்கககள் ெட்பஜட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக விவரிக்கெ்ெட 

தவண்டும். 

இந்ே திட்டே்ோல் பொது 

சுகாோர ொதிெ்புகள் எதுவும் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்கல. CER 

மற்றும் CSR ெற்றிய விவரங்கள் 

அே்தியாயம் VIII, ெக்கம்.204-205 

இன் கீழ் 8.7 இல் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளன. 

37. திட்ட ஆேரவாளரால் வழங்க 

முன்பமாழியெ்ெட்ட உள்ளூர ்

சமூகே்திற்கு சமூக-பொருளாோர 

முக்கியே்துவம் மற்றும் பசல்வாக்கின் 

நடவடிக்கககள் சுட்டிக்காட்டெ்ெட 

தவண்டும். முடிந்ேவகர, 

பசயல்ெடுே்துவேற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு ெரிமாணங்கள் 

பகாடுக்கெ்ெடலாம். 

ஆய்வுெ் ெகுதியின் சமூக-

பொருளாோர சூழலில் எந்ே 

எதிரம்கறயான ோக்கமும் 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடவில்கல, 

தமலும் இந்ேே் திட்டம் 15 

தெருக்கு தநரடியாகவும், 10 

தெருக்கு மகறமுகமாகவும் 

தவகலவாய்ெ்கெ 

வழங்குவேன் மூலம் சமூக-

பொருளாோர சூழலுக்கு 

ெயனளிக்கும், இது 

அே்தியாயம் VIII, ெக்கம்.202 

இன் கீழ் பிரிவு 8.1 இல் 

விவாதிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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38. சுற்றுசச்ூழல் ொதிெ்புககளே் ேணிக்க 

விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கமே ்

திட்டம் (EMP), நில ெயன்ொட்டின் மாற்றம், 

விவசாயம் மற்றும் தமய்சச்ல் 

நிலங்களின் இழெ்பு, ஏதேனும் இருந்ோல், 

போழில்சார ் சுகாோர ொதிெ்புகள் 

மற்றும் முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டே்திற்கு 

குறிெ்பிட்ட பிற ொதிெ்புகள் ஆகியகவ 

அடங்கும். 

எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடும் 
ோக்கங்ககளக் 
குகறெ்ெேற்கான 
திட்டே்திற்கான விரிவான 
சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்கமே ்
திட்டம் அே்தியாயம் X, 

ெக்கம்.216-231 இன் கீழ் பிரிவு 
10.9 தசரக்்கெ்ெட்டுள்ளது. 

39. பொது கருே்துக் தகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்பமாழிெவரின் அரெ்்ெணிெ்பு 

மற்றும் காலக்பகடுவு பசயல் 

திட்டே்துடன் அகே பசயல்ெடுேே் 

ெட்பஜட் ஏற்ொடுகள் வழங்கெ்ெட 

தவண்டும் மற்றும் திட்டே்தின் இறுதி 

EIA/EMP அறிக்ககயில் இகணக்கெ்ெட 

தவண்டும். 

பொது விசாரகணயின் 

முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்ககயில் 

புதுெ்பிக்கெ்ெடும். 

40. திட்டே்திற்கு எதிராக நிலுகவயில் உள்ள 

வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏதேனும் 

இருந்ோல், திட்டே்திற்கு எதிராக ஏதேனும் 

நீதிமன்றே்ோல் நிகறதவற்றெ்ெட்ட 

வழிகாட்டுேல் / உே்ேரவுடன் 

பகாடுக்கெ்ெட தவண்டும். 

இந்ேே் திட்டே்துக்கு எதிராக 

எந்ே நீதிமன்றே்திலும் வழக்கு 

நிலுகவயில் இல்கல. 

41. திட்டே்தின் பசலவு (மூலேனச ் பசலவு 

மற்றும் போடர ் பசலவு) அே்துடன் EMP ஐ 

பசயல்ெடுே்துவேற்கான பசலவும் 

பேளிவாக குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும். 

திட்டச ்பசலவு ரூ. 90,79,000/- 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ககககள 

பசயல்படுத்தும் வககயில் ரூ. 

27,80,000 மூலதனச ் பசலவு 

மற்றும் பதாடரச் ் பசலவு ரூ. 

21,84,895  அத்தியாயம் X, 

பக்.216-231 இன் கீழ் 
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அட்டவகண 10.9 இல் 

முன்பமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான தற்தபாகதய 

சந்கத சூழ்நிகலகய 

கருத்தில் பகாண்டு லட்சங்கள் 

பதாடரச்ச்ியான பசலவாக 

முன்பமாழியப்பட்டது. 

42. தெரிடர ் தமலாண்கமே் திட்டம் 

ேயாரிக்கெ்ெட்டு, EIA/EMP அறிக்ககயில் 

தசரக்்கெ்ெடும். 

தெரிடர ் தமலாண்கமே் திட்டம் 

போடரெ்ான விவரங்கள் பிரிவு 

7.3, பக்கம்.185-190 அே்தியாயம் 

VII இன் கீழ் 

வழங்கெ்ெட்டுள்ளன. 

43. திட்டம் பசயல்ெடுேே்ெ்ெட்டால், 

திட்டே்தின் ெலன்கள் விவரிக்கெ்ெட 

தவண்டும். திட்டே்தின் ெலன்கள், 

சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், பொருளாோரம், 

தவகல வாய்ெ்பு தொன்றவற்கற 

பேளிவாகக் குறிக்கும். 

திட்டத்தின் நன்கமகள் 

அத்தியாயம் VIII, ெக்கம்.202-205 

இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

44. தமை்கூறியெை்றைே் ேவிர, கீதே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மபாதுொன 
புள்ளிகளும் பின்பை்ைப்பட தெண்டும்: 

a) EIA/EMP அறிக்ககயின் நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் நிரவ்ாகச ் சுருக்கம் ேனி சிறு 
புே்ேகமாக 
இகணக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

b) அகனே்து ஆவணங்களும் அட்டவகண 
மற்றும் போடரச்ச்ியான ெக்க 
எண்ணுடன் சரியாகக் குறிெ்பிடெ்ெட 
தவண்டும். 

அகனே்து ஆவணங்களும் 
அட்டவகண மற்றும் 
போடரச்ச்ியான ெக்க 
எண்ணுடன் சரியாகக் 
குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளன. 

c) அறிக்ககயில் குறிெ்ொக 
அட்டவகணகளில் ேரவு 
வழங்கெ்ெட்டால், ேரவு தசகரிக்கெ்ெட்ட 
காலம் மற்றும் ஆோரங்கள் 

அட்டவகணகளின் ெட்டியல் 
மற்றும் தசகரிக்கெ்ெட்ட 
ேரவுகளின் ஆோரம் 
குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளது. 
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குறிெ்பிடெ்ெட தவண்டும். 

d) MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் பெற்ற 
ஆய்வகங்ககளெ் ெயன்ெடுே்தி நீர,் 

காற்று, மண், சேே்ம் தொன்றவற்றின் 
அகனே்து ெகுெ்ொய்வு/தசாேகன 
அறிக்ககககளயும் திட்ட ஆேரவாளர ்
இகணக்க தவண்டும். திட்டே்தின் 
மதிெ்பீட்டின் தொது அகனே்து அசல் 
ெகுெ்ொய்வு/தசாேகன அறிக்கககளும் 
இருக்க தவண்டும் 

அே்தியாயம் III இன் கீழ் பிரிவு 
3.1-3.6.6, ெக்கம்.36-119இல் இந்ே 
அறிக்ககயுடன் அடிெ்ெகட 
கண்காணிெ்பு அறிக்கககள் 
இகணக்கெ்ெட்டுள்ளன. 
மதிெ்பீட்டின் தொது இறுதி 
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்ககயில் அசல் 
அடிெ்ெகட கண்காணிெ்பு 
அறிக்கககள் 
சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். 

e) வழங்கெ்ெட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 
அல்லாே தவறு பமாழியில் இருந்ோல், 

ஆங்கில பமாழிபெயரெ்்பு வழங்கெ்ெட 
தவண்டும். 

பொருந்ோது. 

f) அகமசச்ினால் முன்னர ் வகுக்கெ்ெட்ட 
சுரங்கே் திட்டங்களின் சுற்றுசச்ூழல் 
மதிெ்பீட்டிற்கான வினாேே்ாள் 
நிரெ்ெெ்ெட்டு சமரெ்்பிக்கெ்ெடும். 

இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயுடன் 
தகள்விே்ோள் 
இகணக்கெ்ெடும். 

g) சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்கககயே் ேயாரிக்கும் தொது, 

MoEF&CC வழங்கிய 
ஆேரவாளரக்ளுக்கான அறிவுறுே்ேல்கள் 
மற்றும் ஆதலாசகரக்ளுக்கான 
வழிமுகறகள் O.M. எண். J-11013/41/2006-IA. 

இந்ே அகமசச்கே்தின் இகணயேளே்தில் 
கிகடக்கும் 2009 ஆகஸ்ட் 4 தேதியிட்ட II(I) 
பின்ெற்றெ்ெட தவண்டும். 

MoEF & CC O.M வழங்கிய 
வழிமுகறகள் எண். J-

11013/41/2006-IA. EIA 

அறிக்கககயே் ேயாரிக்கும் 
தொது ஆகஸ்ட் 4, 2009 

தேதியிட்ட II (I) 

பின்ெற்றெ்ெட்டது. 

h) அடிெ்ெகட தநாக்கம் மற்றும் திட்ட 
அளவுருக்களில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் 
பசய்யெ்ெட்டிருந்ோல் (ெடிவம்-I மற்றும் 
TOR ஐெ் ொதுகாெ்ெேற்கான PFR இல் 

புதிய குே்ேகக என்ெோல் 
பொருந்ோது. 
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சமரெ்்பிக்கெ்ெட்டகவ) அே்ேககய 
மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் 
MoEF&CC இன் கவனே்திற்குக் பகாண்டு 
வரெ்ெட தவண்டும் மற்றும் அனுமதி 
பெறெ்ெட தவண்டும். தமலும் மாற்றெ்ெட 
தவண்டும். வகரவு EIA/EMP இன் 
கட்டகமெ்பு மற்றும் உள்ளடக்கே்தில் 
பொது விசாரகணக்குெ் பின் ஏற்ெடும் 
மாற்றங்கள் (P.H. பசயல்முகறயிலிருந்து 
எழும் மாற்றங்கள் ேவிர) திருே்ேெ்ெட்ட 
ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடேே் 
தவண்டும். 

i) சுற்றறிக்ககயின்ெடி எண். J-

11011/618/2010-IA.II (I) தேதி: 30.5.2012, 

திட்டே்தின் ேற்தொகேய 
பசயல்ொடுகளுக்கான சுற்றுசச்ூழல் 
அனுமதியில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள 
நிெந்ேகனகளின் இணக்க நிகலயின் 
சான்றளிக்கெ்ெட்ட அறிக்கக, பிராந்திய 
அலுவலகே்திலிருந்து பெறெ்ெட 
தவண்டும். சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் 
காலநிகல மாற்றம் அகமசச்கம், 

பொருந்ேக்கூடியது. 

புதிய குே்ேகக என்ெோல் 
பொருந்ோது. 

j) சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்ககயில் (i) முக்கிய நிலெ்ெரெ்பு 
அம்சங்கள், வடிகால் மற்றும் சுரங்கெ் 
ெகுதி, (ii) புவியியல் வகரெடங்கள் 
மற்றும் பிரிவுகள் மற்றும் (iii) சுரங்கக் 
குழி மற்றும் பவளிெ்புறக் குெ்கெகளின் 
ெகுதிகள், ஏதேனும் இருந்ோல், 

பேளிவாகக் குறிெ்பிடும் ெகுதியின் 
தமற்ெரெ்புே் திட்டம் ஆகியகவ 
அடங்கும். அருகிலுள்ள ெகுதியின் நில 

தமற்ெரெ்பு மற்றும் புவியியல் 
திட்டங்கள் உட்ெட அகனே்து 
திட்டங்களும் இகணெ்பு III இல் 
தசரக்்கெ்ெட்டுள்ளன. 
முற்தொக்கான மூடல் திட்டம் 
மற்றும் பிரிவுகள் 
இகணெ்புகள் III இல் 
தசரக்்கெ்ெட்டுள்ளன. 
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அம்சங்ககளக் காட்டுகிறது. 

 

 

மபாருளடக்கம் 

ெ.எண் ேறலப்பு 
பக்கம் 
எண். 

I அறிமுகம்  

1.0 முன்னுகர 1 

1.1 அறிக்ககயின் தநாக்கம் 3 

1.2 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 4 

1.2.1 திகரயிடல் 4 

1.2.2 தநாக்குேல் 4 

1.2.3 பொது மக்கள் ஆதலாசகன 4 

1.2.4 மதிெ்பீடு 5 

1.3 குறிெ்பு விதிமுகறகள் (ToR) 7 

1.4 பிந்கேய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிெ்பு 7 

1.5 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் ெரிமாற்றம் 7 

1.6 
சுற்றுசச்ூழல் ோக்க மதிெ்பீடு (EIA) ஆவணே்தின் 

பொதுவான அகமெ்பு 
7 

1.7 திட்ட ஆேரவாளரின் அகடயாளம்` 8 

1.8 திட்டே்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 8 

1.9 ஆய்வின் தநாக்கம் 10 

1.10 குறிெ்புகள் 10 

II திட்ட விளக்கம்  

2.0 பொது அறிமுகம் 11 

2.1 திட்டே்தின் விளக்கம் 12 

2.2 இடம் மற்றும் அணுகல் 12 

2.3 குே்ேககெ் ெகுதி 14 

2.3.1 மூகல ஒருங்கிகணெ்புகள் 16 

2.4 புவிஅகமெ்பியல் & புவியியல் 16 

2.5 ககயிருெ்பு அளவு 20 

2.6 சுரங்க முகற 24 

2.6.1 பசயல்ொட்டின் அளவு 24 

2.6.2 இயந்திரமயமாக்கலின் அளவு 25 

2.6.3 முற்தொக்கான குவாரி மூடல் திட்டம் 25 
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2.6.4 குவாரி மூடல் திட்டம் ெட்பஜட் 26 

2.6.5 கருே்தியல் சுரங்கே் திட்டம் 30 

2.6.6 உள்கட்டகமெ்புகள் 30 

2.6.7 ேண்ணீர ்தேகவ 30 

2.6.8 ஆற்றல் தேகவ 31 

2.6.9 மூலேனே் தேகவ 32 

2.7 மனிே ஆற்றல் தேகவ 32 

2.8 திட்ட அமலாக்க அட்டவகண 33 

III சுை்றுசச்ூேலின் விளக்கம்  

3.0 பொது 34 

3.1 நிலச ்சூழல் 36 

3.1.1 நில ெயன்ொடு/நில கவர ் 36 

3.1.2 நிலெ்ெரெ்பு 37 

3.1.3 ெகுதியின் வடிகால் முகற 37 

3.1.4 நில அதிரவ்ு உணரத்ிறன் 37 

3.1.5 மண் சூழல் 38 

3.1.5.1 முகறயியல் 41 

3.1.5.2 முடிவுகள் மற்றும் விவாேம் 42 

3.2 நீர ்சூழல் 46 

3.2.1 தமற்ெரெ்பு நீர ்வளங்கள் 47 

3.2.2 நிலே்ேடி நீர ்வளங்கள் மற்றும் ேரம் 47 

3.2.3 நீரவ்ளவியல் ஆய்வுகள் 48 

3.2.3.1 நிலே்ேடி நீர ்நிகலகள் மற்றும் ஓட்டம் திகச 48 

3.2.3.2 மின் எதிரெ்்ொற்றல் விசாரகண 57 

3.3 காற்று சூழல் 63 

3.3.1 வானிகலயியல் 64 

3.3.1.1 காலநிகல மாறுொடுகள் 64 

3.3.1.2 காற்று முகற 66 

3.3.2 ஆய்வு முகற மற்றும் குறிக்தகாள்கள் 70 

3.4 இகரசச்ல் சூழல் 77 

3.5 உயிரியல் சூழல் 81 

3.5.1 ோவரங்கள் 83 

3.5.2 விலங்கினங்கள் 102 

3.6 சமூக-பொருளாோர சூழல் 111 

3.6.1 ஆய்வின் தநாக்கங்கள் 112 

3.6.2 தவகலயின் தநாக்கம் 112 
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3.6.3 ஆய்வுெ் ெகுதியின் சமூக-பொருளாோர நிகல 112 

3.6.4 2011 மக்கள் போகக கணக்பகடுெ்பின்ெடி ொலின விகிேம் 113 
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IV 
எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூேல் ோக்கங்கள் 
மை்றும் ேணிப்பு நடெடிக்றககள் 

 

4.0 பொது 127 

4.1 நிலச ்சூழல் 128 

4.1.1 எதிரெ்ாரக்்கெ்ெட்ட ோக்கம் 128 

4.1.2 
முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டே்திலிருந்து பொதுவான ேணிெ்பு 

நடவடிக்கககள் 
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4.2 மண் சூழல் 129 

4.2.1 மண் சுற்றுசச்ூழலில் எதிரெ்ாரக்்கெ்ெடும் ோக்கம் 129 

4.2.2 
முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டே்திலிருந்து பொதுவான ேணிெ்பு 
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5.3 
முன்பமாழியெ்ெட்ட போழில்நுட்ெேக்ேே ்
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VI சுை்றுசச்ூேல் கண்காணிப்பு திட்டம்  
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3.36 ேற்தொதுள்ள தொக்குவரே்து அளவு 120 
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எதிரெ்ாரக்்கெ்ெட்ட ொதிெ்புகள் மற்றும் ேணிெ்பு 

நடவடிக்கககள் 
238-244 

 

படங்களின் பட்டியல் 

ெ.எண் ேறலப்பு 
பக்கம் 
எண். 

1.1 

500மீ சுை்ைளவில் நறடமுறையில் உள்ள மை்றும் 
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தடாதொஷீட் முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்ட ேளே்தில் இருந்து 

சுமார ் 10கிமீ சுற்றளவில் காடுகளின் இருெ்பிடே்கேக் 

காட்டுகிறது 
101 
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

1.0 முன்னுரை 

 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வு என்பது முடிவெடுப்பதற்கு 

முன் ஒரு திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் வபாருளாதார தாக்கங்களள 

அளடயாளம் காண பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வசயல்முளறயாகும். 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நன்ளம மற்றும் பாதகமான விளளவுகளள 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) முளறயாக ஆராய்கிறது மற்றும் திட்ட 

ெடிெளமப்பின் பபாது இந்த தாக்கங்கள் பரிசீலிக்கப்படுெளத உறுதி 

வசய்கிறது. சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ெனத்துளற அளமசச்கத்தின் கூற்றுப்படி, 

இந்திய அரசின், வசப்டம்பர ்2006 இன் 1533(E) வெளியான  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிவிப்பு  மற்றும் அதன் அடுதத்டுத்த திருத்தங்கள் படி( S.O. 

3977 (E) of 14th ஆகஸ்ட் 2018), அளனத்து சுரங்கத் திட்டங்களும் திட்டங்களின் 

இடப் பரப்பின் அடிப்பளடயில் ெளக A மற்றும் ெளக B என 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ெனத்துளற அளமசச்கத்தின் 

ெழிகாட்டுதல்களின் அடிப்பளடயில், ெளக B திட்டங்கள் பமலும் B1 மற்றும் B2 

என பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ெளக B1 இல் பசரக்்கப்பட்டுள்ள அளனத்து சுரங்கத ்

திட்டங்களுக்கும் மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆளணயத்திடம் 

(SEIAA) சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிளயப் வபறுெதற்கு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்ளக பதளெப்படுகிறது. முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் 5 

வெக்படருக்கும் அதிகமான மற்றும் 50 வெக்படருக்கு குளறொன 

குொரிகளின் வதாகுப்பிற்குள் ெருெதால், முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் B1 

ெளகயின் கீழ் ெருகிறது, பமலும் திட்டமானது மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டு ஆளணயத்திடம் (SEIAA) வபாது ஆபலாசளனக்குப் பிறகு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளகளயத் தயாரித்து சமரப்்பிக்க 

பெண்டும். 04.09.2018 & 13.09.2018 மாண்புமிகு பதசிய பசுளம தீரப்்பாயம், புது 

தில்லியில் O.A. 2018 இன் எண். 173 & O.A. எண், 186 இன் 2016 மற்றும் MoEF & CC 

அலுெலக குறிப்பாளண எண். -11011/175/2018-IA-II (M) பததி: 12.12.2018. 

SEIAA-TN/F.No.9229/SEAC/ToR-1192/2022 14.07.2022 பததியில் வபறப்பட்ட ToR 

க்கு இணங்க, இந்த EIA அறிக்ளக திட்டம் முன்வமாழிபெர ்திருொளர ்VST புளூ 

வமட்டல்ஸ், தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. பட்டா நிலத்தில் சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராெல் குொரி குதத்ளகக்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. 
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புலஎண்கள்:1199/2,1199/3,1199/4,1199/5,1199/6,1199/7,1199/8,1199/9,1200/4,1200/5,12

00/6, 1200/7,1200/8,1200/9,1200/10,1200/11,1200/12 மற்றும் 1201(பகுதி) 3.82.50 

வெக்படர ்பரப்பளவில் புன்னம் கிராமத்தில், புகளூர ்ெட்டம், கரூர ்மாெட்டம் 

மற்றும் தமிழ்நாடு. இந்த EIA அறிக்ளகயானது, முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத ்

தளத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள சாதாரண கல் மற்றும் 

கிராெல் குொரிகளள கணக்கில் எடுத்துக்வகாள்கிறது. குழுமத்தில் இரண்டு 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் உள்ளன, அளெ P1 மற்றும் P2 என 

அறியப்படும், இரண்டு ஏற்கனபெ உள்ள திட்டங்கள்,E1 மற்றும் E2 என 

அறியப்படும் மற்றும் ஒரு காலாெதியான திட்டம் EX1 என அறியப்படும். MoEF 

& CC அறிவிப்பு S.O இன் படி பமபல குறிப்பிடட்ுள்ள அளனத்து திட்டங்களும் 

குழும அளவு கணக்கீட்டிற்காக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 2269(E) பததி 1 ஜூளல 

2016. அளனத்து குொரிகளின் வமாதத் பரப்பளவு 15.91.0 வெக்படர ்ஆகும், இது 

குழும அளவு என்றும் அளழக்கப்படுகிறது. குழும அளளெக் கணக்கிடுெதில் 

ஈடுபட்டுள்ள குொரிகள் படம் 1.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரை 1.1. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள குவாைிகளின் விவைங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாைிகள் 

குறி
யீடு 

உைிரமயாளைின் 

மபயை ்

புல . எை் 

மற்றும் கிைாமம் 

பைப்பளவு 

(மெக்டடை்) 
நிரல 

P1 
திருொளர ் VST 

புளூ வமட்டல்ஸ் 

1199/2,1199/3,1199/

4,1199/5,1199/6,119

9/7,1199/8,1199/9,12

00/4,1200/5,1200/6,1

200/7,1200/8,1200/9,

1200/10,1200/11,120

0/12 மற்றும் 

1201(P)  

 புன்னம்  

3.82.50 

விண்ணப்பி
க்கப்பட்ட 

சுரங்க 

திட்டம் 

P2 
திருொளர ் VST 

புளூ வமட்டல்ஸ் 

1197/1(P),1197/5,119

7/6,1197/7  

புன்னம் 

2.58.0 

விண்ணப்பி
க்கப்பட்ட 

சுரங்க 
திட்டம் 

தற்டபாதுள்ள குவாைி 
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E1 
திருொளர ் VST 

புளூ வமட்டல்ஸ் 

1196/1A,1196/1B(P),

1197/12A(P) 

புன்னம் 

3.61.0 

23.10.2017 

முதல் 

22.10.2022 

(முடிவுற்ற 
சுரங்கம்) 

E2 திரு. K.M.குருசாமி 

1232/11(P),1232/1(P)

1232/3,1232/4(P),123

2/5(P),1232/6(P),123

2/7(P),1232/8(P),123

2/9(P)1233/5(P),1233

/6(P),1233/7(P),1238/

8(P),1233/9(P) 

 

2.00.50 

03.12.2018 

முதல் 

02.12.2023 

ெளர 

(வசயலில்) 

காலாவதியான குவாைி 

EX1 
திருமதி. 

P.சுகன்யா 

1199/2(P),1199/3(P),

1199/4(P),1199/5(P),

1199/6(P),1199/7(P),

1199/8(P),1199/9(P),

1200/3,1200/4,1200/

5,1200/6,1200/7,120

0/8,1200/9,1200/10,1

200/11,1200/12(P),12

01 

3.89.9 

14.10.2016-

13.10.2021 

(காலாெதி
யானது) 

 மமாத்த குழுமம் அளவு 15.91  --- 

i).DD கடிதம் – பதிவு.எண்.16/ கனிமம் `/2021, பததி, 12.04.2022 

குறிப்பு: குழுமம் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது – S.O. 

2269 (E) பததி: 01.07.2016. 

1.1 அறிக்ரகயின் டநாக்கம் 

அறிக்ளகயின் பநாக்கம், 29.08.2017 பததியிட்ட MoEF & CC அலுெலக 

குறிப்பாளண மற்றும் MoEF & CC அறிவிப்பு, S.O ஆகியெற்றின் விதிகளின்படி, 

அக்படாபர-்டிசம்பர ் 2022 காலப்பகுதியில் முன்வமாழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியில் மற்றும் அளதச ் சுற்றியுள்ள அடிப்பளட சுற்றுசச்ூழல் 
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நிளலளமகளளப் படிப்பதாகும். 996 (E) பததியிட்ட 10.04.2015, பாதிப்புகளள 

பகுப்பாய்வு வசய்யவும் மற்றும் தணிப்பு நடெடிக்ளககளள ெழங்கவும். 

1.2 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

      திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வசயல்முளற நான்கு நிளலகளளக் 

வகாண்டிருக்கும். இந்த நிளலகள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

❖ திளரயிடல் 

❖ பநாக்குதல் 

❖ வபாது கலந்தாய்வு  

❖ மதிப்பீடு 

1.2.1 திரையிடல் 

திளரயிடல் என்பது சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

வசயல்முளறயின் முதல் கட்டமாகும். இந்த நிளலயில், மாநில அளவிலான 

நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் குழு (SEAC) ஆன்-ளலன் மூலம் (முன்வமாழிவு எண். 

SIA/TN/ MIN/ 76422/2022, பததி 03.05.2022) படிெம் 1ல் முன்வமாழிபெர ் வசய்த 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) யின் விண்ணப்பத்ளத ஆய்வு வசய்து முடிவு 

வசய்தது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளகளய தயாரிப்பதற்கு 

திட்டத்திற்கு விரிொன சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுகள் பதளெ. எனபெ, 

முன்வமாழிபெர ் 06.05.2022 அன்று குறிப்பு விதிமுளறகளுக்கு (ToR) 

விண்ணப்பத்ளத சமரப்்பித்தார.்  

1.2.2 டநாக்குதல் 

பநாக்கத்தின்  பபாது, SEAC ஆனது படிெம் 1 இல் ெழங்கப்பட்ட தகெல் 

மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தள ெருளகயிலிருந்து பசகரிக்கப்பட்ட 

தகெல்களின் அடிப்பளடயில் ஒரு விரிொன குறிப்பு விதிமுளறகளள (ToR) 

ெடிெளமத்து, முன்வமாழிபெருக்கு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்ளகளயத் தயாரிப்பதற்காக SEIAA-TN/F.No. 9229/SEAC/ToR-1192/2022 பததி 

14.07.2022. கடிதத்தின் முன்வமாழிபெருக்கு ToR ெழங்கப்பட்டது. 

1.2.3 மபாது மக்கள் ஆடலாசரன 

 இந்த நிளலயில், திட்டத் தளத்தில் அல்லது அதன் அருகாளமயில் 

வபாதுமக்களின் பங்பகற்ளப உறுதிவசய்யும் ெளகயில் வபாது விசாரளண 

நடத்த தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

வசயலாளருக்கு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

பமலாண்ளம திட்டம் (EMP) அறிக்ளகயின் ெளரபொடு பசரத்்து விண்ணப்பம் 
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வசய்யப்படும். வபாது விசாரளணயின் பபாது, உத்பதச திட்டத்தால் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து தங்கள் கருத்துக்களள 

வதரிவிக்க திட்ட இடத்திற்கு அருகில் ெசிக்கும் மக்களுக்கு ஒரு ொய்ப்பு 

ெழங்கப்படும். வபாது விசாரளணக் கூட்டத்தின் முடிவு, மதிப்பீட்டிற்கான 

இறுதி EIA அறிக்ளகயில் புதுப்பிக்கப்படும். 

1.2.4 மதிப்பீடு 

 இந்த நிளலயில், வபாது கலந்தாய்வுகளின் முடிவு உட்பட இறுதி EIA 

அறிக்ளகயுடன் ஒரு விண்ணப்பம் மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

ஆளணயத்திடம் (SEIAA) ெழங்கப்படும். இெ்ொறு வசய்யப்படும் விண்ணப்பம் 

மாநில  நிபுணர ்மதிப்பீட்டுக் குழு (SEAC) ஆல் ஆய்வு வசய்யப்படும். பின்னர,் 

SEIAA க்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) ெழங்க அல்லது விண்ணப்பத்ளத 

நிராகரிக்க SEAC பரிந்துளரகளள வசய்யும்.  
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படம் 1.1. 500மீ சுற்றளவில் நரடமுரறயில் உள்ள மற்றும் காலாவதியான சாதாைை கல் குவாைிகளின் 
இருப்பிடத்ரத  காட்டும் இருப்பிட வரைப்படம். 
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1.3 குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) 

❖ 14.07.2022 பததியிட்ட ToR கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.No.9229/SEAC/ToR-

1192/2022 இல் ெழங்கப்பட்ட ToR உடன் இணங்குதல். 

1.4 பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு 

MoEF/SEIAA அனுமதி அளித்தாலும், B பிரிவு திட்டங்களுக்கு, திட்ட 

முன்வமாழிபெர,் திட்டத்திற்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

ெழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அது காண்பிக்கப்படும் MoEF இளணயதளத்தின் 

விெரங்களளயும் வசய்தித்தாள்களில் முக்கியமாக விளம்பரப்படுதத் 

பெண்டும். சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிளயப் (EC) வபற்ற பிறகு, திட்ட 

முன்வமாழிபெர ் ஒெ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 1 மற்றும் டிசம்பர ் 1 ஆம் 

பததிகளில் MoEF & CC மண்டல அலுெலகம் & SEIAA க்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விதிமுளறகள் மற்றும் நிபந்தளனகளின் 

அளரயாண்டு இணக்க அறிக்ளகளய சமரப்்பிப்பார.் 

1.5 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் பைிமாற்றம் 

ஒரு விண்ணப்பதாரருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் அல்லது 

செயல்பாட்டிற்காக வழங்கப்பட்ட முன் சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி, அதன் 

செல்லுபடியாகும் பபாது, "ஆட்பெபனன இல்னல" என்றும் விண்ணப்பத்தின் 

மீது திட்டம் அல்லது செயல்பாட்னட பமற்சகாள்ள உரினமயுள்ள மற்சறாரு 

ெட்ட நபருக்கு மாற்றப்படலாம். ெம்பந்தப்பட்ட ஒழுங்குமுனற 

ஆனணயதத்ால், எந்த விதிமுனறகள் மற்றும் நிபந்தனனகளின் கீழ், முன் 

சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி ஆரம்பத்தில் வழங்கப்பட்டது, அபத செல்லுபடியாகும் 

காலத்திற்கு (கனிமெ ் சுரங்கத்திற்கான EIA வழிகாட்டுதல் னகபயடு, 2010) 

வழங்கப்பட்டது. 

1.6 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆவைத்தின் மபாதுவான 

அரமப்பு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ளகயின் ஒட்டுவமாத்த 

உள்ளடக்கங்கள் EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் MoEF & CC ஆல் வெளியிடப்பட்ட 

"மினரல்கள் சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ெழிகாட்டுதல் 

ளகபயடு" ஆகியெற்றில் பரிந்துளரக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் 

பட்டியளலப் பின்பற்றுகிறது. EIA ஆெணத்தின் வபாதுொன அளமப்பு 

பின்ெருமாறு இருக்க பெண்டும்: 
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❖ அறிமுகம் 

❖ திட்ட விளக்கம் 

❖ சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

❖ எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு 

நடெடிக்ளககள் 

❖ மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (வதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

❖ சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

❖ கூடுதல் ஆய்வுகள் 

❖ திட்டத்தின் நன்ளமகள் 

❖ சுற்றுசச்ூழல் வசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

❖ சுற்றுசச்ூழல் பமலாண்ளம திட்டம் (EMP) 

❖ சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

❖  ஈடுபட்டுள்ள ஆபலாசகரக்ளின் வெளிப்பாடு. 

1.7 திட்ட ஆதைவாளைின் அரடயாளம் 

   இந்த குொரி திட்டத்தில் ஈடுபட்ட திட்ட ஆதரொளரின் விெரம் அட்டெளண 

1.2 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

1.2 திட்ட முன்மமாழிபவைின் விவைங்கள் 

திட்ட முன்மமாழிபவைின் 

மபயை ்

திருவாளை்  VST புளூ மமட்டல்ஸ் ` 

முகெரி 

எண்.645/B1, ஈபராடு வமயின் பராடு, 

புன்னம்சத்திரம், புகளூர ்ெட்டம், 

கரூர-்639 136, தமிழ்நாடு, 

ளகபபசி எண்.9842467277. 

நிளல உரிளமயாளர ்

1.8 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

1.3 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

குொரியின் வபயர ்
திருவாளை்  VST புளூ மமட்டல்ஸ் - சாதாரண 

கல் குொரி 
நிலத்தின் ெளக பட்டா நிலம் 

அளவு 3.82.50 வெக்படர ்

ெளரபடத்தாள் எண். 58-F/13 

மிக உயரந்்த உயரம் 172 AMSL 

அட்சபரளக 10°58'49.85"N முதல் 10°58'59.89"N ெளர 

தீரக்்கபரளக 77°58'55.12"E முதல் 77°59'0.61"E ெளர 

சுரங்கத்தின் இறுதி 

ஆழம் 
25மீ தளரமட்டத்திற்கு (BGL) 
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குழியின் பரிமாணம் 

குழி 1: 134 மீ (நீளம்) X 66 மீ (அகலம்) X 15 மீ 

(ஆழம்) 

குழி 2: 41 மீ (நீளம்) X 58 மீ (அகலம்) X 19 மீ 

(ஆழம்) 

புவியியல் ெளங்கள் 

சாதாரண கல் (கன 

மீட்டர)் 

கிராெல் (கன 

மீட்டர)் 

7,26,213 48,498 

சுரங்கம் ளகயிருப்பு 4,37,013 38,880 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்வமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 

3,40,313 38,880 

சுரங்க முளற அளர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முளற 

இயந்திரங்கள் 

முன்வமாழியப்பட்டன 

ஜாக் பெமர ் 4 

கம்ப்ரசர ் 1 

பதாண்டும் இயந்திரம் 1 

டிப்பர ் 6 

வெடிக்கும் முளற 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராெல்களள 
அகற்றுெதற்கு ஆழமற்ற துளளகளள 
உள்ளடக்கிய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிக்கும் 
முளற பயன்படுத்த பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. 

உத்பதச மனிதெள 

ெரிளசப்படுதத்ல் 
35 நபரக்ள் 

திட்ட வசலவு ரூ. 90,79,000/- 

CER வசலவு @ திட்டச ்

வசலவில் 2% 
ரூ. 5,00,000/- 

முன்வமாழியப்பட்ட நீர ்

பதளெ 
5.5 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 
670 மீ. வதன்பமற்கு. புன்னம் 

பெலாயுதம்பாளளயம் 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம், கட்டுமானத ் திட்டங்களில் 

முதன்ளமயாகப் பயன்படுதத்ப்படும் சாதாரண கல் & கிராெல்களள 

பதாண்டும் இயந்திரத்ளதக் ளகயாள்கிறது. சாதாரண கல் & கிராெல்களள 

பதாண்டும் இயந்திரத்திற்கு 5 மீ உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலம் வகாண்ட 

வபஞ்சுகளள உருொக்குெது திறந்த ொரப்்பு சுரங்க முளறயாகும். 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளம், புன்னம் கிராமம், புகளூர ் தாலுகா கரூர ்

மாெட்டம், மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அளமந்துள்ளது. 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் சில முக்கிய அம்சங்கள் அட்டெளண 1.3 இல் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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1.9 ஆய்வின் டநாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வின் முக்கிய பநாக்கம், ஆய்வுப் 

பகுதியில் குழுமதத்ில் உள்ள குொரிகளின் ஒட்டுவமாதத் தாக்கதள்த 

அளவிடுெது மற்றும் ஒெ்வொரு தனிப்பட்ட குத்தளகக்கும் பயனுள்ள தணிப்பு 

நடெடிக்ளககளள உருொக்குெது ஆகும். உமிழ்வு ஆதாரங்கள், உமிழ்வு 

கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், காற்றின் தர அளவுகள், ொனிளல அளவீடுகள், 

சிதறல் மாதிரி மற்றும் கழிவுநீர ் வெளிபயற்றம் மற்றும் தூசி உருொக்கம் 

பபான்ற மாசுபாட்டின் அளனத்து அம்சங்களின் விரிொன கணக்கு இந்த 

அறிக்ளகயில் ெழங்கப்பட்டுள்ளது. நிலம், நீர,்  மண், காற்று, சத்தம், சூழலியல் 

பபான்ற பல்பெறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக அக்டடாபை்-டிசம்பை்,2022 

காலகட்டத்தில் குழும குொரி திட்டங்களால் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகளள மதிப்பிடுெதற்காக அடிப்பளட 

கண்காணிப்பு ஆய்வு பமற்வகாள்ளப்பட்டது. முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கு தகுந்த தணிப்பு 

நடெடிக்ளககளள பரிந்துளரக்கவும், ஆய்வுக்குத் பதளெயான பல்பெறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி முளறகள், மாதிரியின் 

அதிரவ்ெண், மாதிரி பகுப்பாய்வு முளற பபான்றளெ அத்தியாயம் III இல் 

அட்டெளண 3.1 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

1.10 குறிப்புகள் 

பின்ெரும் குறிப்புகளளப் பயன்படுதத்ி அறிக்ளக 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

❖ கனிம சுரங்கத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டின் 

ெழிகாட்டுதல் ளகபயடு, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ென அளமசச்கம், பிப்ரெரி, 
2010 

❖ EIA அறிவிப்பு, வசப்டம்பர ்14, 2006. 

❖  SEIAA ெழங்கிய குறிப்பு விதிமுளறகள் (ToR). 

❖  இத்திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம். 

❖  நீர ்(தடுப்பு மற்றும் மாசு கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1974. 

❖  காற்று (மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1981. 

❖  சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986. 

❖  ென (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1988. 

❖  ெனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972. 
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  அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.0 ப ாது அறிமுகம் 

கனிம வைப்புகவைப் பிரிதத்தடுப்பதற்காக திறந்ததைைிச ் சுரங்கம் 

எனப்படும் திறந்ததைைி சுரங்க முவற முன்தமாழியப்பட்டது. இது 

உலதகங்கிலும் தபாதுைாகப் பயன்படுத்தப்படும் மமற்பரப்பு சுரங்க 

முவறயாகும் மற்றும் தபாதுைாக பூமியின் மமற்பரப்பிற்கு அருகில் 

காணப்படும் மற்றும் ஒரு தபரிய பகுதியில் ஒமர மாதிரியாக 

விநிமயாகிக்கப்படும் குவறந்த தர கனிம வைப்புகவை சுரங்கத்திற்கு ஏற்றது. 

கட்டுமானப் தபாருட்கை் மற்றும் பரிமாணக் கற்கவைப் பிரிதத்தடுக்க 

குைாரிகை் பயன்படுத்தும்மபாது திறந்த குைாரிகை் என்றும் 

அவைக்கப்படுகின்றன. 

திறந்த தைைி  சுரங்கமானது தபஞ்சுகைின் ைைரச்ச்ியுடன் 

ததாடங்குகிறது, கனரக இயந்திரங்கவைப் பயன்படுத்துைதற்கு இடமைிக்கும் 

ைவகயில் அகலங்கை் தீரம்ானிக்கப்படும். திறந்த குழிகைின் சுைரக்ை் ஒரு 

மகாணத்தில் மதாண்டப்படும், இது பாதுகாப்வப ைைங்குைதற்கு நன்கு 

நிறுைப்பட்ட ததாழில் தரங்கைின் அடிப்பவடயில் தீரம்ானிக்கப்படும். சில 

சமயங்கைில் சுைரக்ை் மண் மற்றும் அதிக சிவதவுரும் பாவறகை் மபான்ற 

பலவீனமான தபாருட்கைால் ஆனது, சுரங்கத் தைத்தின் உை்மை சுைர ் இடிந்து 

விழுைவதத் தவிரப்்பதற்காக நீர ் அழுத்ததவ்த குவறக்க கிவடமட்டமாக 

துவையிடப்படும். 

மதவையான சுரங்கம் ததாடரப்ான உை்கட்டவமப்புகை் திறந்த குைாரி 

அருகில் நிறுைப்படும். சுரங்க உை்கட்டவமப்புகைில் நிரை்ாக கட்டிடம், 

பராமரிப்பு மகமரஜ் மற்றும் கிடங்கு ஆகியவை அடங்கும். திறந்ததைைி குைாரி 

இருந்து எடுக்கப்படும் தபாருடக்ை் லாரிகை் மூலம் மமற்பரப்பில் தகாண்டு 

ைரப்படும். கழிவுப் பாவறகை் தபாதுைாக திறந்த குைாரி அருகில், 

தபாருதத்மான இடத்தில் குவிக்கப்படும். கழிவுப் பாவறக் குவியலால் 

உருைாகும் அவமப்பு கழிவுக் கிடங்கு என்று அவைக்கப்படுகிறது. பாவறகை் 

சுற்றுைட்டாரப் பகுதியில் விழுைவதத் தடுக்க, ததாழிற்சாவல பாதுகாப்புத ்

தரங்கைின் அடிப்பவடயில் கழிவுக் கிடங்கின் அைவு தீரம்ானிக்கப்படும். 
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2.1 திட்டத்தின் விளக்கம் 

முன்தமாழிபைர ் திருைாைர.் VST புளூ தமட்டல்ஸ் ஆனது திறந்ததைைி 

சுரங்கங்கவை நிறுவுதல், கட்டுமானம், மமம்பாடு மற்றும் மூடுதல் மபான்ற 

பணிகவை மமற்தகாை்ைதில் ஈடுபட்டுை்ைது. அைர,் ஆய்வுக் கட்டத்தின் மூலம், 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத் தைத்வத, தபாருைாதார ரீதியாக சாத்தியமான 

அைவு சாதாரணக் கல் & கிராைல் உற்பத்தி தசய்யும் தபரும் ஆற்றவலக் 

தகாண்டதாக அவடயாைம் காட்டினார.் எனமை, சாதாரண கல் & கிராைல் 

பிரிதத்தடுக்க 06.01.2022 மற்றும் 10.03.2022 அன்று குைாரி குத்தவகக்கு 

விண்ணப்பித்திருந்தார.் கரூர ் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துவற மூலம் 

துல்லியமான பகுதி தகைல் ததாடரப்ு கடிதம் பதிவு எண்.16//சுரங்க/2022, மததி 

12.04.2022 இல் ைைங்கப்பட்டது. துல்லியமான பகுதி தகைல் ததாடரப்ு கடிதத்தின் 

அடிப்பவடயில், சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. இை்ைாறு தயாரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டத்திற்கு, கரூர ் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துவற துவண 

இயக்குநர ்(பதிவு எண்.16/சுரங்க/2022 மததி 29.04.2022) ஒப்புதல் அைித்தார.் திட்ட 

தைத்தின் ஒட்டுதமாத்த பாரவ்ை படம் 2.1 இல் காட்டப்பட்டுை்ைது. 

 

 டம் 2.1 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தல புகக ் டம் 

2.2 இடம் மற்றும் அணுகல் 

முன்தமாழியப்பட்ட குைாரி திட்டம், கரூர ் மாைட்டம், புகளூர ் ைட்டம், 

புன்னம் கிராமத்தில், படம் 2.2 இல் காட்டப்பட்டுை்ைது. இப்பகுதி 10°58'49.85"N 

முதல் 10°58'59.89"N ைவரயிலான அட்சமரவககளுக்கும், 77°58'55.12"E முதல் 

77°59'0.61"E ைவரயிலான தீரக்்கமரவககளுக்கும் இவடமய அவமந்துை்ைது. 
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திட்டப் பகுதியின் அதிகபட்ச உயரம் 172மீ AMSL ஆகும். முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்ட தைத்திற்கான அணுகல் விைரங்கை் அட்டைவண 2.1 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுை்ைன.  

அட்டவகை 2.1 திட்ட ்  குதிக்கான தள இகை ்பு 

அருகிலுை்ை 
சாவலகை் 

 

SH-84 கரூர-் ஈமராடு 
சாவல 

3.2 கி.மீ ைடக்கு 

NH-81 கரூர-்
தைை்ைமகாவில் சாவல 

2.58 கி.மீ ததற்கு 

அருகில் உை்ை 
தபால் 

நிவலயம் 

புன்னம் 1.6 கி.மீ-ைடகிைக்கு 

அருகிலுை்ை 
காைல் 

நிவலயம் 

மக.பரமத்தி 

8.0கி.மீ-ததன்மமற்கு 

அருகிலுை்ை 
தீயவணப்பு 

நிவலயம் 

கரூர ் 11.0கி.மீ-கிைக்கு 

அருகிலுை்ை 
மருத்துை ைசதி 

புன்னம் 1.2கி.மீ- ைடகிைக்கு 

அருகிலுை்ை 
பை்ைி 

புன்னம் 1.6கி.மீ- ைடகிைக்கு 

அருகிலுை்ை 
இரயில் 

நிவலயம் 

கரூர ் 13.0கி.மீ-கிைக்கு 

அருகிலுை்ை 
துவறமுக ைசதி 

தூத்துக்குடி 272.0கி.மீ-ததற்கு 

அருகில் உை்ை 
விமான 

நிவலயம் 

திருசச்ி 83.0கி.மீ-கிைக்கு 

அருகிலுை்ை 
டிஎஸ்பி 

அலுைலகம் 

கரூர ் 16.0கி.மீ- கிைக்கு 

அருகில் உை்ை 
கிராமங்கை் 

புன்னம் நடுப்பாவையம் 1.5கி.மீ-ைடக்கு 

புன்னம் 

மைலாயுதபாவையம் 

1.6கி.மீ-ததன்கிைக்கு 

புன்னம் 1.40கி.மீ-ைடகிைக்கு 

குப்பம் 4.0கி.மீ-மமற்கு 
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2.3 குத்தகக ்  குதி 

❖ முன்தமாழியப்பட்ட திட்ட தைத்தின் பரப்பைவு 3.82.50   தெக்மடர.் 

❖ முன்தமாழியப்பட்ட திட்டம் தைம் சாரந்்தது. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குை் கனிமப் பயன் அல்லது தசயலாக்கம் எதுவும் 

முன்தமாழியப்படவில்வல. 

❖ முன்தமாழியப்பட்ட பகுதியில் ைன நிலம் எதுவும் இல்வல மற்றும் 

தபரிய தாைரங்கை் மற்றும் மரங்கை் இல்லாதது. 
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 டம் 2.2 திட்டத் தளத்தின் இரு ்பிடத்கதக் காட்டும் முக்கிய 

வகை டம் 
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2.3.1 மூகல ஒருங்கிகை ்புகள் 

எல்வல மூவலயின் புவியியல் ஆயங்கை் அட்டைவண 2.2 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுை்ைன மற்றும் எல்வல ஆயங்களுடன் முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்ட தைம் படம் 2.3 இல் காட்டப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவகை 2.2 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்தின் மூகல 

ஒருங்கிகை ்புகள் 

தூை் 

குறியீடு 
அட்சரைகக தீை்க்கரைகக 

1 10°58’59.86’’N 77°59'0.61"E 

2 10°58'53.52"N 77°59'0.41"E 

3 10°58'51.09"N 77°58'59.45"E 

4 10°58'49.85"N 77°58'57.78"E 

5 10°58'50.33"N 77°58'55.12"E 

6 10°58'52.60"N 77°58'55.39"E 

7 10°58'52.64"N 77°58'55.33"E 

8 10°58'53.47"N 77°58'55.43"E 

9 10°58'55.11"N 77°58'55.59"E 

10 10°58'56.85"N 77°58'55.52"E 

11 10°58'57.04"N 77°58'56.32"E 

12 10°58'57.90"N 77°58'57.95"E 

13 10°58'59.76"N 77°58'57.70"E 

14 10°58'59.89"N 77°58'59.20"E 

15 10°58'59.84"N 77°59'0.39"E 

2.4 புவிஅகம ்பியல் & புவியியல் 

கீமை தகாடுக்கப்பட்டுை்ைபடி, 5 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை ஆய்வுப் பகுதியின் 

புவிஅவமப்பியல் மற்றும் புவியியல் பற்றி இந்தப் பகுதி விைாதிக்கிறது. 

புவியியல் 

 ஆய்வுப் பகுதி முக்கியமாக ஆரக்்கியன் காலத்தின் மிக்மாவடட் 
பாவறயால் ஆனது மற்றும் படம் 2.4 இல் காட்டப்பட்டுை்ைபடி சாரம்னாவகட் 
சிறிய விகிதத்தில் மட்டுமம நிகை்கிறது. குத்தவக பகுதி மிக்மாவடட் பகுதியில் 
ைருகிறது. 
புவிஅகம ்பியல் 

 புவியியல் அலகுகைில், ஆைமற்ற ைானிவல/மிதமான ைானிவல 

புவதக்கப்பட்ட தபடிப்வைன் மற்றும் தபடிப்தைய்ன் கால்ைாய் கட்டவை 

உட்பட தபடிப்மைன், மற்றும் படம் 2.5 இல் காட்டப்பட்டுை்ைபடி, ஆய்வுப் 

பகுதியின் தபரும்பகுதிவய தபடிதமன்ட் உை்ைடக்கியது. குத்தவக பகுதி 

ஆைமற்ற ைானிவல / புவதக்கப்பட்ட தபடிப்மைன் பகுதியில் ஏற்படுகிறது.
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 டம் 2.3 கூகுள் எை்த்  டம் தூை்களுடன் குத்தகக ்  குதிகயக் காட்டுகிறது 
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 டம் 2.4 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 கிமீ சுற்றளவு புவியியல் வகை டம். 
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 டம் 2.5 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்ட தளத்தில் இருந்து 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள புவியியல் வகை டம்.
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2.5 ககயிரு ்பு அளவு 

சாதாரண கல் மற்றும் கிராைல்கைின் ைைங்கை் மற்றும் இருப்புக்கை், 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான அதிகபட்ச குதத்வகப் பகுதிவய 
உை்ைடக்கும் ைவகயில் பிரிவுகவைத ் திட்டமிடுைதன் மூலம் குறுக்குதைட்டு 
முவறயின் அடிப்பவடயில் கணக்கிடப்பட்டது. புவியியல் ைைங்கைின் 
கிவடக்கும் தன்வமயின் அடிப்பவடயில், மதாண்டும் இயந்திரம் முவறவயக் 
கருத்தில் தகாண்டு, படம் 2.6 இல் காட்டப்பட்டுை்ைபடி, 7.5 மீ மற்றும் 10 மீ இன் 
அத்தியாைசிய பாதுகாப்பு தூரதவ்த விட்டுவிட்டு, தபஞ்ச ் உருைாக்கத்தின் 
மபாது பூட்டப்பட்ட இருப்புகவைக் கழிப்பதன் மூலம் சுரங்க இருப்புக்கை் 
கணக்கிடப்படுகின்றன. தபஞ்ச ் இைப்பாக). முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு 
கழிவு / அதிக சுவம / பக்கசச்ுவம (100% மீட்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது) இல்வல 
என்பவதக் கருத்தில் தகாண்டு 25 மீ ஆைம் ைவர சுரங்க இருப்புக்கை் 
கணக்கிடப்படுகின்றன. புவியியல் ைைங்கை் மற்றும் இருப்புகைின் முடிவுகை் 
அட்டைவண 2.3 இல் காட்டப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவகை 2.3 திட்டத்தின் மதி ்பிட ் ட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இரு ்புக்கள் 

ஆதாை வகக 
சாதாைை கல் 

(கன மீட்டை)் 

கிைாவல் 

(கன மீட்டை)் 

புவியியல் ைைம் (கன மீட்டர)் 7,26,213 48,498 

சுரண்டக்கூடிய ைைம் (கன மீட்டர)் 4,37,013 38,880 

5ஆண்டுகளுக்குமுன்தமாழியப்பட்ட 

உற்பத்தி 
3,40,313 38,880 

ஆண்டு ைாரியான ைைரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தித் திட்டம் மற்றும் 

பிரிவுகைின் அடிப்பவடயில், ஆண்டு ைாரியான உற்பத்தி முடிவுகை் 

அட்டைவண 2.4 & படம் 2.7,2.7a இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவகை 2.4 ஆை்டு வாைியான உற் த்தி விவைங்கள் 

ஆை்டு சாதாைை கல் (கன மீட்டை்) கிைாவல் (கன மீட்டை்) 
I  99068 12,600 

II 60900 12,600 

III 67,120 13,680 

IV 67,190 -- 

V 46,035 -- 

பமாத்தம் 3,40,313 -- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்ப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் & ToR
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 டம் 2.6 சுைங்க குத்தகக திட்டம்.
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 டம் 2.7 ஆை்டுவாைியான வளை்சச்ி மற்றும் உற் த்தித் திட்டம் மற்றும் 

பிைிவுகள்
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 டம் 2.7a ஆை்டு வாைியான வளைச்ச்ி மற்றும் உற் த்தி பிைிவுகள்
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2.6 சுைங்க முகற 

குைாரி தசயல்பாடு திறந்த தைைி அவர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட / 

வகமுவறயாக சுரங்க முவற மூலம் தபஞ்ச ் உயரம் மற்றும் தலா 5 மீ 

அகலத்துடன் மமற்தகாை்ை முன்தமாழியப்பட்டது. மிகவும் சிக்கலான 

நிலத்தடி சுரங்க முவறகளுடன் ஒப்பிடும்மபாது திறந்த ைாரப்்பு சுரங்க முவற 

முன்தமாழிபைருக்கு பல நன்வமகவை ைைங்குகிறது. மிக முக்கியமான 

நன்வமகை் ஒப்பீட்டைவில் சிறிய மூலதனம் மற்றும் இயக்கச ் தசலவுகை், 

குவறைான பாதுகாப்பு அபாயங்கை், உற்பத்திக்கான பயன்பாட்டின் எைிவம, 

சிறிய மூடல் தசலவுகை், மதவைப்பட்டால் கனரக இயந்திரங்கவைப் 

பயன்படுத்துைதில் கட்டுப்பாடுகை் இல்வல, மற்றும் நிலத்தடி நீவர எைிதாக 

ைடிகட்டுதல் ஆகியவை அடங்கும். மமலும், இது முதலீட்டாைரக்ளுக்கு 

நியாயமான ைருமானத்வத ைைங்குகிறது மற்றும் உை்ளூர ்

தபாருைாதாரத்தின் ைைரச்ச்ிக்கு பங்கைிக்கிறது.  

இம்முவறயில் மதாண்டும் இயந்திரம் பயன்படுதத்ப்படும். கூடுதலாக, 

எந்ததைாரு குைாரி நடைடிக்வககைிலும் துவையிடுதல் மற்றும் தைடிதத்ல் 

நடைடிக்வககை் தவிரக்்க முடியாதவை. இந்த திட்டத்தில், 1.2 மீ இவடதைைி, 1.0 

மீ சுவம மற்றும் 1.5 மீ ஆைம் தகாண்ட ஆைமற்ற துவையிடல் 

முன்தமாழியப்பட்டது. துவையிட்ட பிறகு, அதிக சுவம மற்றும் ைானிவல 

பகுதிகவை அகற்ற தைடிப்பு தசயல்பாடு மமற்தகாை்ைப்படும். தபற்மறார ்

பாவறத் ததாகுதியிலிருந்து ததாகுதிகவைப் பிரிப்பதற்காக இந்த தைடிப்பு 

மமற்தகாை்ைப்படுகிறது. 

2.6.1 பசயல் ாட்டின் அளவு 

5 ஆண்டுகளுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உற்பத்தியின் முடிவுகைின் 

அடிப்பவடயில், தசயல்பாட்டின் அைவு பற்றிய விைரங்கை் அட்டைவண 2.5 

இல் ைைங்கப்பட்டுை்ைன. 
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அட்டவகை 2.5 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான 

பசயல் ாட்டு விவைங்கள் 

 சாதாரண கல் கிராைல் 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்தமாழியப்பட்ட உற்பத்தி 
3,40,313 38,880 

மைவல நாட்கைின் எண்ணிக்வக 

/ஆண்டு 
300 300 

உற்பத்தி /நாை் உற்பத்தி (மீ3) 227 43 

லாரி சுவமகைின் எண்ணிக்வக 38 7 

2.6.2 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

குைாரி தசயல்பாட்டிற்கு முன்தமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கைின் 

பட்டியல் அட்டைவண 2.6 இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவகை 2.6 இயந்திை விவைங்கள் 

வ.எை். வகக 
எை் 

அலகு 
பகாள்ளளவு பசய்ய உந்து சக்தி 

1 ஜாக் மெமரஸ்் 4 வகயடக்கமானது - 
அழுத்தப்பட்ட 

காற்று 

2 கம்ப்ரசர ் 1 காற்று - டீசல் இயக்கி 

கடத்தல் மற்றும் ர ாக்குவைத்து உ கைைங்கள் 

3 டிப்பர ் 6 - AMW டீசல் இயக்கி 

2.6.3 முற்ர ாக்கான குவாைி மூடல் திட்டம் 

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில பயன்பாட்டு முவற திட்டம் (படம் 

2.9) கடந்த கால, தற்மபாவதய மற்றும் எதிரக்ால நில பயன்பாட்டு 

புை்ைிவிைரங்கவைக் காட்டுகிறது. நில பயன்பாட்டு முடிவுகைின்படி, 

அட்டைவண 2.7 மற்றும் படம் 2.9 இல் காட்டப்பட்டுை்ைபடி, சுமார ் 3.10.95 

தெக்மடர ் நிலம் குைாரிக்காகவும், 0.02.0 தெக்மடர ்

உை்கட்டவமப்புக்காகவும், 0.05.0 தெக்மடர ் சாவலகளுக்காகவும், 0.55.52 

தெக்மடர ் பசுவமக்காகவும் பயன்படுத்தப்படும். பகுதி மமம்பாடு, 0.07.70 

தெக்மடர ்ைடிகால் மற்றும் மீதமுை்ை 0.01.33 தெக்மடர ்பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதியாக விடப்படும். 
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அட்டவகை 2.7 நில  யன் ாட்டுத் தைவு தற்ர ாது, சுைங்கத் 

திட்டத்தின் ர ாது மற்றும் சுைங்க வாழ்க்ககயின் முடிவில். 

விளக்கம் 

தற்ர ாகதய 

 குதி 

(பெக்டை்) 

குவாைியின் 

ஆயுட்காலம் முடிந்த 

 குதி (பெக்டை்) 
குைாரிக்கு உட்பட்ட பகுதி 1.91.87 3.10.95 

உை்கட்டவமப்பு இல்வல 0.02.00 

சாவலகை் 0.02.00 0.05.00 

பசுவம பகுதி & தகாட்டுதல் 0.46.76 0.55.52 

ைடிகால் & தசட்டில்லிங் 

ததாட்டி 

இல்வல 0.07.70 

பயன்படுதத்ப்படாத பகுதி 1.35.87 0.01.33 

பமாத்தம்   3.82.50 3.82.50 

2.6.4 குவாைி மூடல் திட்டம்  ட்பெட ்

முன்தமாழியப்பட்ட திட்டமானது குதத்வகக் காலம் முடிைவடந்த 

பின்னரும் ததாடரச்ச்ியான தசயல்பாட்டிற்கான மகத்தான ஆற்றவலக் 

தகாண்டிருப்பதால், சுரங்கத்வத மூடும் திட்டம் இப்மபாவதக்கு 

முன்தமாழியப்படவில்வல. திட்ட காலத்திற்கான முற்மபாக்கான சுரங்க 

மூடல் திட்டத்தின் அடிப்பவடயில், சுரங்கத்வத மூடுைதற்கான தசலவு 

அட்டைவண 2.8 &2.8a இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவகை 2.8 சுைங்க மூடல்  ட்பெட ்

பசயல் ாடு மூலதன பசலவு 
பதாடை் 

பசலவு/ஆை்டு 

குத்தவக பகுதிக்குை் 

765தசடிகை் 
153000 22950 

குத்தவக பகுதிக்கு தைைிமய 

1148 தசடிகை் 
344250 34425 

கம்பி மைலி  765000 38250 

மவைநீர ்ைடிகால் 

புதுப்பிதத்ல்  

 

38250 

 

19125 

பமாத்தம் 1,300,500 114,750 

 ஆதாரம்: சுற்றுசச்ூைல் மமலாண்வம திட்டம். 
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 டம் 2.8 கருத்தியல் இறுதி சுைங்க மூடல் திடட்ம்



28 | P a g e  

 

 

 டம் 2.8a கருத்தியல் சுைங்க ் பிைிவுகள்
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 டம் 2.9 சுைங்க தளவகம ்பு திட்டம் மற்றும் நில  யன் ாட்டு முகற 
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2.6.5 கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம் 

 சுரங்கதத்ின் தபாருைாதார ஆைம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கை், 

அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதி மபான்ற சில நவடமுவற அைவுருக்கைின் 

அடிப்பவடயில் இறுதி குழி அைவு ைடிைவமக்கப்பட்டுை்ைது. இறுதி குழி 

பரிமாணங்கைின் விைரங்கை் படம் 2.8,2.8a இலிருந்து தபறப்பட்டு அட்டைவண 

2.9 இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 

அட்டவகை 2.9 இறுதி குழி  ைிமாைம் 

குழி நீளம் (மீ) 

(அதிக ட்சம்) 

அகலம் (மீ) 

(அதிக ட்சம்) 
ஆழம்(மீ) (அதிக ட்சம்) 

I 140 160 25 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் & ToR’ 

2.6.6 உள்கட்டகம ்புகள் 

 சுரங்க அலுைலகம், ததாழிலாைரக்ளுக்கான தற்காலிக ஓய்ைவறகை், 

கழிைவற மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பவற ைசதிகை் மபான்ற உை்கட்டவமப்புகை் 

சுரங்க விதியின்படி முன்தமாழியப்பட்டு குைாரி குத்தவகக்கு ைைங்கப்பட்ட 

பிறகு நிறுைப்படும். இந்தத் திட்டத்தில் கனிம பதப்படுத்துதல் அல்லது தாதுப் 

பயன் படுத்தும் ஆவலகளுக்கு எந்த முன்தமாழிவும் இல்வல. 

பிற உள்கட்டகம ்பு ரதகவகள் 

திட்டப் பகுதிக்குை் பட்டவறகை் எதுவும் முன்தமாழியப்படவில்வல. 

எனமை, முன்தமாழியப்பட்ட குத்தவகப் பகுதியில் இருந்து எந்தவித 

தசயல்முவறக் கழிவு உற்பத்தியும் இருக்காது. சுரங்க அலுைலகத்தில் இருந்து 

தைைிமயறும் வீடட்ுக் கழிவுகை் தசப்டிக் மடங்க் மற்றும் ஊறவைக்கும் குழிக்கு 

தைைிமயற்றப்படும். திட, திரை அல்லது ைாயு ைடிவில் உற்பதத்ி தசய்யப்படும் 

நசச்ுக் கழிவுகை் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படாததால், கழிவு சுத்திகரிப்பு 

நிவலயம் மதவையில்வல. 

2.6.7 தை்ைீை் ரதகவ 

KLD இல் தண்ணீர ் மதவை பற்றிய விைரம் அட்டைவண 2.10 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 
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அட்டவகை 2.10 திட்டத்திற்கான நீை் ரதகவ 

ரநாக்கம் அளவு ஆதாைம் 

தூசி அடக்குமுவற 2.0 KLD குத்தவகக்கு அருகில் இருக்கும் 

ஆை்துவை கிணறுகை் 

பசுவம பகுதி 

ைைரச்ச்ி 

1.5 KLD குத்தவகக்கு அருகில் இருக்கும் 

ஆை்துவை கிணறுகை் 

குடிநீர ்& பயன்பாடு 2.0 KLD தற்மபாதுை்ை ஆை்துவை கிணறுகை் 

மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பவனயாைரக்ை் 

பமாத்தம் 5.5 KLD 

 ஆதாரம்: முன்னுரிவம அறிக்வக 

2.6.8 ஆற்றல் ரதகவ 

 அட்டைவண 2.11 இல் காட்டப்பட்டுை்ை தரவுகைின்படி, அதிமைக டீசல் 

(HSD) குைாரி இயந்திரங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். சாதாரண கல்லுக்கு 

சுமார ் 272250 லிட்டர ் (HSD) கிராைல் சுமார ் 6480 லிட்டர ் (HSD) டீசல் 

பயன்படுதத்ப்படும் மற்றும் இந்த 5 ஆண்டு திட்ட காலதத்ில் அருகிலுை்ை 

டீசல் பம்புகைில் இருந்து தைத்திற்கு தகாண்டு ைரப்படும். 

அட்டவகை 2.11 எைிப ாருள் ரதகவ விவைங்கள் 

  சாதாைை கல் கிைாவல் 

ஐந்தாண்டுகைில் தைட்டப்பட மைண்டிய 

தபாருைின் அைவு (கன மீட்டர)் 

340313 38880 

ஒரு மதாண்டும் இயந்திரத்திற்கான 

எரிதபாருை் நுகரவ்ு சராசரி வீதம் 

லிட்டர/்மணி மநரதத்ில் 

 

16 

 

10 

மதாண்டும் இயந்திரத்தின் தகாை்ைைவு 

(கன மீட்டர)்/ மணிமநரத்தில் 

 

20 

 

60 

மணிமநரங்கைில் மநரம் மதவை 17016 648 

லிட்டரில் தமாத்த டீசல் நுகரவ்ு 272256 6480 
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2.6.9 மூலதனத் ரதகவ 

திட்ட முன்தமாழிபைர ்திட்டத்திற்கு ரூ. 90,79,000. முதலீட்டின் முறிவுச ்

சுருக்கம் அட்டைவண 2.12 இல் தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவகை 2.12   மூலதனத் ரதகவ விவைங்கள் 

வ. 

எை். 

விளக்கம் பசலவு (ரூ.) 

1 தசயல்பாட்டு தசலவு 44,50,000 

2 EMP தசலவு  4,629,000 

பமாத்த திட்டச ்பசலவு 90,79,000 

ஆதாைம்: அங்கீகைிக்க ் ட்ட சுைங்கத் திட்டம் 

2.7 மனித ஆற்றல் ரதகவ 

 திறவமயான, தகுதிைாய்ந்த சட்டப்பூரை் நபரக்ை் குைாரி 

தசயல்பாட்டிற்கு ஈடுபடுத்தப்படுைாரக்ை், உை்ளூர ் சமூகத்திற்கு 

முன்னுரிவம ைைங்கப்படும். இந்த திட்டத்திற்கு மதவையான 

பணியாைரக்ைின் எண்ணிக்வக அட்டைவண 2.13 இல் ைைங்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவகை 2.13 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்கான ரவகலவாய் ்பு 

சாத்தியம் 

வ.எை். வகக  ங்கு எை்கள் 

1. 

மிகவும் 

திறவமயானைர ்

சுரங்க மமலாைர ் 1 

சுரங்கப் தபாறியாைர/் 
புவியியலாைர ்

1 

கணக்காைர ்மற்றும் நிரை்ாகி 1 

2 திறவமயானைர ் எரத்் மூவிங் ஆபமரட்டர ் 4 

டிப்பர ்டிவரைர ் 6 

தபாறிமுவறயாைர ் 2 

3 அவர 

திறவமயானைர ்

உதவியாைரக்ை்/கிரசீரக்ை் 1 

4  

திறவமயற்றைர ்

மஸ்தூர/் ததாழிலாைர ் 12 

சுத்தம் தசய்பைரக்ை் 6 

உதவியாைரக்ை் 1 

பமாத்தம் 35 

ஆதாரம்: முன்னுரிவம அறிக்வக. 
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2.8 திட்ட அமலாக்க அட்டவகை 

 சுற்றுசச்ூைல் அனுமதி கிவடத்த பிறகு ைணிக நடைடிக்வக ததாடங்கும். 

தமிை்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்திடம் இருந்து CTO மற்றும் CTE 

தபறப்படும். சுரங்க நடைடிக்வக ததாடங்கும் முன் சுற்றுசச்ூைல் அனுமதியின் 

மபாது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தவனகை் ததாகுக்கப்படும். குைாரி 

தசயல்பாட்டிற்கான எதிரப்ாரக்்கப்படும் மநர அட்டைவண 2.14 

தகாடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

அட்டவகை 2.14 எதிை ்ாை்க்க ் டும் ரநை அட்டவகை 

வ.எை்.  விவைங்கள் ரநை அட்டவகை 

(மாதங்களில்) 

குறி ்புகள் 

ஏரதனும் 

இருந்தால் 1st  2nd  3rd  4th  5th  

1 சுற்றுசச்ூைல் 

அனுமதி 

      

2 நிறுை ஒப்புதல்      திட்டம் நிறுைப்பட்ட 

காலம் 

3 தசயல்பட 

ஒப்புதல் 

     உற்பத்தி 

ததாடங்கும் காலம். 

காலைரிவச மாறுபடலாம்; விதிகை் மற்றும் விதிமுவறகளுக்கு உட்பட்டது & 

பிற எதிரப்ாராத சூை்நிவலகை். 

ஆதாரம்: சுற்றுசச்ூைல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிவிப்பு மற்றும் CPCB 

ைழிகாட்டுதல்கைில் ைடிைவமக்கப்பட்ட காலக்தகடுவின் அடிப்பவடயில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
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3. சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 ப ொது 

இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திலேலய அடிப்படைத் தரவுகளுக்கு ஒரு 

பிராந்திய பின்னணிடய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பே சுற்றுசச்ூழே் 

மற்றும் சூழலியே் பண்புக்கூறுகளிே் உருவாக்கப்பை்ை டமக்லரா-லேவே் களத ்

தரடவ சிறப்பாக மதிப்பிை உதவும். பரந்த-ஸ்லபக்ை்ரம் நிடேடமகடள நன்கு 

புரிந்துலகாள்ள திை்ை சூழலின் அடிப்படை நிடே பிரிவு வாரியாக 

விவரிக்கப்பை்டுள்ளது. அடிப்படை சுற்றுசச்ூழே் தரமானது நிேம், நீர,் காற்று, 

சத்தம், ஆய்வுப் பகுதியின் உயிரியே் மற்றும் சமூக-லபாருளாதார நிடே 

லபான்ற பே்லவறு சுற்றுசச்ூழே் கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூழே் 

காை்சிடயக் குறிக்கிறது. திை்ை தளத்தின் அடிப்படை நிடேடய 

மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் CPCB வழிகாை்டுதே்களுைன்  

அக்லைாபர ் முதே் டிசம்பர ் 2022 வடரயிோன காேப்பகுதியிே் திை்ை தளத்தின் 

அடிப்படை நிடேடய மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. மண், நீர,் காற்று மற்றும் இடரசச்ே் உள்ளிை்ை 

சுற்றுசச்ூழே் பண்புகளுக்காக NABL அங்கீகாரம் லபற்ற மற்றும் MoEF 

அறிவிக்கப்பை்ை சிறப்பு ஆய்வகத்தாே் சுற்றுசச்ூழே் அடிப்படைத் தரவு 

லசகரிக்கப்பை்ைது மற்றும் சூழலியே் மற்றும் பே்லுயிர,் லபாக்குவரத்து மற்றும் 

சமூக-லபாருளாதாரத்திற்கானடவ  FAE களாே் லசகரிக்கப்பை்ைது. 

ஆய்வு பகுதி 

ஆய்வு பகுதி இரண்டு மண்ைேங்களாக பிரிக்கப்பை்டுள்ளது: மைய 

ைண்டலை் ைற்றுை் இமடயக ைண்டலை். மைய ைண்டலை் குத்தமகப் 

பகுதியாகவுை், 10 கிமீ இமடயக ைண்டலைாகக் கருதப்படுை் சூழலியல் 

ஆய்வுகமைத ் தவிரத்்து, குழும சுற்றளவிலிருந்து 5 கிமீ சுற்றைவில் இடையக 

மண்ைேமாகவும் கருதப்படுகிறது. மைமல குறிப்பிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகைின் தற்மபாமதய சுற்றுசச்ூழல் நிமலமைகமைப் 

புரிந்துககாை்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து தரவு மசகரிக்கப்பட்டது. 

ைாதிரியின் அதிரக்வண், ைாதிரி பகுப்பாய்வு முமற மபான்றமவ உடப்ட 

பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்களுக்கான மாதிரி முடறகள் சுருக்கமாக 

அை்ைவடண 3.1 இல் ககாடுக்கப்பட்டுை்ைன. 
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அட்டவணை 3.1 கண்கொணி ்பு  ண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்கொணி ்பின் 
அதிர்பெண் 

பை்பு அளவுருக்கள் 
கை்காைிப்பி
ன் அதிர்வவை் 

இடங்களி
ன் 

எை்ைிக்
ணக 

வெறிமுணை 

நிே 
பயன்பாடு

/ 
நிே பகுதி 

ஆய்வுப் 
பகுதியிலிருந்

து 5 கிமீ 
சுற்றளவுக்கு

ள் நிேப் 
பயன்பாை்டு 

முடற 

ஆய்வு 
காேத்தின்  
லபாது  ஒரு 

முடற    

சுரங்க 
டமய 

பகுதி 

லசயற்டகக் 

லகாள் பைங்கள் 
முதன்டம 

ஆய்வு 

*மண் 

இயற்பியே்-
லவதியியே் 
பண்புகள் 

ஆய்வு 
காேத்தின்  
லபாது  ஒரு 

முடற    

8 

(1டமய &  7  
இடையக 

மண்ைேம்) 

IS 2720 

லவளாண்டம 
டகலயடு - 

இந்திய 
லவளாண் 
ஆராய்சச்ி 

கவுன்சிே், புது 
திே்லி 

* தண்ணீர ்
தரம் 

இயற்பியே், 
லவதியியே் 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவி
யே் 

அளவுருக்கள் 

ஆய்வு 
காேத்தின்  
லபாது  ஒரு 

முடற    

9 

(1லமற்பரப்
பு நீர ்& 

8நிேதத்டி 
நீர)் 

IS 10500& CPCB 
தரநிடேகள் 

வானிடே 
ஆய்வு 

காற்றின் 
லவகம் 

காற்றடிக்கும் 
திடச 

லவப்ப நிடே 

லமக மூடி 

உேர ்குமிழ் 
லவப்பநிடே 

மடழப்லபா
ழிவு 

1 மணிலநர 
லதாைரச்ச்ி 

இயந்திர/தானிய
ங்கி வானிடே 

நிடேயம் 

1 

தள குறிப்பிை்ை 
முதன்டம தரவு 

& 

IMD 
நிடேயத்திலி

ருந்து 
இரண்ைாம் 
நிடே தரவு 

* 
சுற்றுப்புற 
காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

பறக்கும் தூசு 

24 மணிலநரம், 
வாரத்திற்கு 

இரண்டு முடற 

(பிப்ரவரி முதே் 
ஏப்ரே் 2022 

வடர.) 

8 

(1 டமய & 7 
இடையக 

மண்ைேம்) 

IS 5182 பகுதி 1-
23 

லதசிய 
சுற்றுப்புற 
காற்று தர 

தரநிடேகள், 
CPCB 
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*ஒலி 
மை்ைங்கள் 

சுற்றுப்புறச ்
சத்தம் 

ஒவ்லவாரு 
இைத்திற்கும் 24 

மணிலநரம் 
மணிலநர 

கண்காணிப்பு 

8 

1 ( டமய & 7 
இடையக 

மண்ைேம்) 

ஐஎஸ் 9989 

CPCB 
வழிகாை்டுதே் 

களின்படி 

சூழலியே் 

தற்லபாதுள்ள 
தாவரங்கள் 

மற்றும் 
விேங்கினங்

கள் 

ஆய்வு காேத்திே் 
களப்பயணம் 

மூேம் 

ஆய்வு 
பகுதி 

குவாை்லரை் & 
டிரான்லஸக்ை் 
ஆய்வு மூேம் 

முதன்டம 
ஆய்வு 

இரண்ைாம் 
நிடே தரவு - 
வன லவடே 

திை்ைம் 

சமூக 
லபாருளா

தார 
அம்சங்கள் 

சமூக-
லபாருளாதார 

பண்புகள், 
மக்கள்லதா

டக 
புள்ளிவிவரங்
கள் மற்றும் 

ஆய்வு 
பகுதியிே் 
இருக்கும் 

உள்கை்ைடம
ப்பு 

தள வருடக & 
மக்கள் லதாடக 
கணக்லகடுப்பு 
டகலயடு, 2011 

ஆய்வு 
பகுதி 

முதன்டம 
கணக்லகடுப்பு, 

மக்கள் 
லதாடக 

கணக்லகடுப்பு 
டகலயடு & 

லதடவ 
அடிப்படையி

ோன 
மதிப்பீடுகள். 

       * அமனத்து கண்காணிப்பு ைற்றுை் மசாதமனகை் CPCB ைற்றுை் MoEF & CC 

வழிகாட்டுதல்கைின்படி மைற்ககாை்ைப்பட்டுை்ைன. 
3.1 நிலச ்சூழல் 

இெ்த பிரிவின் முக்கிய நொக்கம், முன்கைாழியப்பட்ட சுரங்கத ்

தைதம்தச ் சுற்றி 5 கிமீ சுற்றைவில் உை்ை ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பணட 

ெிணைணய வழங்குவதாகும், இதனால் சுரங்க நடவடிக்மககை் காரணைாக 

LU/LC வடிவத்தில் ஏற்படுை் தற்காலிக ைாற்றங்கமை எதிரக்ாலத்தில் ைதிப்பிட 

முடியுை். 

3.1.1 நில  யன் ொடு/ நில கெர ்

 சுற்றுசச்ூழே்  பைம் 3.1 இல் காட்டப்பட்டுை்ைபடி நில பயன்பாடு ைற்றுை் 

நிலப்பரப்பு (LULC) வமரபடை் 5 கிமீ சுற்றைவுக்கான ஆய்வுப் பகுதிக்கு 

கசன்டினல் II படத்மதப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டது.  ஒவ்லவாரு LULCயின் 

பரப்பைவு அட்டவமண 3.2 இல் ககாடுக்கப்பட்டுை்ைது. கைாத்த பரப்பைவில், 
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பயிர ்நிேம் முக்கியமாக ஆய்வுப் பகுதியிே் நிகழ்கிறது, இது 91.7% ஆகுை். சுரங்க 

பகுதி 2.6% ைட்டுமை உை்ைடக்கியது, இதில் குத்தமக பகுதி 0.047% ைட்டுமை 

பங்கைிக்கிறது. இந்த சிறிய சதவீத சுரங்க நடவடிக்மககை் நிலச ் சூழலில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்மத ஏற்படுதத்ாது. 

அட்டவணை 3.2 LULC ஆய்வுப் பகுதியின் புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எண் வணகப்பாடு 

பரப்பளவு 
(பெக்டேர்) 

பகுதி (%) 

1 தரிசு நிேம் 22 0.3 

2 பயிர ்நிேம் 7438 91.7 

3 அைரந்்த காடு 82 1.0 

4 புதர ்நிேம் 207 2.6 

5 சுரங்க நிேங்கள் 211 2.6 

6 லதாை்ைங்கள் 147 1.8 

7 நீரந்ிடேகள் 5 0.1 

வமாத்த பரப்பளவு 8113 100 

 ஆதாரம்: வென்டினை் II பசயற்ககக்டகொள்  ேங்கள் 

   3.1.2 ெிைப்பரப்பு 

முன்லமாழியப்பை்ை குத்தடகப் பகுதி 171-172 மீ AMSLஉயர வரம்பிே் ஒரு 

சமதளமான நிேப்பரப்பிே் அடமந்துள்ளது, இது 1 மீ நிவாரணதட்தக் 

காை்டுகிறது. 

3.1.3 பகுதியின் வடிகாை் முணை 

வடிகாே் முடற என்பது ஒரு குறிப்பிை்ை வடிகாே் படுடகயிே் உள்ள 

நீலராடைகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளாே் உருவாக்கப்பை்ை வடிவமாகும், இது ஒரு 

நிேப்பரப்பிே் உள்ள பாடறகள் மற்றும் புவியியே் கை்ைடமப்புகளின் 

பண்புகடள லவளிப்படுத்துகிறது. முன்லமாழியப்பை்ை பகுதியானது, பைம் 3.2 

இே் காை்ைப்பை்டுள்ளபடி, லமற்பரப்பிற்கு அடியிே் சீரான பாடற அடமப்டபக் 

குறிக்கும் லைன்ை்ரிடிக் வடிகாே் வடிவதட்தக் காை்டுகிறது. 

3.1.4 ெிை அதிர்வு உைர்திைன் 

முன்லமாழியப்பை்ை குத்தடகப் பகுதி நிே அதிரவ்ு மண்ைேம் II இே் 

அடமந்துள்ளது, இது லதசிய நிே அதிரவ்ு டமயத்தாே் (லதசிய நிே அதிரவ்ு 

டமயத்தின் அதிகாரப்பூரவ் இடணயதளம்) வடரயறுக்கப்பை்டுள்ளது. 
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மண்ைேம் II என்பது நிே அதிரவ்ு நிகழ்வுகளிலிருந்து சிறிய லசதம் மை்டுலம 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பகுதி என வடரயறுக்கப்படுகிறது. இந்த வடகயிே், 

முன்லமாழியப்பை்ை குத்தடகப் பகுதி குடறந்த நிேநடுக்க அபாயப் பகுதியிே் 

அடமந்துள்ளது. 

3.1.5 மை் சூழை் 

நிேச ் சூழலின் முக்கியமான கூறுகளிே் மண் ஒன்றாகும். ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து கலப்பு ைண் ைாதிரிகை் மசகரிக்கப்பட்டு கவவ்மவறு 

அைவுருக்களுக்காக பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டன. ைண் ைாதிரியின் மநாக்கங்கை் 

ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பமட ைண்ணின் பண்புகமைத் தீரம்ானிப்பது, 

ைண்ணின் பண்புகைில் முன்கைாழியப்பட்ட கசயல்பாட்டின் தாக்கதம்த ஆய்வு 

கசய்வது ைற்றுை் விவசாய உற்பத்தியில் ஏற்படுை் தாக்கத்மத ஆய்வு கசய்வது.
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படம் 3.1 முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திை் இருெ்து 5 கிமீ சுை்ைளவு LULC வணரபடம். 
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படம் 3.2 முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திை் இருெ்து 5 கிமீ சுை்ைளவிை் வடிகாை் வணரபடம் 
வடன்ட்ரிடிக் வடிவத்தின் ஒரு பகுதிணயக் காட்டுகிைது.
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3.1.5.1 முணையியை் 

  மண்ணின் தரதட்த ஆய்வு லசய்வதற்காக, மண்ணின் வடககள், தாவர 

உடற, உள்கை்ைடமப்பு வசதிகள் உை்பை லதாழிே்துடற மற்றும் குடியிருப்பு 

நைவடிக்டககள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிே் மண் மாதிரிக்காக எைட்ு இைங்கள் 

லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒை்டுலமாத்த லயாசடனடய 

வழங்கும். 90 லச.மீ ஆழம் வடர மண் மாதிரிகள் லசகரிக்கப்பை்டு, பாலிதத்ீன் 

டபகளிே் நிரப்பப்பை்டு, குறியிைப்பை்டு ஆய்வகத்திற்கு ஆய்வுக்காக 

அனுப்பப்பை்ைது. கண்காணிப்பு தளங்களின் இருப்பிைங்கள் அை்ைவடண 3.3 

மற்றும் பைம் 3.3 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளன. 

இவ்வாறு லசகரிக்கப்பை்ை மாதிரிகள் "ைண் இரசாயன பகுப்பாய்வு (M.L. 

ஜாக்சன், 1967) & மவைாண்மை, கூட்டுறவு ைற்றுை் விவசாயிகை் நலத்துமற, 

மவைாண்மை ைற்றுை் விவசாயிகை் நல அமைசச்கை், இந்திய அரசு" ஆகியவற்றில் 

பரிந்துமரக்கப்பை்ை நிடேயான முடறகளின்படி இயற்பியே் மற்றும் லவதியியே் 

பண்புகளுக்காக பகுப்பாய்வு லசய்யப்பை்ைன. ைண் ைாதிரிகைின் இயற்பியல்-

மவதியியல் பண்பு முடிவுகை் அட்டவமண 3.4 இே் வழங்கப்பை்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.3 மை் மாதிரி இடங்கள் 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இமணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (பி) லிமிகடட் மூேம் 
ஆன்-மசட் கண்காணிப்பு/ைாதிரி. 

வ.எை்  
மாதிரி 

குறியீடு 

இடம் 

தூரம் 

(கிமீ) 
திணெயிை் ஒருங்கிணைப்புகள் 

1 S1  டமய பகுதி 0.14 கிழக்கு 10°58'57.48"N77°59'50.11"E 

2 S2 
புன்னம் 1.5 

வைக்கு 
கிழக்கு 

10°5914.77"N77°59'46.45"E 

3 S3 
புன்னம் 3.7  வைக்கு 

வைகிழக்கு 

11°00'51.87"N77°59'42.66"E 

4 S4 
குப்பம் 4.3 

வைக்கு 
வைலமற்கு 

11°1'4.39"N77°57'52.96"E 

5 S5 குப்பம் 1.9 லமற்கு 10°58'56.01"N77°57'55.54"E 

6 S6 காருடையாம்பாடளயம் 3.2  லதன்கிழக்கு 10°57'39.16"N77°57'37.68"E 

7 S7 
பவித்திரம் 2.8  லதன் 

லதன்லமற்கு 

10°57'25.20"N77°59'29.09"E 

8 S8 பவித்திரம் 4.2 லதன்கிழக்கு 10°57'34.85"N78° 0'54.52"E 
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3.1.5.2 முடிவுகள் மை்றும் விவாதம் 

இயை்பியை் பை்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள மண் மாதிரிகள், மணே் களிமண் ,வண்ைே் மண் 

மற்றும் வண்ைே் களிமண் ஆகியவற்றுக்கு இடையிே் மாறுபடும் களிமண் 

அடமப்புகடளக் காை்டுகின்றன. மண்ணின் PH 6.5 முதே் 7.5 வடர மாறுபடும், இது 

சற்று அமிேம் மற்றும் சிறிது கார தன்டமடயக் குறிக்கிறது. மண்ணின் மின் 

கைத்துத்திறன் 193 முதே் 338 µs/cm வடர மாறுபடும். லமாதத் அைரத்்தி 1.3  முதே் 9.2 

g/cm3 வடர இருக்கும். 

நவதியியை் பை்புகள் 

 டநை்ரஜன் 1.02 முதே் 1.51% வடர இருக்கும். பாஸ்பரஸ் 0.14 முதே் 2.4% வடர 

இருக்கும். லபாை்ைாசியம் 0.02 முதே் 0.26% வடர இருக்கும். காே்சியம் 301 மற்றும் 573 

மி.கி/கிலோ இடைலய உள்ளது. கரிமப் லபாருைக்ளின் உள்ளைக்கம் 1.27 முதே் 4.2% 

வடர இருக்கும்.
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படம் 3.3 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்ணதெ ்சுை்றி 5 கிமீ சுை்ைளவிை் மை் மாதிரி இடங்கணளக் 
காட்டும் நடாநபாஷீட் 
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அட்டவணை 3.4 ஆய்வுப் பகுதியின் மை்ைின் தரம் 

வ.எ

ை் 

அளவுருக்கள் அைகு S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

1 லமாதத் அைரத்்தி g/cm3
 4.5 2.9 3.3 3.8 1.3 3.6 9.2 3.9 

2 காை்மியம் (Cd) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

3 CEC meq% 19.8 15.9 18.2 24 24.5 39.6 14.8 15.3 

4 குலராமியம் (Cr) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

5 தாமிரம் (Cu) mg/kg 1.3 1.9 2.5 1.8 2.3 1.1 2.1 1.8 

6 இரும்பு (Fe) mg/kg 30.2 17.7 14.6 12.1 18.6 17.8 20.6 18.5 

7 முன்னணி (பிபி) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

8 மாங்கனீசு (Mn) mg/kg 2.30 1.5 1.9 1.7 2.00 1.40 2.30 1.4 

9 டநை்ரஜன் (N) % 1.08 1.10 1.41 1.02 1.05 1.51 1.42 1.20 

10 

கரிமப் லபாருள் @ 

155°C 

% 2.53 1.51 1.27 1.46 2.0 3.1 4.2 1.8 

11 pH மதிப்பு @ 25°C -- 7.4 6.5 7.5 7.3 6.5 6.8 7.0 7.0 

 12 பாஸ்லபை் (பி) % 1.3 2.1 2.0 1.2 0.14 0.46 0.35 2.4 

13 லபாை்ைாசியம் (K) % 0.11 0.13 0.12 0.12 0.26 0.09 0.14 0.02 

14 EC @ 25°C µS/Cm 294 196 324 247 237 261 338 193 

15 லமாதத் காரப்ன் % 12.4 4.9 6.1 3.7 11.3 13.5 17.4 4.3 

16 சே்லபை்ஸ் (SO4) % 0.27 0.73 0.42 0.28 0.15 0.13 0.15 0.25 

17 துத்தநாகம் (Zn) mg/kg 27 18 31 30 33 20 17 17 

18 லபாலரான் (B) mg/kg 0.68 0.67 0.32 0.75 0.61 0.51 0.84 0.71 
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29 காே்சியம் (Ca) mg/kg 479 513 342 301 513 573 440 485 

20 குலளாடரடுகள் (Cl) mg/kg 130 194 279 296 115 125 160 185 

21 லமக்னீசியம் (Mg) mg/kg 175 180 123 110 186 254 150 190 

22 

அடமப்பு 

- 
மணே் 
களிம

ண் 

வண்ைே் மண் மணே் களிமண் 
வண்ை
ே் மண் 

மணே் 
களிம

ண் 

ஆதாரம்: எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (P) லிமிலைை் மூேம் மாதிரி முடிவுகள்
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          3.2 ெீர் சூழை் 

நீர ் ஆதாரங்கள், மைற்பரப்பு ைற்றுை் நிலதத்டி நீர ் ஆகிய இரண்டுை் 

இப்பகுதியின் வைரச்ச்ியில் குறிப்பிடதத்க்க பங்மகக் ககாண்டுை்ைன. இந்த 

ஆய்வின் லநாக்கம், முக்கியைான நீர ் தர அைவுருக்கமை ைதிப்பிடுவது 

ைற்றுை் விவசாய உற்பத்தித்திறன், சமூக பயன்பாடு, கபாழுதுமபாக்கு 

வைங்கை் ைற்றுை் அருகிலுை்ை அழகியல் ஆகியவற்றின் மீதான 

தாக்கங்கமை ைதிப்பீடு கசய்வதாகுை். 

அட்டவணை 3.5 ெீர் மாதிரி இடங்கள் 

வ.
எ

ை்
. 

மாதிரி 
குறியீ

டு 

இடம் 
தூரம் 

(கிமீ) 
திணெயி

ை் 
ஒருங்கிணைப்புகள் 

1 BW1 
ஆண்ைன்லகாயிே் 

கிழக்கு 
4.4 

லதன்கி
ழக்கு 

10°57'51.50"N78°1'10.06"E 

2 BW2 

பவித்திரம் 

1.3 

லதன் 
லதன்கி

ழக்கு 

10°58'16.75"N77°59'23.38"E 

3 BW3 
புன்னம் 

1.5 
வைகிழக்

கு 
10°59'15.94"N77°58'49.13"E 

4 BW4 புன்னம் 3.4 வைக்கு 11° 0'50.37"N77°58'49.79"E 

5 BW5 
குப்பம் 

3.9 
வைலமற்

கு 
11° 0'17.20"N77°57'17.76"E 

6 BW6 
புன்னம் 

1.6 
வைலமற்

கு 
10°59'30.36"N77°58'15.69"E 

7 BW7 புன்னம் 1.7 லமற்கு 10°58'52.44"N77°57'57.82"E 

8 BW8 
லநடுங்கூர ்

4.7 
லதன்லம

ற்கு 
10°57'17.64"N77°56'58.86"E 

9 SW1 
தாதத்ாம்பாடளய

ம் ஏரி 
5.3 

லதன்கி
ழக்கு 

10°56'04.08"N77°59'43.09"E 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (P) 
லிமிகடட ்மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி. 
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3.2.1  டமற் ர ்பு நீர் ெளங்கள் 

தாதத்ாம்பாடளயம் ஏரி ஆகியடவ ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள இரண்டு 

முக்கிய லமற்பரப்பு நீர ் ஆதாரங்களாகும். இடவ இயற்டகயிே் 

தற்காலிகமானடவ, அடவ மடழ நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு மை்டுலம 

தண்ணீடரக் கைத்துகின்றன. முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதியானது, 

அை்ைவடண 3.5 மற்றும் பைம் 3.4 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளபடி, 

தாதத்ாம்பாடளயம் ஏரியின் 5.3 கிமீ SE லதாடேவிே் அடமந்துள்ளது. SW1 

மற்றும் SW2 என அறியப்படும் இரண்டு லமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள் இரண்டு 

லமற்பரப்பு நீரந்ிடேகளிலிருந்து அடிப்படை நீரின் தரதட்த 

மதிப்பிடுவதற்காக லசகரிக்கப்பை்ைன. அை்ைவடண 3.6 இரண்டு மாதிரிகளின் 

லமற்பரப்பு நீரின் தரத்டத சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.  

அை்ைவடண 3.6 இே் உள்ள லமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகளின் முடிவுகள், 

இயற்பியே் மற்றும் இரசாயன அளவுருக்கள் மற்றும் கன உலோகங்கள் 

அனுமதிக்கப்பை்ை வரம்புகளுக்குள் இருப்படதக் குறிக்கிறது. இரண்டு 

உயிரியே் அளவுருக்களிே், லகாலிஃபாரம்் பாக்டீரியா இரண்டு நீர ்

மாதிரிகளிே் உள்ளது, அலதசமயம் ஈ-லகாலி மாதிரிகளிே் இே்டே. 

3.2.2 ெிைத்தடி ெீர் வளங்கள் மை்றும் தரம்  

ஆய்வுப் பகுதியிே் நிேத்தடி நீர,் லதான்டமயான காேதத்ின் படிகப் 

பாடறகள் மற்றும் சமீபத்திய வண்ைே் மண் ஆகியவற்றிே் ஏற்படுகிறது. 

நிேத்தடி நீரின் இயக்கம் வானிடேயின் தீவிரம் மற்றும் படிக பாடறகளின் 

விரிசே் ஆகியவற்றாே் கை்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆழ்துடள கிணறுகள் 

மற்றும் ஆழ்துடள கிணறுகள் இப்பகுதியிே் நிேத்தடி நீடர உறிஞ்சும் 

கை்ைடமப்புகள் ஆகும். இருப்பினும், வறண்ை காேங்களிே், ஆய்வுப் பகுதியிே் 

உள்ள மக்கள் தங்கள் வீைட்ு மற்றும் விவசாய லநாக்கங்களுக்காக ஆழ்துடள 

கிணறுகடள லபரிதும் நம்பியுள்ளனர.் 

GW1, GW2, GW3, GW4, GW5, GW6, GW7 மற்றும் GW8 என அறியப்படும் எை்டு 

நிேத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆழ்துடளக் கிணறுகளிலிருந்து லசகரிக்கப்பை்டு, 

நிேத்தடி நீரின் அடிப்படைத் தரத்டத மதிப்பிடுவதற்காக, இயற்பியே்-

லவதியியே் நிடேடமகள், கன உலோகங்கள் மற்றும் பாக்டீரியாவியே் 

உள்ளைக்கங்கடள ஆய்வு லசய்தன. நிேதத்டி நீர ் மாதிரி இைங்கள் மற்றும் 

குத்தடக பகுதியிலிருந்து அவற்றின் தூரம் மற்றும் திடச ஆகியடவ 
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அை்ைவடண 3.5 இே் வழங்கப்பை்டுள்ளன மற்றும் நீர ் மாதிரி இைங்களின் 

இைஞ்சாரந்்த நிகழ்வு பைம் 3.4 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளது. அை்ைவடண 3.6 எை்டு 

மாதிரிகளின் நிேதத்டி நீரின் தரதட்த சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. 

IS10500:2012 இன் தரநிடேகளுைன் ஒப்பிடுடகயிே், இயற்பியே், 

லவதியியே் மற்றும் உயிரியே் அளவுருக்கள் மற்றும் கன உலோகங்கள் 

அனுமதிக்கப்பை்ை வரம்புகளுக்குள் இருப்படத அை்ைவடண 3.6 இே் உள்ள 

நிேத்தடி நீர ்மாதிரிகளுக்கான முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

3.2.3  ெீர்வளவியை் ஆய்வுகள் 

  2 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள பகுதியிே் ஏராளமான திறந்தலவளி 

கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துடள கிணறுகள் உள்ளன. பின்வரும் பகுதியிே் 

விவாதிக்கப்பை்ைபடி இரண்டு மடழக்காேங்களுக்கான திறந்தலவளி 

கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் இரண்டிலும் நிேத்தடி நீர ்மை்ைத ்

தரவு லசகரிக்கப்பை்ைது. 

3.2.3.1 ெிைத்தடி ெீர் ெிணைகள் மை்றும் ஓட்டம் திணெ 

 நிேத்தடி நீர ் புவியீரப்்பு லசே்வாக்கின் கீழ் மிக உயரந்்த நிடேயான 

நிேத்தடி நீர ் உயரதத்ின் புள்ளிகளிலிருந்து குடறந்த நிடேயான நிேதத்டி 

நீர ்உயரத்தின் புள்ளிகளுக்கு நகரும் லபாது, ஆய்வு பகுதிக்குள் நிேதத்டி நீர ்

இயக்கத்தின் திடசடய ஊகிக்க நிேதத்டி நீர ்மை்ைங்களின் ஆழம் பற்றிய 

தரவு அவசியம். பின்னணி நிேத்தடி நீரின் தரத்டத நன்றாகக் 

கண்காணிப்பதற்கும், ரசீாரஜ்் மற்றும் லவளிலயற்றப் பகுதிகடளக் 

கண்ைறிவதற்கும் இைத்டதத் லதரந்்லதடுப்பதிே் நிேத்தடி நீர ்ஓை்ைம் திடச 

பற்றிய அறிவு அவசியம். எனலவ, 2022 அக்லைாபர ் முதே் டிசம்பர ் வடர 

(மடழக்காேத்திற்குப் பிந்டதய காேம்) மற்றும் ஏப்ரே் முதே் மாரச் ் 2022 

வடரயிோன காேக்கை்ைத்திே் முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைப் பகுதிகடளச ்

சுற்றி 2 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள பே்லவறு இைங்களிே் உள்ள 9 திறந்தலவளி 

கிணறுகள் மற்றும் 9 ஆழ்குழாய் கிணறுகளிே் இருந்து நிேதத்டி நீர ்உயரம் 

லதாைரப்ான தரவு லசகரிக்கப்பை்ைது.  

இவ்வாறு லசகரிக்கப்பை்ை திறந்தலவளி நீர ் நிடே தரவு 

அை்ைவடணகள் 3.7 ைற்றுை் 3.8 இல் வழங்கப்பட்டுை்ைது. தரவுகைின்படி, 

திறந்த கிணறுகைில் நிமலயான நீரை்ட்டத்தின் சராசரி ஆழை் 

பருவைமழக்கு முந்மதய காலத்தில் 20.6 முதல் 23.5 மீ பிஜிஎல் வமரயிலுை், 
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பருவைமழக்கு பிந்டதய காேத்திே் 19.6 முதல் 22.7 மீ பிஜிஎல் வமரயிலுை் 

இருக்குை். இவ்வாறு மசகரிக்கப்பட்ட ஆழ்துமை கிணறு தரவு 

அட்டவமணகை் 3.9 ைற்றுை் 3.10 இல் வழங்கப்பட்டுை்ைது. ஆழ்துமைக் 

கிணறுகைில் உை்ை நிமலயான கபாட்கடன்மடாகைட்ரிக் மைற்பரப்பு 

வமரயிலான சராசரி ஆழை் பருவைமழக்கு முந்டதய காேத்திற்கு 67.5 

முதல் 72.3 மீ வமரயிலுை், 66.3 முதல் 70.3 மீ வமரயிலுை் பருவமடழக்குப் 

பிந்டதய காேத்திே் மாறுபடும். 
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படம் 3.4 முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்ணதெ ்சுை்றி 5 கிமீ சுை்ைளவிை் ெீர் மாதிரி இடங்கணளக் காட்டும் 
நடாநபாஷீட் 
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அட்டவணை 3.6 ெிைத்தடி மை்றும் நமை்பரப்பு ெீர் தர முடிவு 

வ.எ

ை். 

 

அளவுருக்க

ள் 

அ
ை

கு
க

ள்
 

முடிவுகள் 

GW1 GW2 GW3 GW4 GW5 GW6 GW7 

 

GW8 

 

SW1 

அதிகபட்ெம். 

அனுமதிக்க

ப்பட்ட 

வரம்புகள் 

IS:10500:2012 

1 

லகாலிஃபாரம்்
ஸ் 

பாக்டீரியா 

MPN இே்டே 

தற்

லபாது 

இே்டே 

2 இ - லகாலி MPN இே்டே இே்டே 

3 

அலுமினியம் 

(Al) 
mg /l <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.2 

4 

அம்லமானி

யா (NH3) 
mg /l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 

5 

அலயானிக் 

சவரக்்காரம்(

MBAS) 

mg /l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1.0 

6 லபரியம் (Ba) mg /l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.7 
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7 லபாலரான் (B) mg /l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.0 

8 

காை்மியம் 

(Cd) 
mg /l <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 

9 

காே்சியம் 

(Ca) 
mg /l 154 131 117 121 146 75 58 36 78 200 

10 

குலளாடரடு 

(Cl) 
mg /l 411 263 226 182 228 198 175 185 120 1000 

11 நிறம் Hazen <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 12 15 

12 தாமிரம் (Cu) mg/l <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1.5 

13 

சயடனடு 

(CN) 
mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 

14 

புலளாடரடு 

(F) 
mg/l 0.87 0.76 0.67 0.43 0.72 0.31 0.7 0.8 0.0 1.5 

15 

இேவச 

எஞ்சிய 

குலளாரின் 

(RFC) 

mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Min 1.0 

16 இரும்பு (Fe) mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
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17 

முன்னணி 

(பிபி) 
mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 

18 

லமக்னீசியம் 

(Mg) 
mg/l 51 31 75 33 64 43 14 13 27 100 

19 

மாங்கனீசு 

(Mn) 
mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.3 

20 பாதரசம் (Hg) mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 

21 

மாலிப்டினம்(

Mo) 
mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 

22 

டநை்லரை் 

(NO3) 
mg/l 8.9 4.4 5.7 3.5 5.5 6.7 6.3 9.6 2.0 45 

23 
நாற்றம் - ஒத்துக்லகாள்ளக்கூடியது 

24 

pH மதிப்பு @ 

25°C 

No. 6.7 7.9 6.7 7.0 6.7 7.2 7.7 7.7 6.6 6.5-8.5 

25 

பினாலிக் 

கேடவகள் 

(C6H5OH) 

mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 

26 

லசலினியம் 

(Se) 
mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 
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27 EC @ 25°C µS/cm 1130 1470 1340 1433 1578 1202 1705 1546 1311 NA 

28 

சே்லபை்ஸ் 

(SO4) 
mg/l 210 194 247 90 104 90 124 142 47 400 

29 

சே்டபடு 

(H2S) 
mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 

30 

லமாதத் 

காரத்தன்டம 

(CaCO3) 

mg/l 394 307 371 264 381 242 385 517 190 600 

31 

ஆரச்னிக் 

(என) 
mg/l <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 

32 

குலராமியம் 

(Cr) 
mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 

33 TDS mg/l 910 1250 1540 925 1215 780 1108 1005 372 2000 

34 TH (CaCO3) mg/l 344 455 456 436 426 366 204 146 140 600 

35 TSS @ 105°C mg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 12 NA 

36 லகாந்தளிப்பு NTU <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.3 5.0 

37 

துத்தநாகம் 

(Zn) 
mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 15 
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நிடேயான நீர ் அை்ைவடண மற்றும் லபாை்லைன்லைாலமை்ரிக் லமற்பரப்புக்கான 
ஆழம் பற்றிய தரவு, நிேதத்டி நீர ் ஓை்ைத்தின் திடசடய தீரம்ானிக்க நிேத்தடி நீர ்
உயரத்டத (ஈக்விலபாலைன்ஷியே் டைை்ராலிக் லைை் என்றும் அடழக்கப்படுகிறது) 
இடணக்கும் லகாடுகடள வடரவதற்கு முடறலய நிடேயான நிேதத்டி நீர ்
அை்ைவடண மற்றும் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் லபாரல்வே்களுக்கான 
லபாை்லைன்லைாலமை்ரிக் லமற்பரப்பு உயரங்கடளக் விளிம்பு லகாடுகளுக்கு 
லசங்குதத்ாக  கணக்கிை பயன்படுதத்ப்பை்ைது.  

இவ்வாறு தயாரிக்கப்பை்ை வடரபைங்கள் பைம் 3.5-3.8 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளன. 

நிேத்தடி நீர ்ஓை்ைம் திடசயின் வடரபைங்களிே் இருந்து, மடழக்காேத்திற்கு முந்டதய 

மற்றும் பிந்டதய காேங்களிே் திறந்த கிணறு நிேத்தடி நீரின் லபரும்பகுதி உதல்தச 

திை்ை தளத்திே் லதற்கு இே் அடமந்துள்ள திறந்த கிணறு எண் 6 ஐ லநாக்கி பாய்கிறது 

என்பதும், லபரும்பாோன ஆழ்குழாய் கிணறுகள் நிேத்தடி நீர ் முன்லமாழியப்பை்ை 

திை்ை தளத்தின் லதன்கிழக்கு இே் அடமந்துள்ள ஆழ்துடள கிணறு எண் 9 மற்றும் 8 ஐ 

லநாக்கி பருவமடழக்கு முந்டதய மற்றும் பிந்டதய பருவங்கள் பாய்கின்றன. நிேதத்டி 

நீர ்ஓை்ைத் தகவலின் அடிப்படையிே், லமலே குறிப்பிைப்பை்ை திறந்த கிணறுகள் மற்றும் 

ஆழ்குழாய் கிணறுகள் இரண்டையும் நீரின் தர கண்காணிப்பு லநாக்கத்திற்காக லதரவ்ு 

லசய்யோம், ஏலனனிே் எதிரக்ாேத்திே் தளங்களின் சுரங்க நைவடிக்டககளாே் 

ஏற்படும் அசுத்தங்களாே் கிணறுகள் எளிதிே் பாதிக்கப்பைோம். 

அட்டவணை 3.7 2 கிமீ சுை்ைளவிை் திைெ்தவவளிக் கிைறுகளின் 
பருவமணழக்கு முெ்ணதய ெீர்மட்டம் 

கு
றி

யீ
டு

 

ெிணையான ெீர் அட்டவணையின் ஆழம் 
தணரமட்டத்திை்கு கீழ் (மீ) 

அட்ெநர
ணக 

தீர்க்கநர
ணக மார்ெ-்2022 

ஏப்ரை் 

2022 

நம-
2022 

ெரா
ெரி 

DW01 21.5 22.7 23.0 22.4 10°56'45.69"N 77°58'1.99"E 

DW02 22.0 23.5 24.6 23.3 10°57'1.67"N 77°57'52.76"E 

DW03 21.0 22.5 23.5 22.3 10°57'6.52"N 77°57'17.31"E 

DW04 20.5 21.0 22.5 21.3 10°56'34.79"N 77°57'33.56"E 

DW05 22.5 23.7 24.5 23.5 10°56'9.18"N 77°58'13.46"E 

DW06 20.5 21.7 22.5 21.5 10°57'2.73"N 77°58'54.62"E 

DW07 22.0 23.5 24.7 23.4 10°57'21.70"N 77°58'55.33"E 

DW08 19.5 20.5 21.8 20.6 10°57'46.85"N 77°58'18.57"E 

DW09 21.5 22.7 23.5 22.5 10°56'37.55"N 77°58'56.60"E 

ஆதாரம்: ஆன்டசை் கண்காணிப்பு தரவு . 
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அட்டவணை 3.8 2 கிமீ சுை்ைளவிை் உள்ள ஆழ்துணளக் கிைறுகளின் 
பருவமணழக்குப் பிெ்ணதய ெீரம்ட்டம் 

கு
றி

யீ
டு

 ெிணையான ெீர் அட்டவணையின் ஆழம் 
தணரமட்டத்திை்கு கீழ் (மீ) 

அட்ெநரணக தீர்க்கநரணக அக்நடாபர் -

2022 

ெவம்பர்

2022 

டிெம்ப

ர் 2022 

ெராெரி 

DW01 19.7 21.0 22.5 21.0 10°56'45.69"N 77°58'1.99"E 

DW02 21.5 22.7 23.0 22.4 10°57'1.67"N 77°57'52.76"E 

DW03 20.0 21.5 22.5 21.3 10°57'6.52"N 77°57'17.31"E 

DW04 19.4 20.5 21.5 20.4 10°56'34.79"N 77°57'33.56"E 

DW05 21.7 22.4 23.7 22.6 10°56'9.18"N 77°58'13.46"E 

DW06 19.2 20.5 21.2 20.3 10°57'2.73"N 77°58'54.62"E 

DW07 21.7 22.5 23.9 22.7 10°57'21.70"N 77°58'55.33"E 

DW08 18.5 19.8 20.5 19.6 10°57'46.85"N 77°58'18.57"E 

DW09 20.7 21.5 22.0 21.4 10°56'37.55"N 77°58'56.60"E 

ஆதாரம்: ஆன்டசை் கண்காணிப்பு தரவு  
அட்டவணை 3.9 2 கிமீ சுை்ைளவிை் உள்ள ஆழ்துணள கிைறுகளின் 

பருவமணழக்கு முெ்ணதய ெீர்மட்டம் 

 

குறியீடு 

ெிணையான ெீர் அட்டவணையின்  
ஆழம் தணரமட்டத்திை்கு கீழ் (மீ) அட்ெநரணக தீர்க்கநரணக 

மார்ெ ்-2022 ஏப்ரை்-2022 நம - 2022 ெராெரி 

BW01 71.5 72 73.5 72.3 10°56'35.53"N 77°58'11.52"E 

BW02 68.5 69.6 70.5 69.5 10°57'15.38"N 77°58'31.15"E 

BW03 68.5 69.6 71.5 69.8 10°57'28.83"N 77°58'5.60"E 

BW04 69.0 71.5 72.5 71.0 10°57'11.54"N 77°57'46.76"E 

BW05 69.5 70.7 71.5 70.5 10°56'37.14"N 77°57'29.89"E 

BW06 66.5 67.5 68.5 67.5 10°55'56.84"N 77°58'2.93"E 

BW07 67.5 68.7 69.5 68.5 10°56'32.09"N 77°58'31.00"E 

BW08 68.5 69.6 70.7 69.6 10°57'15.45"N 77°58'41.79"E 

BW09 69.5 70.6 71.5 70.5 10°57'26.82"N 77°59'4.51"E 
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அட்டவணை 3. 01  2 கிமீ சுை்ைளவிை் உள்ள ஆழ்துணள கிைறுகளின் 
பருவமணழக்கு பிெ்ணதய ெீர்மட்டம் 

குறியீ

டு 

ெிணையான ெீர் அட்டவணையின்  
ஆழம் தணரமட்டத்திை்கு கீழ் (மீ) 

அட்ெநரணக 
தீர்க்கநர

ணக 
அக்நடாபர்-

2021 

ெவம்பர்-

2021 

டிெம்பர்

-2021 

ெராெ

ரி 

BW01 69.5 70.0 71.5 70.3 10°56'35.53"N 77°58'11.52"E 

BW02 67.5 68.6 69.5 68.5 10°57'15.38"N 77°58'31.15"E 

BW03 67.0 68.5 69.0 68.1 10°57'28.83"N 77°58'5.60"E 

BW04 68.0 69.5 70.5 69.3 10°57'11.54"N 77°57'46.76"E 

BW05 68.5 69.7 70.5 69.5 10°56'37.14"N 77°57'29.89"E 

BW06 65.5 66.5 67.0 66.3 10°55'56.84"N 77°58'2.93"E 

BW07 66.5 67.0 68.5 67.3 10°56'32.09"N 77°58'31.00"E 

BW08 67.5 68.6 69.7 68.6 10°57'15.45"N 77°58'41.79"E 

BW09 68.5 69.0 70.5 69.3 10°57'26.82"N 77°59'4.51"E 

 

3.2.3.2 மின் எதிர்ப்பாை்ைை் விொரணை  

நீரந்ிடே நிடேடமகள் பற்றிய லபாதுமான ஆய்வுக் கிணறு தரவு இே்ோத 

பகுதிகளிே் மின்சார எதிரப்்புத் திறனாய்வு குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

தற்லபாடதய ஆய்வு பூமியின் லமற்பரப்பு அடுக்குகடள வடரயறுக்க லசங்குத்து 

மின்சார ஒலிடய (VES) பயன்படுத்துகிறது. மின் எதிரப்்பாற்றே் ஆய்வு நான்கு 

மின்முடனகடளப் பயன்படுத்துகிறது, அங்கு மின்லனாை்ைம் லவளிப்புற 

மின்முடனகள் மூேம் தடரயிே் அனுப்பப்படுகிறது. மற்றும் உள் மின்முடனகள் 

சாத்தியமான லவறுபாை்டை அளவிடுகின்றன. 
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 `  

படம் 3.5 திைெ்த கிைறு ெிணையான ெிைத்தடி ெீர் உயர வணரபடம், பருவமணழக்கு முெ்ணதய காைத்திை் 
ெிைத்தடி ெீர் ஓட்டத்தின் திணெணயக் காட்டுகிைது. 
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படம் 3.6 திைெ்த கிைறு ெிணையான ெிைத்தடி ெீர் உயர வணரபடம், பருவமணழக்குப் பிெ்ணதய 
காைத்திை் ெிைத்தடி ெீர் ஓட்டத்தின் திணெணயக் காட்டுகிைது 
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படம் 3.7 ஆழ்துணள கிைறுெிணையான ெிைத்தடி ெீர் உயர வணரபடம், பருவமணழக்கு முெ்ணதய காைத்திை் 
ெிைத்தடி ெீர் ஓட்டத்தின் திணெணயக் காட்டுகிைது 
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படம் 3.8 ஆழ்துணள கிைறு  ெிணையான ெிைத்தடி ெீர் உயர வணரபடம், பருவமணழக்குப் பிெ்ணதய காைத்திை் 
ெிைத்தடி ெீர் ஓட்டத்தின் திணெணயக் காட்டுகிைது . 
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முடிவு 

 திை்ை தளத்திே் இருந்து லபறப்பை்ை புவி இயற்பியே் VES தரவு 

அை்ைவடண 3.11 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளது. விரிவான புவி இயற்பியே் ஆய்விே் 

இருந்து லபறப்பை்ை களத ் தரவு விளக்கத்திற்காக எக்லசே் விரிதாடளப் 

பயன்படுத்தி திை்ைமிைப்பை்ைது. விளக்கத்தின் லநாக்கத்திற்கான 

வமரபடை்3.9 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளது. 

அட்டவணை 3.11 வெங்குத்து மின் ஒலி தரவு 

இருப்பிட ஒருங்கிணைப்புகள் -  10°58'48.94"N 77°58'55.25"E 

வரிணெ  
எை். 

AB/2 

(m) 
MN/2 

(m) 

வடிவியை் 
காரைி 

(G) 
எதிரப்்பு 

Ω 

வவளிப்பணடயான 
எதிரப்்பாை்ைை் Ωm  

1 5 2 16.50 7.276 120.05 

2 10 2 75.43 2.160 162.93 

3 15 5 62.86 4.510 283.50 

4 20 5 117.86 3.092 364.42 

5 25 10 82.50 5.960 491.70 

6 30 10 125.72 4.592 577.31 

7 35 10 176.79 4.035 713.35 

8 40 10 235.73 3.697 871.49 

9 45 10 302.51 3.531 1068.16 

10 50 20 165.01 7.179 1184.61 

11 60 20 251.44 3.108 781.48 

12 70 20 353.59 3.492 1234.74 

13 80 20 471.45 2.707 1276.22 

14 90 20 605.03 2.548 1541.62 

15 100 20 754.32 2.360 1780.20 
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படம் 3.9 ெிைத்தடி மட்டத்திை்கு கீநழ 60மீ ஆழத்திை் ெிைத்தடி ெீர் காட்டும் 
வெங்குத்து மின் ஒலி வணரபடம்  

குடறந்த எதிரப்்புதத்ிறன் மதிப்புகளின் பாடற உருவாக்கம், தடர 

மை்ைத்திலிருந்து சுமார ் 60 மீ ஆழதத்ிே் நீர ் இருப்படதக் குறிக்கிறது. 

முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைத்திற்கு முன்லமாழியப்பை்ை அதிகபை்ச ஆழம் தடர 

மை்ைத்திற்கு கீலழ 30 மீ. எனலவ, சுரங்க லசயே்பாை்டு காலை்முடியுை் வணர  

நீரந்ிடேடய பாதிக்காது. 

3.3 காை்று சூழை் 

 காற்றுச ் சூழே் குறித்த அடிப்படை ஆய்வுகளிே் குறிப்பிை்ை காற்று 

மாசுபாடுகடள அடையாளம் காண்பது மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றிே் 

அவற்றின் தற்லபாடதய நிடேகள் ஆகியடவ அைங்கும். இப்பகுதியிே் காற்று 

மாசுபாை்டின் ஆதாரங்கள் லபரும்பாலும் வாகன லபாக்குவரத்து, 

லசப்பனிைப்பைாத கிராம சாடேகள் மற்றும் விவசாய நைவடிக்டககளாே் 

எழும் தூசுகள் காரணமாகும். 
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3.3.1  வானிணையியை் 

 3.3.1.1 காைெிணை மாறுபாடுகள் 

குழும  குவாரிகடள மூடி, திை்ைப் பகுதிகளிே் தற்காலிக வானிடே ஆய்வு 

நிடேயம் நிறுவப்பை்ைது. காற்றின் ஓை்ைம், காற்றின் லவகம், காற்றின் திடச, 

ஈரப்பதம் மற்றும் லவப்பநிடே ஆகியவற்றிற்கு எந்த தடையும் இே்டே 

என்பதாே் தடர மை்ைத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்திே் நிடேயம் நிறுவப்பை்ைது. 

ஆன்டசை் கண்காணிப்பு நிடேயத்திலிருந்து லபறப்பை்ை வானிடே தரவு 

அை்ைவடண 3.12 இே் வழங்கப்பை்டுள்ளது. 

 ஆன்டசை் தரவுகளின்படி, அக்மடாபர,் 2022 இல் கவப்பநிமல 

சராசரியாக 26.210C உடன் 21.48 முதல் 32.810C வமர ைாறுபடுகிறது; நவை்பர,் 

2022 இல் சராசரியாக 24.530C உடன் 20.62 முதல் 30.030C வமர; ைற்றுை் டிசை்பர,் 

2022 இல் சராசரியாக 23.140C உடன் 14.0 முதல் 30.330C வமர. அக்மடாபர,் 2022 

இல், ஈரப்பதை் சராசரியாக 83.34% ஆக 49.25 முதல் 100% வமர இருந்தது; 

நவை்பர,் 2022 இல், சராசரியாக 89.43 % உடன் 58.94 முதே் 99.88 % வமர; ைற்றுை் 

டிசை்பர,் 2022 இல், சராசரியாக 85.44 % உடன் 54.94 முதல் 100 % வமர. 

அக்மடாபர,் 2022 இல் காற்றின் மவகை் 0.05 முதல் 7.05 மீ/வி வமர சராசரியாக 

2.31 மீ/வி வமர ைாறுபடுகிறது; நவை்பர,் 2022 இல் 0.08 முதல் 7.75 மீ/வி வமர 

சராசரியாக 2.52 மீ/ வி ; ைற்றுை் டிசை்பர,் 2022 இல் 0.07 முதல் 6.66 மீ/வி வமர 

சராசரியாக 2.75 மீ/வி. அக்மடாபர,் 2022 இல், காற்றின் திமச சராசரியாக 

183.040 ஆக 0.0 முதல் 358.300 வமர ைாறுபடுகிறது; நவை்பர,் 2022 இல், 

சராசரியாக 168.010 உடன் 0.70 முதல் 359.620 வமர; டிசை்பர,் 2022 இல், 

சராசரியாக 86.370 உடன் 1.50 முதல் 359.630 வமர. அக்மடாபர,் 2022 இல், 

மைற்பரப்பு அழுதத்ை் 97.51 முதல் 98.97 kPa வமர சராசரியாக 98.35 kPa ஆக 

ைாறியது; நவை்பர,் 2022 இல், சராசரியாக 98.39 kPa உடன் 97.53 முதல் 98.88 kPa 

வமர; ைற்றுை் டிசை்பர,் 2022 இல், சராசரியாக 98.80 kPa உடன் 98.30 முதல் 99.26 

kPa வமர. 
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அட்டவணை 3.12 ஆன்ணெட் வானிணை தரவு 

வ. 
எ

ை். 
அளவுருக்கள் 

அக்நடாபர், 
2022 

ெவம்பர்,2
022 

டிெம்பர்,20

22 

1 

லவப்பநிடே 
(0C)  

குடறந்த 

பை்சம் 
21.48 20.62 14.00 

அதிகபை் 

சம் 
32.81 30.03 30.33 

சராசரி 26.21 24.53 23.14 

2 

ஒப்பு 
ஈரப்பதம் (%)  

குடறந்த 

பை்சம் 
49.25 58.94 54.94 

அதிகபை் 

சம் 
100.00 99.88 100.00 

சராசரி 83.34 89.43 85.44 

3 

காற்றின் 
லவகம் (மீ/வி)  

குடறந்த 

பை்சம் 
0.05 0.08 0.07 

அதிகபை் 

சம் 
7.05 7.75 6.66 

சராசரி 2.31 2.52 2.75 

4 

காற்றின் 
திடச (பை்ைம்)  

குடறந்த 

பை்சம் 
0.00 0.70 1.50 

அதிகபை் 

சம் 
358.30 359.62 359.63 

சராசரி 183.04 168.01 86.37 

5 

லமற்பரப்பு 
அழுத்தம்(kPa) 

குடறந்த 

பை்சம் 
97.51 97.53 98.30 

அதிகபை் 

சம் 
98.97 98.88 99.26 

சராசரி 98.35 98.39 98.80 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (பி) லிமிகடட் 
மூேம் ஆன்டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி 

 மணழப்வபாழிவு 

1981-2021 காேப்பகுதியிே் ஆய்வு பகுதிக்கான மடழப்லபாழிவு தரவு 

லசகரிக்கப்பை்ைது. நீண்ை காே மாதாந்திர சராசரி மடழப்லபாழிவு 1981-2021 

இன் தரவுகளிலிருந்து மதிப்பிைப்பை்ைது மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான 

மாதாந்திர மடழப்லபாழிவுைன் ஒப்பிைப்பை்ைது, பைம் 3.10 இே் 

காை்ைப்பை்டுள்ளது. ஒவ்லவாரு ஆண்டும் லசப்ைம்பர ் முதே் நவம்பர ்

வடரயிோன மாதங்களிே் மடழப்லபாழிவு லபாதுவாக அதிகமாக இருக்கும் 
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என்படத பைம் 3.10 காை்டுகிறது. குறிப்பாக, 2021 லசப்ைம்பர ் முதே் நவம்பர ்

வடரயிோன மடழ முந்டதய ஆண்டுகடள விை அதிகமாக உள்ளது. 

 

பைம் 3.10 நீண்ை காே மாதாந்திர சராசரி மடழ மற்றும் மாதாந்திர 
மடழ 

3.3.1.2 காை்று முணை 

முன்லமாழியப்பை்ை திை்ை தளத்திே் இருந்து காற்று மாசுபடுத்திகள் 

மற்றும் இடரசச்ே் ஆகியவற்றின் சிதறே் வடிவதட்த காற்றின் முடற 

லபரிதும் பாதிக்கும். காற்றின் வடிவதட்த பகுப்பாய்வு லசய்ய, காற்றின் 

லவகம் மற்றும் திடசயின் மணிலநர தளம் சாரந்்த தரவு லதடவப்படுகிறது. 

இரண்டு வடகயான காற்று அடிக்கும் திடச  உருவாக்கப்பை்ைன: 2018 முதே் 

2021 வடரயிோன ஆண்டுகளின் அக்லைாபர ் முதே் டிசம்பர ் வடரயிோன 

காேப்பகுதியிே் வரோற்று பருவகாே காற்று உயரந்்தது மற்றும் அக்லைாபர ்

முதே் டிசம்பர ்2022 வடரயிோன ஆய்வுக் காேத்திற்கான பருவகாே காற்று 

அதிகரித்தது. இவ்வாறு தயாரிக்கப்பை்ை காற்று அடிக்கும் திடச  

வடரபைங்கள் காை்ைப்பை்டுள்ளன. புள்ளிவிவரங்கள் 3.11-3.11a &3.12 பைம் 3.12 

லவளிப்படுத்துகிறது. 

❖ ஆய்வுக் காேத்திே் அளவிைப்பை்ை சராசரி காற்றின் லவகம் 2.53m/s 

ஆகும் 

❖ வைகிழக்கிலிருந்து லதன்லமற்கு வடரயிோன திடசகளிே் பிரதான 

காற்று ஆதிக்கம் லசலுத்தியது.
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படம் 3.11 விை்ட்நராஸ் வணரபடம் 2018 மை்றும் 2019 (அக்நடாபர் முதை் டிெம்பர் வணர) 
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படம் 3.11(A) 2020 மை்றும் 2021க்கான விை்ட்நராஸ் வணரபடம் (அக்நடாபர் முதை் டிெம்பர் வணர) 
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 படம் 3.12 ஆன்ணெட் விை்ட் நராஸ் வணரபடம் 
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3.3.2 ஆய்வு முணை மை்றும் குறிக்நகாள்கள் 

 

அடிப்படை சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் பின்வருவனவற்டறக் கருத்திே் 

லகாண்டு விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவடமக்கப்பை்ை சுற்றுப்புற காற்றின் தர 

கண்காணிப்பு லநை்லவாரக்் மூேம் ஆய்வு லசய்யப்படுகிறது: 

 

❖ சிலனாப்டிக் அளவிே் வானிடே நிடே   

❖ ஆய்வு பகுதியின் நிேப்பரப்பு 

❖ அடிப்படை நிடேடயப் லபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி 

காற்றின் தரத்தின் பிரதிநிதிகள் . 

❖ லவவ்லவறு லசயே்பாடுகடளக் குறிக்கும் குடியிருப்பு 

பகுதிகளின் இருப்பிைம். 

❖ அணுகே் மற்றும் ஆற்றே் கிடைக்கும் தன்டம. 

அட்டவணை 3.13 சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் பகுப்பாய்விை்குப் 
பயன்படுத்தப்படும் கருவி மை்றும் ஆய்வு முணை 

அளவுரு முணை 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 லவஸ்ை் & 
லகய்க் முடற) 

வாயுஇடணப்புைன் 
சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 
(லஜக்கப்&லைாசல்ைய்சர ்
மாற்றியடமக்கப்பை்ைமுடற) 

வாயு இடணப்புைன் 
சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

பிர ீ
சிலிக்கா 

NIOSH - 7601 
காணக்கூடிய 
ஸ்லபக்ை்லராஃலபாை்லைாலமை்ரி 

ஆதாரம்: எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (பி) லிமிகடட்  அறிவிப்பு 
அடிப்படையிே் மாதிரி முடற 
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              அட்டவணை 3.14 நதசிய சுை்றுப்புை காை்று தர தரெிணைகள் 
வ

.எ
ை்

. 
 

 

மாசுபடுத்தும் 

நெரம் 
எணடயுள்ள 

ெராெரி 

சுை்றுப்புை காை்றிை் வெறிவு 

சுை்றுப்புை 
காை்றிை் 
வெறிவு 

சுை்றுெச்ூழை் 
உைரத்ிைன் பகுதி 

(மத்திய 
அரொங்கத்தாை் 

அறிவிக்கப்பட்டது) 
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) 

ஆண்டுசராசரி 
24 மணி லநரம் 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 துகள்கள் (10µm க்கும் 
குடறவான அளவு) 

PM10 (µg/m3) 

ஆண்டுசராசரி 
24 மணி லநரம் 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 நுண்துகள்கள் (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 ்
முணை 

CPCB, MoEF இன் படி, 2022 அக்லைாபர-்டிசம்பர ் காேத்திற்கான 

லதாைரச்ச்ியான 24 மணிலநர (8-மணிலநர 3 ஷிப்ை்) அை்ைவடணடய ஏற்று, 

ஒன்பது (9) இைங்களிே் வாரத்திற்கு இரண்டு மாதிரிகள் வீதம் சுற்றுப்புற 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. வழிகாை்டுதே்கள் மற்றும் 

அறிவிப்புகள். 

காற்று வீசும் தடர தூசியின் விடளவுகடள மறுப்பதற்காக ஒவ்லவாரு 

கண்காணிப்பு நிடேயத்திலும் தடர மை்ைத்திலிருந்து குடறந்தபை்சம் 3 ± 0.5 

மீ உயரத்திே் உபகரணங்கள் டவக்கப்படுவது உறுதி லசய்யப்பை்ைது. 

கருவிகள் மரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் இே்ோத இைத்திே் 

டவக்கப்பை்டுள்ளன, இே்டேலயனிே் அடவ மாசுபடுத்திகளின் 

காரணிகைாக லசயே்படுகின்றன, இதன் விடளவாக கண்காணிப்பு 

முடிவுகள் குடறவாக இருக்கும். சுற்றுப்புற காற்றின் அடிப்படை தரவு PM10, 

PM2.5, சே்பர ் டை ஆக்டசடு (SO2) மற்றும் டநை்ரஜன் டை ஆக்டசடு (NO2) 

ஆகியவற்றிற்காக உருவாக்கப்பை்ைன. மாதிரி இைங்கள் பைம் 3.11 இே் 

காை்ைப்பை்டுள்ளன மற்றும் காற்று மாசுபாை்டின் சராசரி லசறிவுகள் 

அை்ைவடணகள் 3.17 இே் சுருக்கப்பை்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 3.15 சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் (AAQ) கை்காைிப்பு 
இடங்கள் 

வரி
ணெ 

எ
ை் 

இருப்
பிடக் 
குறியீ

டு 

கை்காைிப்பு 
இடங்கள் 

தூரம் 

(கிமீ) 
திணெயிை் 

ஒருங்கி
ணைப்புகள் 

1 AAQ1 
டமய 

-- -- 
10°58'53.05"N, 
77°58'54.64"E 

2 AAQ2 
புன்னம் 

லவோயுதம்பாடளயம் 
0.69 லதன்லமற்கு 

10°58'31.54"N, 
77°58'43.04"E 

3 AAQ3 
புதுக்கனைலி 

3.70 லதன்லமற்கு 
10°57'10.29"N, 
77°57'47.02"E 

4 AAQ4 
லபான்விநாயக புளூ 

லமை்ைே்ஸ் 
3.30 லதன்லமற்கு 

10°58'9.04"N, 
77°57'14.40"E 

5 AAQ5 
லநாசச்ிபாடளயம் 

3.33 வைலமற்கு 
10°59'21.44"N, 
78° 0'46.92"E 

6 AAQ6 
பள்ளமருதப்பை்டி 

4.62 லதற்கு 
10°56'19.04"N, 
77°59'10.38"E 

7 AAQ7 
புன்டன சத்திரம் 

3.40 வைக்கு 
11° 0'48.65"N, 
77°58'47.07"E 

8 AAQ8 
பவித்திரம் 

2.45 லதற்கு 
10°57'31.37"N, 
77°59'10.16"E 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இமணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (P) லிமிகடட்  மூேம் 

ஆன்-மசட் கண்காணிப்பு/ைாதிரி 

முடிவுகள் 

கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 41.9 µg/m3 முதே் 36.1 µg/m3 வடர 

இருக்கும்; PM2.5 23.3 µg/m3 முதே் 18.5 µg/m3 வடர; SO2 10.5 µg/m3 முதே் 7.2 µg/m3 

வடர; NO2 22.3 µg/m3 முதே் 16.8 µg/m3 வடர. மாசுபடுதத்ிகளின் லசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆே் பரிந்துடரக்கப்பை்ை NAAQS இன் ஏற்றுக்லகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் வரும்.
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படம் 3.13 முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திை் இருெ்து 5 கிமீ சுை்ைளவிை் சுை்றுப்புை காை்றின் தர கை்காைிப்பு 
ெிணைய இருப்பிடங்கணளக் காட்டும் நடாநபாஷீட் 
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அட்டவணை 3.16 AAQ முடிவுகளின் சுருக்கம் 

 

 

படம் 3.14 பார் விளக்கப்படம் அதிகபட்ெம், குணைெ்தபட்ெம் மை்றும் 5கிமீ 
சுை்ைளவிை் உள்ள9 காை்றின் தர கை்காைிப்பு ெிணையங்களிை் இருெ்து 
அளவிடப்பட்ட PM2.5 இன் ெராெரி வெறிவுகணளக் காட்டுகிைது . 

PM2.5 PM10 

குறி
யீடு 

அதிக
பட்ெம் 

குணைெ்த
பட்ெம் 

ெரா
ெரி 

98ெ
து 
சத
வீத
ம் 

அதிக
பட்ெம் 

குணைெ்த
பட்ெம் 

ெரா
ெரி 

98ெ
து 
சத
வீத
ம் 

AAQ1 25.8 20.5 23.16 25.7 44.6 38.5 40.83 44.4 

AAQ2 22.9 17.8 20.69 22.8 40.6 36.5 38.80 40.6 

AAQ3 23.9 16 19.99 23.0 40.2 32 36.43 40.2 

AAQ4 24.3 18.7 21.02 24.3 43.8 36 39.28 43.8 

AAQ5 22.8 21 21.95 22.8 42.3 38.5 40.03 42.1 

AAQ6 20.9 16.7 19.10 20.8 39.7 33.2 37.01 39.7 

AAQ7 23.3 19.5 21.40 23.3 41.2 38.4 39.72 41.0 

AAQ8 22.2 17.4 19.71 21.9 42.5 35.5 39.68 42.2 

SO2 NO2 

AAQ1 11.3 8.8 9.95 11.3 21.9 17.3 19.6 21.9 

AAQ2 10.6 6.9 8.37 10.3 22.8 15.4 18.5 22.3 

AAQ3 11.5 6.3 9.14 10.9 20.6 12.8 17.0 20.5 

AAQ4 10.9 7.7 9.15 10.9 22.1 15 18.2 22.1 

AAQ5 9.5 7.9 8.69 9.5 24.5 21.2 22.2 24.4 

AAQ6 11.9 8.8 9.99 11.6 21.8 17.3 19.1 21.8 

AAQ7 10.2 7.1 8.71 10.2 20.8 14.3 17.8 19.8 

AAQ8 7.9 4 6.60 7.8 24.1 21.4 22.6 23.9 
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படம் 3.15 பார் விளக்கப்படம் அதிகபட்ெம், குணைெ்தபட்ெம் மை்றும் PM10 இன் 
ெராெரி வெறிவுகணளக் காட்டும் 9 காை்றின் தர கை்காைிப்பு ெிணையங்களிை் 
இருெ்து 5கிமீ சுை்ைளவிை் அளவிடப்படுகிைது 

படம் 3.1 5 6  கிமீ சுை்ைளவிை் உள்ள எட்டு காை்றின் தர கை்காைிப்பு 
ெிணையங்களிை் இருெ்து அளவிடப்பட்ட NO2 இன் அதிகபட்ெ, குணைெ்தபட்ெ 
மை்றும் ெராெரி வெறிவுகணளக் காட்டும் பார் விளக்கப்படம். 
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படம் 3.17 பார் விளக்கப்படம் அதிகபட்ெம், குணைெ்தபட்ெம் மை்றும் 10 கிமீ 
சுை்ைளவிை் உள்ள எட்டு காை்றின் தர கை்காைிப்பு ெிணையங்களிை் 
இருெ்து அளவிடப்பட்ட SO2 இன் ெராெரி வெறிவுகணளக் காட்டுகிைது . 
 

படம் 3.18 பார் விளக்கப்படம் 10கிமீ சுை்ைளவிை் வளிமை்டைத்திை் மாசுகளின் 

அதிகபட்ெ, குணைெ்தபட்ெ மை்றும் ெராெரி வெறிவுகணளக் காட்டுகிைது. 



77 | P a g e  

 

3.4 இணரெெ்ை் சூழை் 

சாடே மற்றும் சுரங்க நைவடிக்டககளிே் வாகன இயக்கம் ஆய்வு 

பகுதியிே் சதத்த்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள். ஆய்வுப் பகுதியிே் இடரசச்ே் 

கண்காணிப்பின் முக்கிய லநாக்கம் அடிப்படை இடரசச்ே் அளடவ 

நிறுவுவதாகும், இது திை்ைத் தளதட்தச ்சுற்றியுள்ள திை்ைச ்லசயே்பாடுகளின் 

லபாது உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் லமாதத் இடரசச்லின் 

தாக்கதட்த மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

சுற்றுப்புற இடரசச்ே் அளடவ மதிப்பிடுவதற்காக, 5 கிமீ சுற்றளவிே் வணிக, 

குடியிருப்பு, கிராமப்புறப் பகுதிகடள உள்ளைக்கிய எை்டு (8) இைங்களிே் 

இடரசச்ே் கண்காணிப்பு லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. இடரசச்ே் கண்காணிப்பு 

இைங்களின் விவரங்கள் அை்ைவடண 3.17 இே் வழங்கப்பை்டுள்ளன மற்றும் 

இைங்களின் இைஞ்சாரந்்த நிகழ்வு பைம் 3.19 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளது. 

அட்டவணை 3.17 இணரெெ்ை் கை்காைிப்பு இடங்களின் 
விவரங்கள் 

வ.எ
ை் 

இருப்பி
டக் 

குறியீடு 

கை்காைிப்பு 
இடங்கள் 

தூர
ம் 

கி.மீ 

திணெயி
ை் 

ஒருங்கிணைப்பு
கள் 

1 N1 
டமய 

-- -- 10°58'50.35"N, 
77°58'54.49"E 

2 N2 

புன்னம் 
லவோயுதம்பா

டளயம் 

0.67 
லதன் 

லமற்கு 

10°58'31.09"N, 
77°58'44.43"E 

3 N3 

புதுக்கனைலி 

3.70 
லதன் 

லமற்கு 

10°57'10.29"N, 
77°57'47.02"E 

4 N4 

லபான்விநாயக 
புளூ லமை்ைே்ஸ் 

3.35 
லதன் 

லமற்கு 

10°58'07.84"N, 
77°57'14.34"E 

5 N5 
லநாசச்ிபாடளயம் 

3.40 
வை 

லமற்கு 

77°57'14.34"E, 
78° 0'49.60"E 

6 N6 

பள்ளமருதப்பை்டி 

4.65 லதற்கு 
10°56'18.37"N, 
77°59'14.46"E 

7 N7 

புன்டன சத்திரம் 

3.40 வைக்கு 
11°00'47.82"N, 
77°58'46.50"E 

8 N8 
பவித்திரம் 2.40 லதற்கு 

10°57'26.71"N, 
77°59'09.15"E 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (P) லிமிலைை் மூேம் 
ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி .  
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அட்டவணை 3. 81  சுை்றுப்புை இணரெெ்ை் தர முடிவு 

 

 

வ. 

எை் 

 

 

இடங்கள் 

சுை்றுெச்ூழை் 

அணமப்பு 

ெராெரி 
ொள் 

இணரெெ்ை் 

ெிணை 

(dB(A)) 

ெராெரி 
இரவு 

இணரெெ்ை் 

ெிணை 

(dB(A)) 

பகை் 

நெரம் 

(காணை 

6.00 - 

இரவு 

10.00) 

இரவு 

நெரம் 

(10.00 

PM - 

6.00 

AM) 

 தரநிடே (Leq in 

dB(A)) 

N1 டமய - 41.6 32.6 75 70 

N2 புன்னம் 

லவோயுதம்பாடளயம் 
0.67 39.6 30.1 55 45 

N3 புதுக்கனைலி 3.70 39.8 31.6 55 45 

N4 லபான்விநாயக புளூ 

லமை்ைே்ஸ் 
3.35 41.2 32.4 55 45 

N5 லநாசச்ிபாடளயம் 3.40 41.3 36.2 55 45 

N6 பள்ளமருதப்பை்டி 4.65 40.9 36.8 55 45 

N7 புன்டன சத்திரம் 3.40 42.6 35.4 55 45 

N8 பவித்திரம் 2.40 43.8 40.1 55 45 

ஆதாரம்: GTMS உைன் இடணந்து எக்ஸேன்ஸ் லேபலரை்ைரி (பி) லிமிலைை் 
மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு/மாதிரி  

டமய மண்ைேத்திே் ஒலி அளவு பகலிே் 42.5 dB (A) Leq மற்றும் இரவிே் 32.8 dB (A) 

Leq என்று அை்ைவடண 3.18 காை்டுகிறது. இடையக மண்ைேதத்ிே் பதிவுலசய்யப்பை்ை 

ஒலி அளவுகள் பகே் லநரத்திே் 35.8 முதே் 43.8dB (A) Leq வடரயிலும், இரவிே் 26.5 முதே் 

40.1dB (A) Leq வடரயிலும் மாறுபடும். இதனாே், லதாழிே்துடற மற்றும் குடியிருப்பு 

பகுதிக்கான இடரசச்ே் அளவு CPCB இன் லதடவகடளப் பூரத்த்ி லசய்கிறது. முடிவுகள் 

கீலழ உள்ள பைங்கள் 3.20 மற்றும் 3.21 இே் சித்தரிக்கப்பை்டுள்ளன.
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படம் 3.19 முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட இடத்திலிருெ்து 5 கிமீ சுை்ைளவிை் இணரெெ்ை் ெிணை கை்காைிப்பு ெிணைய 
இருப்பிடங்கணளக் காட்டும் நடாநபாஷீட்
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படம் 3.20 ணமய மை்றும் இணடயக மை்டைங்களிை் அளவிடப்படும் 
பகை் நெர இணரெெ்ை் அளணவக் காட்டும் விளக்கப்படம் . 

 

படம் 3.21 பார் விளக்கப்படம் ணமய மை்றும் இணடயக மை்டைங்களிை் 
அளவிடப்பட்ட இரவு நெர இணரெெ்ை் அளணவக் காட்டுகிைது. 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

Day Time (Db (A) Leq) 41.6 39.6 39.8 41.2 41.3 40.9 42.6 43.8

Standards 75 55 55 55 55 55 55 55
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3.5 உயிரியை் சூழை் 

10 கிமீ சுற்றளவிே் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியிே் தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்கள் லதாைரப்ான அடிப்படைத் தரவுகடளச ் லசகரிக்க 

சுற்றுசச்ூழே் ஆய்வு நைத்தப்பை்ைது. பே்லவறு ஆதாரங்களிே் இருந்து தரவு 

லசகரிக்கப்பை்ைது, அதாவது, மாவை்ை வன அலுவேகம், தமிழ்நாடு அரசு 

லபான்ற அரசு துடறகள். ஆன்டசை் கண்காணிப்பு மற்றும் வனத்துடற 

பதிவுகளின் அடிப்படையிே் தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்களின் 

சரிபாரப்்பு பை்டியே் தயாரிக்கப்பை்ைது. 

முணை 

நிேப்பரப்பு, நிேப்பயன்பாடு, தாவர அடமப்பு லபான்றவற்டறக் 

லகாண்டு மாதிரி இைங்கள் லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைன. இந்த ஆய்விே், மரங்கடள 

மதிப்பிடுவதற்கு 25 மீ × 25 மீ அளவுள்ள இருபடிகளும், புதரக்ளுக்கு 10 மீ × 10 மீ 

அளவுகளும் அடமக்கப்பை்ைன. 

 

 

படம் 3.22 தாவரங்களின் குவாட்நரட்ஸ் மாதிரி முணைகள் 

 

ணபட்நடா-ெமூகவியை் ஆய்வுகள் 

தனித்தனி இனங்களின் அைரத்்தி, அதிரல்வண், மிகுதி மற்றும் 

முக்கியத்துவம் மதிப்புக் குறியீடு லபான்ற டபை்லைா சமூகவியே் 

அளவுருக்கள் அை்ைவடண 3.19 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளபடி, ஆய்வுப் பகுதியிே் 

லவவ்லவறு அளவுகளிே் லதாராயமாக டவக்கப்பை்டுள்ள குவாை்லரை்டிே் 

தீரம்ானிக்கப்பை்ைது. சாரப்ு அதிரல்வண் மற்றும் ஒப்பீை்டு அைரத்்தி 
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கணக்கிைப்பை்ைது மற்றும் இந்த மூன்றின் கூை்டுதல்தாடக பே்லவறு 

இனங்களுக்கான முக்கிய மதிப்பு குறியீை்டை (IVI) குறிக்கிறது. புதரக்ள், 

மூலிடககள் மற்றும் புற்களுக்கு, அைரத்்தி, அதிரல்வண், உறவினர ்அைரத்்தி & 

சாரப்ு அதிரல்வண் கண்ைறியப்பை்ைது. பே்லவறு வடகயான தாவரங்களின் 

அதிகபை்ச பிரதிநிதித்துவதட்தப் லபறும் வடகயிே் மாதிரி நிேங்கள் 

லதரந்்லதடுக்கப்பை்ைன மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு லகாண்ை ஆய்வுப் பகுதியின் 

லவவ்லவறு பகுதிகளிே் அடுக்குகள் அடமக்கப்பை்ைன. தாவரங்களின் 

பகுப்பாய்வு, ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள ஒவ்லவாரு இனத்தின் ஒப்பீை்ைளவிே் 

முக்கியத்துவத்டத தீரம்ானிக்கவும், லபாருளாதார ரீதியாக மதிப்புமிக்க 

உயிரினங்கள் லசயே்பாை்டிே் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாவடத 

லவளிப்படுதத்வும் உதவும். 

அட்டவணை 3.19 அடரத்்தி, அதிர்வவை் (%), ஆதிக்கம், உைவினர் 
அடரத்்தி, ொர்பு அதிர்வவை், உைவினர் ஆதிக்கம் & முக்கிய 

மதிப்புக் குறியீடு 

அளவுருக்கள் சூத்திரம் 

அைரத்்தி இனங்களின் தனிநபரக்ளின் லமாதத் எண்ணிக்டக/ 
மாதிரி எடுப்பதிே் பயன்படுதத்ப்படும் நாற்கரங்களின் 
லமாதத் எண்ணிக்டக 

அதிரல்வண் (%) (இனங்கள் நிகழும் குவாை்ரை்டுகளின் லமாத்த 
எண்ணிக்டக/ ஆய்வு லசய்யப்பை்ை நாற்கரங்களின் 
லமாதத் எண்ணிக்டக)100 

மிகுதி இனங்களின் தனிநபரக்ளின் லமாதத் எண்ணிக்டக/ 
அடவ நிகழும் குவாை்ராை்களின் எண்ணிக்டக 

உறவினர ்
அைரத்்தி 

(உயிரினங்களின் தனிநபரக்ளின் லமாதத் 
எண்ணிக்டக/அடனத்து இனங்களின் அடனத்து 
தனிநபரக்ளின் கூை்டுதல்தாடக) * 100 

லதாைரப்ுடைய 
அதிரல்வண் 

(இனங்கள் நிகழும் குவாை்ரை்களின் லமாதத் 
எண்ணிக்டக/ அடனத்து இனங்களும் ஆக்கிரமித்துள்ள 
குவாை்ராை்களின் லமாத்த எண்ணிக்டக) * 100 

முக்கியமான 
மதிப்பு 

குறியீடு 

ஒப்பு அைரத்்தி + ஒப்பு அதிரல்வண் 

ஷானன் - வீனர ்இன்லைக்ஸ், ஈவ்லனஸ் மற்றும் ரிசன்ஸ் 

பே்லுயிர ் குறியீடு என்பது தரவுதல்தாகுப்பிே் எதத்டன வடகயான 

இனங்கள் உள்ளன என்படதப் பிரதிபலிக்கும் அளவு அளவீடு ஆகும், அலத 

லநரத்திே் அந்த வடகயான உயிரினங்களிடைலய அடிப்படை நிறுவனங்கள் 

(தனிநபரக்ள் லபான்றடவ) எவ்வளவு சமமாக விநிலயாகிக்கப்படுகின்றன 
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என்படதக் கணக்கிே் எடுத்துக்லகாள்கிறது. வடககளின் எண்ணிக்டக 

அதிகரிக்கும் லபாது மற்றும் சமநிடே அதிகரிக்கும் லபாது பே்லுயிர ்

குறியீை்டின் மதிப்பு அதிகரிக்கிறது. குறிப்பிை்ை எண்ணிக்டகயிோன வடக 

இனங்களுக்கு, அடனத்து வடக உயிரினங்களும் சமமாக அதிகமாக 

இருக்கும் லபாது பே்லுயிர ் குறியீை்டின் மதிப்பு அதிகரிக்கப்படுகிறது. 

லதாைரப்ுடைய சூதத்ிரங்கள் அை்ைவடண 3.20 இே் லகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 

அட்டவணை 3.20 ஷானான் - வீனர ்இை்வடக்ஸ், ஈவ்னஸ் மை்றும் 
ரிெவ்னஸ் மூைம் இனங்கள் பன்முகத்தன்ணமயின் கைக்கீடு 

விளக்கம் சூத்திரம் 

இனங்கள் 
பன்முகத்தன்டம - 
ஷானன் - வீன் 

குறியீைட்ு 

H= E [(pi)*In(pi)] 
குறிப்பு pi: இனங்கள் மூேம் குறிப்பிைப்படும் 
லமாத்த மாதிரியின் விகிதம் 

i: இனங்களின் தனிநபரக்ளின் எண்ணிக்டக i/ 
லமாத்த எண்ணிக்டக 

மாதிரிகள் 

சமநிடே H/H அதிகபைச்ம் 

Hmax = ln(s)= அதிகபைச் பன்முகத்தன்டம 
சாத்தியம் 

S=இே்டே. இனங்கள் 

மாரக்லேஃப் 
எழுதிய இனங்கள் 
வளம் 

RI = S-1/ln N 

குறிப்பு S = சமூகத்திே் உள்ள இனங்களின் 
லமாத்த எண்ணிக்டக 

N = அடனத்து இனங்களின் தனிநபரக்ளின் 
லமாத்த எண்ணிக்டக 

சமூக 

 

3.5.1 தாவரங்கள் 

தாவரங்கள் ஆய்வு லமற்கூறிய முடறடயப் பயன்படுதத்ி டமய 

மற்றும் இடையக மண்ைேங்களிே் தற்லபாதுள்ள நிேப்பரப்பு தாவரங்கடள 

பை்டியலிைப்பை்ைது. தாவரங்களின் விவரங்கள் அடுத்தடுதத் பிரிவுகளிே் 

விவரிக்கப்பை்டுள்ளன. 

300 மீ சுை்ைளவு மை்டைத்திை் தாவரங்கள் 

குத்தடகப் பகுதிடயச ் சுற்றி 300 மீை்ைர ் சுற்றளவிே் தாவர இனங்கள். 

இது ஒரு வறண்ை நிேப்பரப்பு. அருகிே் விவசாய நிேம் இே்டே. இதிே் 12 

குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த லமாத்தம் 18 இனங்கள் ணமய மண்ைேத்திலிருந்து 

பதிவு லசய்யப்பை்டுள்ளன. மரங்கள் 4 (25%), புதரக்ள் 4 (25%) மூலிடககள் 
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மற்றும் ஏறுபவரக்ள், லகாடி, புே் மற்றும் கற்றாடழ, 8 (50%) கண்ைறியப்பை்ைன. 

தாவரங்களின் அறிவியே் லபயர ் விவரங்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்டம 

இனங்களின் வளம் குறியீடு அை்ைவடண 3.21-3.23 இே் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. 

மற்றும் பைம் 3.24 300 மீை்ைர ் சுற்றளவிே் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்களுக்கு எந்த அசச்ுறுத்தலும் இே்டே. 

10 கிமீ சுை்ைளவு மை்டைத்திை் தாவரங்கள் 

இலதலபான்ற சூழே் இடையக பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனாே் டமய 

மண்ைே பகுதிடய விை அதிக தாவர பன்முகத்தன்டமயுைன் ஒப்பிைோம், 

ஏலனனிே் அருகிலுள்ள விவசாய நிேம் லபரும்பாலும் அடனத்து 

திடசகளிலும் ஆதிக்கம் லசலுத்துகிறது. திை்ைப் பிரிடவச ் சுற்றியுள்ள 

தைட்ையான நிேப்பரப்பின் லபரும்பகுதி விவசாய நிேங்களாே் 

ஆக்கிரமிக்கப்பை்டுள்ளது. இதிே் 78 குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த லமாத்தம் 78 

இனங்கள் இடையக மண்ைேத்திலிருந்து பதிவு லசய்யப்பை்டுள்ளன. அவற்றிே் 

மேர ் (78) வடககள் 34 மரங்கள் (43%), 15 புதரக்ள் (19%) மூலிடககள் மற்றும் 

ஏறுபவரக்ள், லகாடி, புே் மற்றும் கற்றாடழ, 29 (37%) ஆகியடவ அடையாளம் 

காணப்பை்ைன. பன்முகத்தன்டம இனங்களின் விஞ்ஞான லபயர ்

விவரங்களுைன் கூடிய தாவரங்களின் விவரங்கள் ரிச ் லநஸ் இன்லைக்ஸ் 

அை்ைவடண 3.24-3.26. மற்றும் பைம் 3.24 இே் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது.
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அட்டவணை 3.21 300 மீட்டர் சுை்ைளவிை் தாவரங்கள் 
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ப

ாது
க

ாப்
பு

 
ந

ிட
ே

 

மரம் 

1 கருலவேம் 
வசல்சலியா 
நிலோை்டிகா 

ஃலபலபசிலய 3 2 5 0.6 0.0 0.4 12.5 20.0 32.5 

பை்டியலிைப்பை
விே்டே  

2 உசிடே வுஞ்சா 
அே்பிசியா 

அமரா 

ஃலபலபசிலய 2 1 5 0.4 20.0 2.0 16.7 12.5 29.2 

3 லவம்பு 
அசாடிராக்ைா 

இண்டிகா 

லமலியாசிலய 3 2 5 0.6 40.0 1.5 25.0 25.0 50.0 

4 லவள்ளி லவேன் 
வசல்சலியா 

லுலகாஃப்லளாயா 

லபலபசியா 4 3 5 0.8 60.0 1.3 33.3 37.5 70.8 Lc 

வெடிகள் 

1 
எருக்கு கலோை்லராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அலபாசிலனசி
லய 

8 7 10 0.8 0.1 0.3 3.4 41.3 44.7 

பை்டியலிைப்பை
விே்டே 

 

2 ஊமத்டத ைதுரா லமை்ைே் லசாேலனசிலய 9 8 10 0.9 80.0 1.1 27.3 27.6 54.9 

3 
துத்தி அபுடிலோன் 

இண்டிகம் 

லமலியாசிலய 7 6 10 0.7 60.0 1.2 21.2 20.7 41.9 

4 
ஆவடர லசன்னா 

ஆரிகுேை்ைா 

ஃலபலபசிலய 9 8 10 0.9 80.0 1.1 27.3 27.6 54.9 

மூலிணககள் 

1 
நாயுருவ் அசச்ிராந்தஸ் 

அஸ்லபரா 

அமரந்லதசி 7 6 15 0.5 0.1 0.2 1.6 158.6 160.1 
 

 

 

 
2 

லநருஞ்சி முே்  ை்ரிபுேஸ் 
ஜீலைரி லசாண்ை் 

லசாண்ை் 6 5 15 0.4 33.3 1.2 8.1 7.8 15.9 
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3 
முே் லசன்க்ரஸ் 

சிலியாரிஸ்  
லபாலயசி 8 7 15 0.5 46.7 1.1 10.8 10.9 21.7 

 

 

 

 

பை்டியலிைப்பை
விே்டே 

 

4 
தும்டப லியூகாஸ் 

அஸ்லபரா 

ோமியாசிலய 9 8 15 0.6 53.3 1.1 12.2 12.5 24.7 

5 
லபரும்பூடே ஏரவ் ஜவானி 

அமராந்தலச 

அமராந்தலச 
        18.8 

6 
மூக்குத்தி 

பூண்டு 

லவலைலியா 
ை்டரலோபாைா 

ஆஸ்லைலரசி 8 7 15 0.5 46.7 1.1 10.8 10.9 21.7 

7 
யாடன லநஞ்ஜி லபைலியம் 

மியூலரக்ஸ் 

லபைலியாசிலய 5 4 15 
0.
3 

26.7 1.3 8.6 8.0 16.6 

8 

லபரண்டை சிசஸ் 
குவாை்ராங்குேரி

ஸ் 

விை்லைசி 

9 8 15 0.6 53.3 1.1 12.2 12.5 15.9 
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அட்டவணை 3.22 300 மீட்டர் சுை்ைளவிை் உள்ள உயிரினங்களின் 
பன்முகத்தன்ணமயின் கைக்கீடு 

வரிணெ 
எை்.  

வபாது 
வபயர் 

அறிவியை் வபயர ் இனங்களின் 
எை்ைிக்ணக 

Pi In 
(Pi) 

Pi 
x 
in 

(Pi) 
மரம் 

1 
கருலவேம் வசல்சலியா 

நிலோை்டிகா 
5 0.38 

-
0.96 

-
0.37 

2 
உசிடே 
வுஞ்சா 

அே்பிசியா அமரா 3 0.23 

-
1.47 

-
0.34 

3 
லவம்பு அசாடிராக்ைா இண்டிகா 2 0.15 

-
1.87 

-
0.29 

4 
லவள்ளி 
லவேன் 

வசல்சலியா 
லுலகாஃப்லளாயா 

3 0.23 

-
1.47 

-
0.34 

H (ஷாலனான் பன்முகத்தன்டம குறியீடு) =1.36 

வெடிகள் 

1 
எருக்கு கலோை்லராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 
8 0.24 

-
1.42 

-
0.34 

2 
ஊமத்டத ைதுரா லமை்ைே் 9 0.27 

-
1.30 

-
0.35 

3 
துத்தி அபுடிலோன் இண்டிகம் 7 0.21 

-
1.55 

-
0.33 

4 
ஆவடர லசன்னா ஆரிகுேை்ைா 9 0.27 

-
1.30 

-
0.35 

H(ஷாலனான் பன்முகத்தன்டம குறியீடு) =1.38 

மூலிணககள் 

1 நாயுருவ் அசச்ிராந்தஸ் 
அஸ்லபரா 

8 0.14 

-
1.98 

-
0.27 

2 லநருஞ்சி 
முள் 

ை்ரிபுேஸ் லஜய்லைரி 
லசாண்ை் 

6 0.10 

-
2.27 

-
0.23 

3 மாத்திடர 

 

9 0.16 

-
1.86 

-
0.29 

4 பூோப்பூ லசன்க்ரஸ் சிலியாரிஸ் 6 0.10 

-
2.27 

-
0.23 

5 கலபாக் 
புஷ் 

ஏரவ் ேனை 7 0.12 

-
2.11 

-
0.26 

6  பூண்டு ஏரவ் ஜவானி 8 0.14 

-
1.98 

-
0.27 

7 மூக்குத்தி 
பூண்டு 

குலராை்ைன் 
லபான்பிளாண்டியானஸ் 

5 0.09 

-
2.45 

-
0.21 

8 லபரண்டை லபைலியம் மியூலரக்ஸ் 9 0.16 

-
1.86 

-
0.29 

H (ஷானன் பன்முகதத்ன்டம குறியீடு) =2.29 
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அட்டவணை 3.23 300 மீட்டர் சுை்ைளவிை் இனங்கள் வெழுணம (குறியீடு) 

விவரங்கள்    H H அதிகபட்ெம் ெமெிணை 
இனங்களின் 

வெழுணம 

மரம் 1.33 1.39 0.96 1.17 

புதர்கள் 1.38 1.39 1.00 0.86 

மூலிணககள் 2.06 2.08 0.99 1.72 

அட்டவணை 3.24 இணடயக மை்டைத்திை் உள்ள தாவரங்கள் 
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 மரம் 

1 

லவம்பு அசாடிராக்ைா 
இண்டிகா 

 லமலியாசி
லய 

5 4 10 0.5 0.0 0.1 1.0 3.9 7.6 

ப
ை

்டி
ய

லி
ை

ப்
ப

ை
வி

ே்
ட

ே
 2 

லதக்கு லைக்லைானா 
கிராண்டிஸ் 

 லவரல்பலனசி
லய 

3 2 10 
0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 

3 

லபாங்க 
எண்லணய் 
மரம் 

லபாங்கமியா 
பின்னைா 

 ஃலபலபசிலய 

5 4 
10 

0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 

4 

லதன்டன 
மரம் 

லகாலகாஸ் 
நியூசிஃலபரா 

 அலரலகசிலய 4 3 10 
0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 
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5 

மங்கா மங்கிஃலபரா 
இண்டிகா 

 அனகாரட்ியா
சிலய 

5 4 10 
0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 

6 

புளியமரம் புளி இண்டிகா  பருப்பு 
வடககள் 

3 2 10 
0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 

7 

வதநாராயணி லைலோனிக்ஸ் 
எோைா 

 ஃலபலபசிலய 4 3 10 
0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 

8 

லதன்பழம் முண்டிங்கியா 
கேபுரா 

 டைலிலயசி 3 2 10 
0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 

9 

புன்டன கலோபிே்லு 
இலனாபிே்ேம் 

 கலோபிலேசி
லய 

2 1 10 
0.2 10.0 2.0 1.5 1.0 2.5 

10 இேந்டத ஜிசிபஸ் ஜுஜுபா  ரம்லனசிலய 4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 

11 

கருலவேம் அகாசியா 
நிலோை்டிகா 

 மிலமாலசசி 5 4 10 
0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 

12 

லநை்டிலிங்கம் பாலிோத்தியா 
ோங்கிஃலபாலியா 

 அன்லனாலன
சிலய 

4 3 10 
0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 

13 

அடர லநே்லி ஃபிே்ோந்தஸ் 
அமிேம் 

 யூலபாரப்ிலய
சிலய 

5 4 10 
0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 

14 

படன மரம் லபாராசஸ் 
ஃபிளாலபே்லிஃபர ்

 அலரலகசிலய 3 2 10 
0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 

15 

சப்லபாை்ைா மணிே்கரா 
ஜலபாை்ைா 

 சப்லபாை்ைாசி 5 4 10 
0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 

16 நாவே்மரம் சிஜிஜியம் சீரகம்  மிரல்ைசி 4 3 10 0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 

17 

ஆேமரம் ஃபிகஸ் 
லபங்காலேன்சிஸ் 

 லமாலரசிலய 2 1 10 
0.2 10.0 2.0 1.5 1.0 2.5 

18 வாடழமரம் மூசா  முலசசிலய 3 2 10 0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 

19 

கருலவேம் 
மரம் 

வசல்சலியா 
நிலோை்டிகா 

 ஃலபலபசிலய 4 3 10 
0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 

20 

லநே்லி எம்பிலிகா 
அஃபிசினாலிஸ் 

 டபோந்லதசி
லய 

3 2 10 
0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 

21 

யூகலிப்ைஸ் யூகலிப்ைஸ் 
குலளாபுே்ஸ் 

 மிரல்ைசி 2 1 10 
0.2 10.0 2.0 1.5 1.0 2.5 
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22 

மரமே்லி மிே்லிங்லைானியா 
ைாரல்ைன்சிஸ் 

 பிக்லனானி
யாசிலய 

4 3 10 
0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 

23 

குடுகா புலி பித்லதலசே்லோபி
யம் ைே்ஸ் 

 மிலமாலசசி 5 4 10 
0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 

24 

கருங்காலி அகாசியா சுந்தர ்  பிக்லனானி
யாசிலய 

3 2 10 
0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 

25 

லநாசச்ி டவலைக்ஸ் 
லநகுண்லைா 

 ோமியாசிலய 5 4 10 
0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 

26 

கரிமுருங்டக லமாரிங்கா 
ஓலிஃலபரா 

 லமாராகிலன
சிலய 

6 5 10 
0.6 50.0 1.2 4.4 4.9 9.3 

27 

பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி 
எே் 

 கரிலகசி 5 4 10 
0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 

28 

பூவரசு லதஸ்லபசியா 
பாபுே்னியா 

 மாே்லவசி 4 3 10 
0.4 30.0 1.3 2.9 2.9 5.9 

29 அரசன்மரம் Ficus religiosa  லமாலரசிலய 2 1 10 0.2 10.0 2.0 1.5 1.0 2.5 

30 

விே்வம் ஏகே் 
மாரல்மலோஸ் 

 ருலைசி 3 2 10 
0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 

31 

நுனா மரம் லமாரிண்ைா 
சிை்ரிஃலபாலியா 

 ரூபியாசிலய 5 4 10 
0.5 40.0 1.3 3.7 3.9 7.6 

32 

லநை்டிலிங்கம் பாலியாே்தியா 
ோங்கிஃலபாலியா 

 அன்லனாலன
சிலய 

3 2 10 
0.3 20.0 1.5 2.2 2.0 4.2 

33 லகாய்யா டசடியம் குஜாவா  மிரல்ைசி 6 5 10 0.6 50.0 1.2 4.4 4.9 9.3 

34 

சீதாப்பழம் அன்லனானா 
லரை்டிகுேை்ைா 

 அன்லனாலன
சிலய 

7 6 10 
0.7 60.0 1.2 5.1 5.9 11.0 

வெடிகள் 

1 ஆவடர லசன்னா 
ஆரிகுேை்ைா 

 ஃலபலபசிலய 9 8 15 0.6 0.1 0.1 1.0 
191.
7 192.7 

ப
ை

்டி
ய

லி
ை

ப்
ப

ை
வி

ே்
ட

ே
 

2 சுண்டைகா லசாேனம் 
லதாரவ்ும் 

 லசாேலனசி
லய 

8 7 15 
0.5 46.7 1.1 7.0 7.0 14.0 

3 புறாமுை்டை குலராலசாலபாரா 
லராை்ேரி 

 யூலபாரப்ிலய
சிலய 

6 5 15 
0.4 33.3 1.2 5.2 5.0 10.2 
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4 அராலி லநரியம் 
இண்டிகம் 

 அலபாசிலன
சிலய 

9 8 15 
0.6 53.3 1.1 7.8 8.0 15.8 

5 சீடமயாகத்தி காசியா அேைா  சீசே்பிலனசி 8 7 15 0.5 46.7 1.1 7.0 7.0 14.0 
6 லசம்பருத்தி டைபிஸ்கு 

லராசா-
சிலனன்சிஸ் 

 மாே்லவசி 

7 6 
15 

0.5 40.0 1.2 6.1 6.0 12.1 
7 கை்ைமணக்கு ஜை்லராபா கரக்ாஸ்  யூலபாரப்ிலய

சிலய 
6 5 15 

0.4 33.3 1.2 5.2 5.0 10.2 
8 சதுரகே்லி யூலபாரப்ியா 

பழங்காே 

 யூலபாரப்ிலய
சிலய 

7 6 15 
0.5 40.0 1.2 6.1 6.0 12.1 

9 இை்லிப்பூ லசாரலகாக் 
சினியா 

 ரூபியாசிலய 8 7 15 
0.5 46.7 1.1 7.0 7.0 14.0 

10 துத்தி அபுடிலோன் 
இண்டிகம் 

 லமலியாசி
லய 

9 8 15 
0.6 53.3 1.1 7.8 8.0 15.8 

11 நித்யகே்யா
ணி 

காத்ராந்தஸ் 
லராஸஸ் 

 அலபாசிலன
சிலய 

8 7 15 
0.5 46.7 1.1 7.0 7.0 14.0 

12 ஊமத்டத ைதுரா லமை்ைே்  லசாேலனசி
லய 

9 8 15 
0.6 53.3 1.1 7.8 8.0 15.8 

13 குண்டுமணி அப்ரூஸ் 
ப்ரிலகலைாரியஸ் 

 ஃலபலபசிலய 6 5 15 
0.4 33.3 1.2 5.2 5.0 10.2 

14 எருக்கு கலோை்லராபிஸ் 
ஜிகாண்டியா 

 அலபாசிலன
சிலய 

9 8 15 
0.6 53.3 1.1 7.8 8.0 15.8 

15 நீரம்ுள்ளி டைை்லராபிோ 
ஆரிகுேை்ைா 

 அகந்லதசி 6 5 15 
0.4 33.3 1.2 5.2 5.0 10.2 

மூலிணககள்&வகாடிகள், பூெச்ிகள் மை்றும் புை்வவளிகள் 

1 நாயுருவ் அசச்ிராந்தஸ் 
அஸ்லபரா 

 அமரந்லதசி 6 5 20 0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 

ப
ை

்டி
ய

லி
ை

ப்
ப

ை
வி

ே்
ட

ே
 

2 வீை்டுகாய 

பூண்டு 

டிரிைாக்ஸ் 
ப்லராகம்லபன்ஸ் 

 ஆஸ்லைலரசி 7 6 20 0.4 30.0 1.2 3.3 3.3 6.6 

3 முக்கிரை்டை Boerhaavia diffusa  நிக்ைஜிலயசி 5 4 20 0.3 20.0 1.3 2.4 2.2 4.6 
4 குப்டபலமனி அகலிபா 

இண்டிகா 

 யூலபாரப்ிலய
சிலய 

8 7 20 
0.4 35.0 1.1 3.8 3.8 7.6 
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5 கரிசிேங்கண்
ணி 

எக்லிப்ைா 
புலராஸ்லைை்ைா 

 ஆஸ்லைலரசி 9 8 20 
0.5 40.0 1.1 4.3 4.4 8.7 

6 லகாடர டசபரஸ் 
லராை்டுண்ைஸ் 

 டசபலரசி 6 5 20 
0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 

7 தும்டப லியூகாஸ் 
அஸ்லபரா 

 ோமியாசிலய 9 8 20 
0.5 40.0 1.1 4.3 4.4 8.7 

8 நாய் கடுகு லசலோம் 
விஸ்லகாசா 

 கப்பரிலைசி 7 6 20 
0.4 30.0 1.2 3.3 3.3 6.6 

9 பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 
ஹிஸ்ைலராலபார
ஸ் 

 ஆஸ்லைலரசி 

6 5 20 0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 

10 முகூரத்டத லபாரை்வியா 
டிஃபுசா 

 நிக்ைஜிலயசி 5 4 20 
0.3 20.0 1.3 2.4 2.2 4.6 

11 துளசி ஓசிமம் 
லைனுஃப்லளாரம் 

 ோமியாசிலய 10 9 20 
0.5 45.0 1.1 4.7 4.9 9.7 

12 அருகம்புே் டசலனாைான் 
ைாக்டைோன் 

 லபாலயசி 11 10 20 
0.6 50.0 1.1 5.2 5.5 10.7 

13 மணத்தக்காளி லசாேனும்னிக்ரம்  லசாேலனசி
லய 

6 5 20 
0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 

14 குடை லகாடர டசபரஸ் 
டிஃபாரம்ிஸ் 

 டசபலரசி 5 4 20 
0.3 20.0 1.3 2.4 2.2 4.6 

15 லதாய்யா 
கீடர 

டிஜீரியா 
முரிகாை்ைா 

 அமரன்தீசி
லய 

7 6 20 
0.4 30.0 1.2 3.3 3.3 6.6 

16 லகாடவ லகாக்கினியா 
கிராண்டிஸ் 

 குக்குரப்ிலைசி 8 7 20 
0.4 35.0 1.1 3.8 3.8 7.6 

17 லபரண்டை சிசஸ் 
குவாை்ராங்குேரி
ஸ் 

 விை்லைசி 

11 10 
20 

0.6 50.0 1.1 5.2 5.5 10.7 
18 முைக்லகாைன் காரட்ிலயாஸ்லபர்

மம் லைலிகாபம் 

 சபிண்லைசி 6 5 20 
0.3 25.0 1.2 2.8 2.7 5.6 

19 கரக்கரட்ும் கிளிை்லைாரியா 
லைரல்னடியா 

 ஃலபலபசிலய 7 6 
16 0.4 37.5 1.2 3.2 3.1 6.2 
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20 லகாவக்காய் டிரிலகாசாந்லதஸ் 
டிலயாகா 

 குக்குரப்ிலைசி 6 5 16 0.4 31.3 1.2 2.7 2.6 5.3 

21 சங்குபூ கிளிை்லைாரியாலை
ரல்நஷியா 

 ஃலபலபசிலய 9 8 16 0.6 50.0 1.1 4.1 4.1 8.2 

22 சிறு புேடி லைஸ்லமாடியம் 
ை்டரஃப்லளாரம் 

 ஃலபலபசிலய 7 6 16 0.4 37.5 1.2 3.2 3.1 6.2 

23 சித்ரபாேவி யூஃலபாரப்ியா 
ப்லராஸ்ை்ராை்ைா 

 யூலபாரப்ிலய
சிலய 

6 5 16 0.4 31.3 1.2 2.7 2.6 5.3 

24 லகாடர டசபரஸ் 
லராை்ைாண்ைஸ் 

 ஃலபலபசிலய 7 6 16 0.4 37.5 1.2 3.2 3.1 6.2 

25 துமை்டிடக குகுமிஸ் காே்சஸ்  குக்குரப்ிலைசி 8 7 16 0.5 43.8 1.1 3.6 3.6 7.2 

26  மூக்குத்தி 
பூண்டு 

லவலைலியா 
ை்டரலோபாைா 

 ஆஸ்லைலரசி 6 5 16 0.4 31.3 1.2 2.7 2.6 5.3 

27 கை்டு 
காஞ்சிப்புே் 

அப்லுைா முடிகா  ஃலபலபசிலய 9 9 16 0.6 56.3 1.0 4.1 4.6 8.7 

28 முஸ்தகாசு கிே்லிங்கா 
ப்லரவிஃலபாலியா 

 டசபலரசி 8 7 16 0.5 43.8 1.1 3.6 3.6 7.2 

29 நாகதலி ஓபன்டியா 
டிே்லினி 

 காக்லைசி 7 6 16 0.4 37.5 1.2 3.2 3.1 6.2 
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அட்டவணை 3.25  இணடயக மை்டைத்திை் உள்ள உயிரினங்களின் 
பன்முகத்தன்ணமணயக் கைக்கிடுதை் 

வரி
ணெ 
எ
ை். 

வபாது வபயர் அறிவியை் வபயர் இ.எ
ை்
ைி
க்
ணக 

Pi In (Pi) Pi x in (Pi) 

மரம் 

1 
லவம்பு அசாடிராக்ைா 

இண்டிகா 
5 0.04 -3.30 -0.12 

2 
லதக்கு லைக்லைானா 

கிராண்டிஸ் 
3 0.02 -3.81 -0.08 

3 
லபாங்கம் 

எண்லணய் மரம் 

லபாங்கமியா 
பின்னைா 

5 0.04 -3.30 -0.12 

4 
லதன்டன மரம் லகாலகாஸ் 

நியூசிஃலபரா 
4 0.03 -3.53 -0.10 

5 
மாங்கா மங்கிஃலபரா 

இண்டிகா 
5 0.04 -3.30 -0.12 

6 புளியமரம் புளி இண்டிகா 3 0.02 -3.81 -0.08 

7 
வதநாராயணி லைலோனிக்ஸ் 

எோைா 
4 0.03 -3.53 -0.10 

8 
லதன்பழம் முண்டிங்கியா 

கேபுரா 
3 0.02 -3.81 -0.08 

9 
புன்டன கலோபிே்லு   

இலனாபிே்ேம் 
2 0.01 -4.22 -0.06 

10 இேந்டத ஜிசிபஸ் ஜுஜுபா 4 0.03 -3.53 -0.10 

11 
கருலவேம் அகாசியா 

நிலோை்டிகா 
5 0.04 -3.30 -0.12 

12 
லநை்டிலிங்கம் பாலிோத்தியா 

ோங்கிஃலபாலியா 
4 0.03 -3.53 -0.10 

13 
அடர லநே்லி ஃபிே்ோந்தஸ்  

அமிேம் 
5 0.04 -3.30 -0.12 

14 
படன மரம் லபாராசஸ் 

ஃபிளாலபே்லிஃபர ்
3 0.02 -3.81 -0.08 

15 
சப்லபாை்ைா மணிே்கரா 

ஜலபாை்ைா 
5 0.04 -3.30 -0.12 

16 நாவே்மரம் சிஜிஜியம் சீரகம் 4 0.03 -3.53 -0.10 

17 
ஆேமரம் ஃபிகஸ் 

லபங்காலேன்சிஸ் 
2 0.01 -4.22 -0.06 

18 வாடழமரம் மூசா 3 0.02 -3.81 -0.08 

19 
கருலவேம் மரம் வசல்சலியா 

நிலோை்டிகா 
4 0.03 -3.53 -0.10 

20 
லநே்லி எம்பிலிகா 

அஃபிசினாலிஸ் 
3 0.02 -3.81 -0.08 

21 
யூகலிப்ைஸ் யூகலிப்ைஸ் 

குலளாபுே்ஸ் 
2 0.01 -4.22 -0.06 

22 
மரமே்லி மிே்லிங்லைானியா 

ைாரல்ைன்சிஸ் 
4 0.03 -3.53 -0.10 
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23 
குடுகா புலி பித்லதலசே்லோபிய

ம் ைே்ஸ் 
5 0.04 -3.30 -0.12 

24 கருங்காலி அகாசியா சுந்தர ் 3 0.02 -3.81 -0.08 

25 
லநாசச்ி டவலைக்ஸ் 

லநகுண்லைா 
5 0.04 -3.30 -0.12 

26 
கரிமுருங்டக லமாரிங்கா 

ஓலிஃலபரா 
6 0.04 -3.12 -0.14 

27 பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எே் 5 0.04 -3.30 -0.12 

28 
பூவரசு லதஸ்லபசியா 

பாபுே்னியா 
4 0.03 -3.53 -0.10 

29 அரசன்மரம் ஃபிகஸ் ரிலிலஜாஸ 2 0.01 -4.22 -0.06 
30 விே்வம் ஏகே் மாரல்மலோஸ் 3 0.02 -3.81 -0.08 

31 
நுனா மரம் லமாரிண்ைா 

சிை்ரிஃலபாலியா 
5 0.04 -3.30 -0.12 

32 
லநை்டிலிங்கம் பாலியாே்தியா 

ோங்கிஃலபாலியா 
3 0.02 -3.81 -0.08 

33 லகாய்யா டசடியம் குஜாவா 6 0.04 -3.12 -0.14 

34 
சீதாப்பழம் அன்லனானா 

லரை்டிகுேை்ைா 
7 0.05 -2.97 -0.15 

H ( ஷானன் பன்முகத்தன்டம குறியீடு) =3.48 

வெடிகள் 

1 
ஆவடர லசன்னா 

ஆரிகுேை்ைா 
9 0.08 -2.55 -0.20 

2 சுண்டைகா லசாேனம் லதாரவ்ும் 8 0.07 -2.67 -0.19 

3 
புறமுை்டை குலராலசாலபாரா 

லராை்ேரி 6 0.05 -2.95 -0.15 
4 அரலி லநரியம் இண்டிகம் 9 0.08 -2.55 -0.20 
5 சீடமயாகத்தி காசியா அேைா 8 0.07 -2.67 -0.19 

6 
லசம்பருத்தி டைபிஸ்கு லராசா-

சிலனன்சிஸ் 
7 0.06 -2.80 -0.17 

7 காை்ைமணக்கு ஜை்லராபா கரக்ாஸ் 6 0.05 -2.95 -0.15 

8 
சதுரகே்லி யூலபாரப்ியா 

பழங்காே 
7 0.06 -2.80 -0.17 

9 இை்லிப்பூ லசாரலகாக் சினியா 8 0.07 -2.67 -0.19 

10 
துத்தி அபுடிலோன் 

இண்டிகம் 
9 0.08 -2.55 -0.20 

11 
நித்யகே்யாணி காத்ராந்தஸ் 

லராஸஸ் 
8 0.07 -2.67 -0.19 

12 ஊமத்டத ைதுரா லமை்ைே் 9 0.08 -2.55 -0.20 

13 
குண்டுமணி அப்ரூஸ் 

ப்ரிலகலைாரியஸ் 
6 0.05 -2.95 -0.15 

14 
எருக்கு கலோை்லராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 
9 0.08 -2.55 -0.20 

15 
நீரம்ுள்ளி டைை்லராபிோ 

ஆரிகுேை்ைா 
6 0.05 -2.95 -0.15 

H ( ஷானன் பன்முகத்தன்டம குறியீடு) =2.70 

மூலிணககள்&வகாடிகள், பூெச்ிகள் மை்றும் புை்வவளிகள் 

1 நாயுருவி அசச்ிராந்தஸ் 
அஸ்லபரா 

6 0.03 -3.56 -0.10 
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2 வீை்டுகாயபூண்
டு 

டிரிைாக்ஸ் 
ப்லராகம்லபன்ஸ் 

7 0.03 -3.41 -0.11 
3 முக்கிரை்டை லபாரல்ைவியா  

டிப்புச 
5 0.02 -3.74 -0.09 

4 குப்டபலமனி அகலிபா இண்டிகா 8 0.04 -3.27 -0.12 
5 கரிசிேங்கண்

ணி 
எக்லிப்ைா 

புலராஸ்லைை்ைா 
9 0.04 -3.15 -0.13 

6 லகாடர டசபரஸ் 
லராை்டுண்ைஸ் 

6 0.03 -3.56 -0.10 
7 தும்டப லியூகாஸ் அஸ்லபரா 9 0.04 -3.15 -0.13 
8 நாய் கடுகு லசலோம் 

விஸ்லகாசா 
7 0.03 -3.41 -0.11 

9 பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 
ஹிஸ்ைலராலபாரஸ் 

6 0.03 -3.56 -0.10 
10 முகூரத்டத லபாரை்வியா 

டிஃபுசா 
5 0.02 -3.74 -0.09 

11 துளசி ஓசிமம் 
லைனுஃப்லளாரம் 

10 0.05 -3.05 -0.14 
12 அருகம்புே் டசலனாைான் 

ைாக்டைோன் 
11 0.05 -2.95 -0.15 

13 மணத்தக்காளி லசாேனும்னிக்ரம் 6 0.03 -3.56 -0.10 
14 குடை லகாடர டசபரஸ் 

டிஃபாரம்ிஸ் 
5 0.02 -3.74 -0.09 

15 லதாய்யா கீடர டிஜீரியா முரிகாை்ைா 7 0.03 -3.41 -0.11 
16 லகாடவ லகாக்கினியா 

கிராண்டிஸ் 
8 0.04 -3.27 -0.12 

17 லபரண்டை சிசஸ் 
குவாை்ராங்குேரிஸ் 

11 0.05 -2.95 -0.15 
18 முைக்லகாைன் காரட்ிலயாஸ்லபரம்ம் 

லைலிகாபம் 
6 0.03 -3.56 -0.10 

19 கரக்கரட்ும் கிளிை்லைாரியா 
லைரல்னடியா 

7 0.03 -3.41 -0.11 
20 லகாவக்காய் டிரிலகாசாந்லதஸ் 

டிலயாகா 

6 
0.03 -3.56 -0.10 

21 சங்குபூ கிளிை்லைாரியாலைர்
லநஷியா 

9 
0.04 -3.15 -0.13 

22 சிறு புேடி லைஸ்லமாடியம் 
ை்டரஃப்லளாரம் 

7 
0.03 -3.41 -0.11 

23 சித்ரபாேவி யூலபாரப்ியா  
ப்லராஸ்ராைா 

6 
0.03 -3.56 -0.10 

24 லகாடர டசபரஸ் 
லராை்ைாண்ைஸ் 

8 
0.04 -3.27 -0.12 

25 துமை்டிடக குகுமிஸ் காே்சஸ் 7 0.03 -3.41 -0.11 
26 மாடே 

மூக்குத்தி பூண்டு 

லவலைலியா 
ை்டரலோபாைா 

5 
0.02 -3.74 -0.09 

27 கை்டு 
காஞ்சிப்புே் 

அப்லுைா முடிகா 7 
0.03 -3.41 -0.11 

28 முஸ்தகாசு கிே்லிங்கா 
ப்லரவிஃலபாலியா 

8 
0.04 -3.27 -0.12 

29 நாகதலி ஓபன்டியா டிே்லினி 9 0.04 -3.15 -0.13 



97 | P a g e  

 

 

அட்டவணை 3.26 இணடயக மை்டைத்திை் உள்ள இனங்கள் வளம் 
(குறியீடு). 

விவரங்கள் H H max ெமெிணை இனங்கள் வெழுணம 

மரம் 3.48 3.53 0.99 6.72 

புதரக்ள் 2.70 2.71 1.00 2.95 

மூலிடககள் 3.34 3.37 0.99 5.23 

 

  

படம் 3.23 இணடயக மை்டைம் மை்றும் 300மீ சுை்ைளவிை் உள்ள மைர ்
பன்முகத்தன்ணம இனங்கள் வெழுணம (குறியீடு) 

 
முை்லேன்லபரக்ியா லகபிேரிஸ்  

 
ஜிசிபஸ் ஜிசிபஸ் 

 

லபாராசஸ் ஃபிளாலபே்லிஃபர ்

 
வசல்சலியா லுலகாஃப்லளாயா 

H (ஷாலனான் பன்முகத்தன்டம குறியீடு) =3.34 
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ரிசச்ரட்ியா பிலரசிலிலயன்சிஸ் லகாம்ஸ் 

 

புலராலசாபிஸ் ஜூலிஃப்லளாரா 

 

லைஃப்லராசியா பரப்ூரியா 

 

கலோை்லராபிஸ் ஜிகாண்டியா 

 

அசாடிராக்ைா இண்டிகா

 

அசச்ிராந்தஸ் அஸ்லபரா 

 

கலமலினா லபங்காலேன்சிஸ் எே்

 

ை்ரிபுேஸ் லஜய்லைரி லசாண்ை் 

 

அபுடிலோன் இண்டிகம் 

 

லசன்க்ரஸ் சிலியாரிஸ் 
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ஏரவ் ேநை 

 

ஏரவ்ா ஜவனிகா 

லசன்னா ஆரிகுேை்ைா  
 

குலராை்ைன் 
லபான்பிளாண்டியானஸ்  

 

சிசஸ் குவாை்ராங்குேரிஸ் 

 

லபைலியம் மியூலரக்ஸ் 

  

படம் 3.24 ணமய மை்றும் இணடயக பகுதியிை் உள்ள தாவரங்கள் 

ெீர்வாழ் தாவரங்கள் 

ஆய்வுக் காேத்திே் நீரவ்ாழ் தாவரங்கடள மதிப்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வும் லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. ஆய்வுப் பகுதியிே் காணப்பை்ை நீரவ்ாழ் 

தாவரங்களின் பை்டியே் அை்ைவடண 3.27 இே் லகாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 3.27 ெீர்வாழ் தாவரங்கள் 

வரி
ணெ 

எை். 

அறிவியை் 
வபயர் 

வபாது 
வபயர் 

வட
வமாழி 

வபயர் 
(தமிழ்) 

IUCN 
அெச்ுறுத்தப்பட்

டவரக்ளின் 
சிவப்பு பட்டியை் 

இனங்கள் 

1 ஐலகாரன்ியா 
கிராசிப் 

நீர ்
பதுமராகம் 

அகாய
தாமடர 

NA 

2 அலபாலனாலஜலைா
னாைன்ஸ் 

மிதக்கும் 
சரிடக 
ஆடே 

லகாை்டி
கிழங்கு 

NA 

3 நிம்லபயா 
லநௌசச்ாலி 

நீே நீர ்
அே்லி 

லநே்ேம்
பாள் 

LC 

4 லகலரக்ஸ் 
க்ரூசியாை்ைா 

குறுக்கு புே் லகாடர
ப்புே்லு 

NA 

5 டசலனாைான் 
ைாக்டைோன் 

ஸ்கை்ச ்புே் அருகம்
புே் 

LC 

6 டசபரஸ் 
எக்சே்ைைஸ் 

உயரமான 
பிளாை் 
லசை்ஜ் 

லகாடர
க்கிழங்

கு 

LC 

*LC- குடறந்த கவடே, NA-இன்னும் மதிப்பிைப்பைவிே்டே 

வன தாவரங்கள் 

உயிரக்்லகாள இருப்புக்கள் அே்ேது வனவிேங்கு சரணாேயங்கள் 

அே்ேது லதசிய பூங்காக்கள் அே்ேது முக்கியமான பறடவ பகுதிகள் (IBA 

கள்) அே்ேது விேங்கினங்களின் இைம்லபயரவ்ு பாடதகள் எதுவும் இே்டே. 

தாம்பாடளயம் RF 5.14 கிமீ லதன்கிழக்கு  பக்கத்திே் அடமந்துள்ளது. 

தாம்படளயம் காப்புக் காை்டிே் சிே தாவரங்கள் உள்ளன மற்றும் அழிந்து 

வரும் உயிரினங்கள் இே்டே. அசாடிராக்ைா இண்டிகா, வசல்சலியா 

லுலகாஃப்லளாயா, அே்பிசியா அமரா இந்த மூன்று வடகயான தாவரங்கள் 

தாம்பாடளயம் காப்புக்காடுகளிே் ஏராளமாக உள்ளன. எனலவ, ஆய்வு 

லசய்யப்பை்ை பகுதி பைம் 3.25 இே் (சுரங்க குத்தடக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ 

இடையக மண்ைேம்) சூழலியே் ரீதியாக உணரத்ிறன் இே்டே. 
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பைம் 3.25 லைாலபாஷீை் முன்லமாழியப்பை்ை திை்ை தளத்திே் இருந்து சுமார ்10கிமீ சுற்றளவிே் காடுகளின் 
இருப்பிைத்டதக் காைட்ுகிறது. 
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IUCN சிவப்புப் பட்டியலின்படி அழிெ்து வரும் மை்றும் உள்ளூர் 

இனங்கள் 

ஆய்வுப் பகுதியிே் அரிதான, அழிந்து வரும் மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இே்டே. 

3.5.2 விைங்கினங்கள் 

பாலூை்டிகள், பறடவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ாழ்வன மற்றும் 

பை்ைாம்பூசச்ிகள் ஆகியவற்றிற்காக விேங்கு கணக்லகடுப்பு 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைது. டமயப் பகுதியிே் அரிதான, அழிந்து வரும், 

அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (RET) மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 

இே்டே. 

கைக்வகடுப்பு முணை 

குத்தடக பகுதியிலிருந்து லசகரிக்கப்பை்ை முதன்டம தரவுகளின் 

அடிப்படையிே் விேங்கினங்களின் மதிப்பீடு லசய்யப்பை்ைது. 

விேங்குகளின் பாரட்வ மற்றும் திை்ைப் பகுதியிே் அவரக்ளின் 

வருடககளின் எண்ணிக்டகடயப் லபாறுத்து உள்ளூர ்

மக்களிைமிருந்தும் இருப்பு உறுதி லசய்யப்பை்ைது. கூடுதோக, 

அதிகாரிகள், உள்ளூர ்மக்கள் இப்பகுதியின் விேங்கினங்கடள ஆய்வு 

லசய்வதற்கான மற்லறாரு ஆதாரமாக இருந்தனர.் களச ்

லசயே்பாடுகள் உைே்/சுறுசுறுப்பான லதைே், பாடறகள், துடளகள், 

லவற்று ஆய்வு மற்றும் கூடு கைட்ும் தளங்களின் இருப்பிைம் மற்றும் 

வாழ்விை மதிப்பீடு லபான்றடவ ஆகும். வடகபிரித்தே் அடையாளம் 

என்பது புே வழிகாை்டி புத்தகம் மற்றும் வனவிேங்கு ENVIS தரவுத் தளம் 

(wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) மூேம் லசய்யப்பை்ைது. 

தரவுத்தளம்) மற்றும் இந்திய விேங்கியே் ஆய்வு (ZSI). விரிவான 

விேங்கினங்கள் அை்ைவடண 3.28 மற்றும் 3.29 இே் 

குறிப்பிைப்பைட்ுள்ளன. 
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பாலூட்டிகளின் கைக்வகடுப்பு மை்றும் 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 

டேன் டிரான்லசக்ைக்டள நிறுவுவதன் மூேம் விலங்குகளின் எசச் ம்      

விடளயாைட்ு வழிகள்/பயன்படுத்தப்படும் வனப் பாடதகள்). லபரிய 

மற்றும் நடுத்தர அளவிோன பாலூை்டிகடள கணக்லகடுக்க லநரடி 

கண்காணிப்பு நுை்பம் பயன்படுத்தப்பைட்ுள்ளது. ஆனாே் இந்த நுை்பம் 

தினசரி பாலூை்டிகளின் கணக்லகடுப்புக்கு மிகவும் லபாருத்தமானது; 

இருப்பினும், இனங்கடள அடையாளம் காண நே்ே 

புடகப்பைங்களும் எடுக்கப்பை்ைன. 

பைணவகளின் கைக்வகடுப்பு மை்றும் 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 நின்று 50 மீ சுற்றளவிே் பாரத்த் அே்ேது 

லகை்கும் பறடவகள் 5 நிமிைங்களுக்கு பதிவு லசய்யப்படும். இந்த கவனிப்பு 

முதே் புள்ளியிலிருந்து குடறந்தது 30 மீ லதாடேவிே் மற்லறாரு புள்ளியிே் 

மீண்டும் லசய்யப்படுகிறது. ஒவ்லவாரு காோண்டிலும் 20-புள்ளி 

எண்ணிக்டகடய நாங்கள் கணக்கிைட்ுள்லளாம், இது 10 கிமீ சுற்றளவு 

பகுதிக்குள் லமாதத்ம் 80-புள்ளி எண்ணிக்டகடய (20 x 4) உருவாக்குகிறது. 

சந்தரப்்பவாத பறடவ பாரட்வகள்: ஆய்வுப் பகுதியிே் பயணம் லசய்யும் 

லபாது, ஆய்வு லநரதத்ிே் பே பறடவ இனங்கள் கண்ைறியப்படும். இதத்டகய 

இனங்கள் அவற்றின் லதாற்றதத்ாே் அே்ேது அவற்றின் அடழப்பின் மூேம் 

மீண்டும் குறியிைப்படுகின்றன. 

ஊர்வனவை்றின் ஆய்வு மை்றும் கை்காைிப்பு 
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ஸ்ைாண்ைரை்் வாக் ை்ரான்லசக்ை் விஷுவே் 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 நீளமுள்ள 2 லநரியே் 

குறுக்குலவைட்ுகளாே் கணக்கிைப்பை்ைது, ஒவ்லவாரு காோண்டிலும் 

குடறந்தபை்சம் 1 கிமீ இடைலவளியிே் லபாைப்பை்ைது. லமலும், உள்ளூர ்

மக்கள் மற்றும் வனவிேங்கு நிபுணரக்ளுைன் கேந்தாலோசித்து 

தற்லபாதுள்ள இேக்கியங்கள் மற்றும் இரண்ைாம் நிடே தகவே்களிே் 

நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் மீன்கள் ஆவணப்படுத்தப்பை்டுள்ளன. 

ணமய மை்டைத்திை் உள்ள விைங்கினங்கள் 

டமய மண்ைேதத்ிே் லமாதத்ம் 18 வடகயான இனங்கள் 

காணப்படுகின்றன, அவற்றிே் பூசச்ிகள் 9 (41%), ஊரவ்ன 3 (14%), பாலூை்டிகள் 

1 (4%) மற்றும் ஏவியன் 9 (41%) உள்ளன. டமய சுரங்க குத்தடக பகுதியிே் 

இருந்து 15 குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த லமாத்தம் 22 இனங்கள் பதிவு 

லசய்யப்பை்டுள்ளன. சுரங்கப் பகுதிடய லநாக்கி உயிரினங்களின் 

எண்ணிக்டக குடறகிறது, இது தாவரங்கள் இே்ோததாே் இருக்கோம். இந்த 

இனங்கள் எதுவும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளானடவ அே்ேது உள்ளூர ்இனங்கள் 

அே்ே. அை்ைவடண I இனங்கள் இே்டே மற்றும் ஏழு இனங்கள் இந்திய 

வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் படி அை்ைவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க 

குத்தடக பகுதியிே் லமாதத்ம் எைட்ு வடகயான பறடவகள் காணப்பை்ைன. 

ஆபத்தான, ஆபதத்ான, பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் 

எதுவும் காணப்பைவிே்டே. அறிவியே் லபயருைன் டமய மண்ைேத்திே் உள்ள 

விேங்கினங்களின் விவரங்கள் அை்ைவடணயிே் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளன. 3.28. 

 

 

 

 

அட்டவணை 3.28 முக்கிய மை்டைத்திை் விைங்கினங்கள் 
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வ.எ
ை் 

வபாதுவானது 

வபயர/்ஆங்கி
ைப் வபயர ்

குடும்பம் 

வபயர ்

அறிவியை் 

வபயர ்

அட்டவ
ணை 

வனவிைங்
குகணள 

பட்டியலி
டுங்கள் 

பாதுகாப்
பு ெட்டம் 

1972 

IUCN 

சிவப்பு 

பட்டிய
ை் தரவு 

பூெச்ிகள் 

1 பை்ைாபூசச்ி நிம்பலிலை ைானஸ் 
லஜனுடியா 

NL NL 

2 சிவப்பு  
தை்ைான் 

லிலபே்லு
லிலை 

சிம்லபை்ரம் 
ஃலபான்ஸ்லகா

ேம்பி 

NL LC 

3 லவை்டுக்கிளி அக்ரிடிலை டைலராகிளிப
ஸ் எஸ்பி 

NL LC 

4 வண்ணத்து 

பூசச்ி 

நிம்பலிலை திருமடே 
லிமினியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

5 குசச்ிப்பூசச்ி லோன்லசா
டிலை 

கராசியஸ் 
லமாலராசஸ் 

NL LC 

6 லமாை்ைே் 
குடிலயறியவர ்

லபரிலை லகலைாப்சிலி
யா டபரந்லத 

NL LC 

7 மன்டிஸ் 
பிராரத்்தடன 

மாண்டிலை மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

8 லகாடிை்ை புலி நிம்பலிலை ைானஸ் 
பிலளக்ஸிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

9 அக்லரயா 
வலயாோ 

நிம்பலிலை அக்லரயா 
வலயாோ 

NL LC 

ஊர்வன 

10 பே்லி அகமிலை கலோை்ஸ் 
லவரச்ிகேர ்

NL LC 

11 மரப்பே்லி லகக்லகா
னிலை 

லைமிைாக்டை
ேஸ் 

ஃப்ரீனாைஸ் 

NL LC 

12 விசிறி-
லதாண்டைப் 

பே்லி 

அகமிலை சிதனாலபான்டி
லசரியானா 

NL LC 

பாலூட்டிகள் 

13 இந்திய புே 
சுை்டி 

 முரிலை மஸ் பூடுகா அை்ைவ
டண IV 

NL 

பைணவகள் 

14 பசட்சப் 
பஞ்சுருை்ைான் 

லமலராபி
லை 

லமலராப்லசாரி
யண்ைலிஸ் 

NL LC 

15 லகாயே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் அை்ைவ
டண IV 

LC 
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16 டமனா ஸ்ைரன்ிலை அக்ரிலைாலதர
ஸ் டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

17 காே்நடை 
எக்லரை் 

ஆரட்ிலை புபுே்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

18 வீைட்ுக் காகம் லகாரவ்ிலை லகாரவ்ஸ் 
ஸ்ப்லளண்ைன்

ஸ் 

NL LC 

19 குயிே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் 
ஸ்லகாலோலப

சியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

20 லசம்பூத்து குக்கலிலை லசன்ை்லராபஸ் 
சிலனன்சிஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

21 குளத்துக் 
லகாக்கு 

ஆரட்ிலை ஆரட்ிலயாோ 
கிலரயி 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

22 சாம்பே் நாடர டிக்ரூரிலை டிக்ரூரஸ் 
லுலகாலபயஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

 

 

*NE- மதிப்பீடு வெய்யப்படவிை்ணை; LC- குணைெ்த கவணை, NT - அருகிை் 

அெச்ுறுத்தை், T- அெச்ுறுத்தை் 

இணடயக மை்டைத்திை் விைங்கினங்கள் 

லமாதத்ம் 34 குடும்பங்கடளச ் லசரந்்த 48 இனங்கள் இடையக 

மண்ைேத்திே் பதிவு லசய்யப்பை்டுள்ளன. வாழ்விை வடகப்பாை்டின் 

அடிப்படையிே் லபரும்பாோன இனங்கள் பறடவகள் (40%), அடதத ்

லதாைரந்்து பூசச்ிகள் (31%), ஊரவ்ன (15%), பாலூை்டிகள் (8%) மற்றும் நீர ்

வாழ்வன (6%). இந்திய வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் படி 4 அை்ைவடண II 

இனங்களும் 24 அை்ைவடண IV இனங்களும் உள்ளன. ஆபத்தான, 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்பைவிே்டே. 

இடையக மண்ைேதத்ிே் உள்ள விேங்கினங்களின் பை்டியே் அை்ைவடண 3.29 

இே் லகாடுக்கப்பை்டுள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

அட்டவணை 3.29 இணடயக மை்டைத்திை் உள்ள விைங்கினங்கள் 
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வ.எ
ை். 

வபாதுவானது 

வபயர/்ஆங்கிை
ப் வபயர ்

குடும்பப் 
வபயர ்

அறிவியை் 
வபயர ்

அட்டவ
ணை 

பட்டியை் 
வனவிை
ங்குகள் 

பாதுகாப்
புெ ்

ெட்டம் 
1972 

IUCN 
சிவ
ப்பு 

பட்டி
யை் 

தரவு 

பூெச்ிகள் 

1 வண்ணத்துப்பூச்
சி 

நிம்பலிலை திருமடே 
லிமினியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

2 லவள்டள 
பை்ைாம்பூசச்ி 

நிம்பலிலை ைாடனலன NL LC 

3 பை்ைாம்பூசச்ி நிம்பலிலை ைானஸ் 
கிரிசிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

4 இந்திய லதனீ அபிலை அபிஸ் 
லசரானா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

5 லவை்டுக்கிளி அக்ரிடிலை டைலராகிளிப
ஸ் எஸ்பி 

NL LC 

6 தை்ைான் லிலபே்லுலி
லை 

சிம்லபை்ரம் 
ஃலபான்ஸ்லகா

ேம்பி 

NL LC 

7 சுண்ணாம்பு 
வண்ணத்துப்பூச்

சி 

பாபிலிலயா
னிலை 

பாபிலிலயா 
லைலமாலியஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

8 எறும்பு ஃபாரம்ிசி
லை 

காம்லபாலனாை
ஸ் விசினஸ் 

NL NL 

9 தை்ைான் லகாம்பிலை லசரலைாலகாம்
பஸ் பிக்ைஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

10 பை்ைாம்பூசச்ி நிம்பலிலை ைானஸ் 
லஜனுடியா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

11 காகம் நிம்பலிலை யூப்லளாயா 
டமய 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

12 மடழப்பூசச்ி மாண்டிலை மாண்டிஸ் 
மதம் 

NL NL 

13 லகாடிை்ை புலி நிம்பலிலை ைானஸ் 
பிலளக்ஸிப்பஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

14 குடறவான புே் 
நீேம் 

டேலசனி
லை 

ஜிசினா ஓடிஸ் 
இண்டிகா 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

15 நடக வண்டு புப்லரஸ்டி
லை 

யூரிதிரியா 
ஆஸ்திரியாக்

கா 

அை்ைவ
டண IV 

NA 

ஊர்வன 

16 லதாை்ை பே்லி அகமிலை கலோை்ஸ் 
லவரச்ிகேர ்

NL LC 
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17 லபாதுவான 
வீைட்ு லகக்லகா 

லகக்லகா
னிலை 

லைமிைாக்டை
ேஸ் 

ஃப்ரீனாைஸ் 

NL LC 

18 இந்திய 
பசல்சாந்தி 

சாமலிலயா
னிலை 

சாலமலிலயா 
லஜய்ோனிகஸ் 

இரண்ைா
ம் பகுதி 
(பாகம் I) 

LC 

19 ஆலிவ் கீே்லபக் 
நீர ்பாம்பு 

நாை்ரிசிலை அை்ரீடியம் 
ஸ்கிஸ்லைாசம் 

இரண்ைா
ம் பகுதி 
(பாகம் I) 

LC 

20 பிராமினி லதாே் சின்சிலை யூை்லராபிஸ் 
கரினாை்ைா 

NL LC 

21 எலி பாம்பு லகாலுப்ரி
லை 

Ptyas சளி இரண்ைா
ம் பகுதி 
(பாகம் I) 

LC 

22 லபான் வண்டு சின்சிலை மபுயா 
கரினாைஸ் 

NL LC 

பாலூட்டிகள் 

23 இந்திய படன 
அணிே் 

சியூரிலை ஃபனம்புேஸ் 
பாே்மரம் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

24 இந்திய முயே் லேலபாரி
லை 

லேபஸ் 
நிக்ரிலகாலிஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

25 இந்திய புே சுை்டி முரிலை மஸ் பூடுகா அை்ைவ
டண IV 

LC 

26 ஆசிய சிறிய 
முங்கூஸ் 

லைரல்பஸ்
டிலை 

லைரல்பஸ்லை
ஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

அை்ைவ
டண 

(பகுதி II) 

LC 

பைணவகள் 

27 இந்திய குளம் 
லைரான் 

ஆரட்ிலை ஆரட்ிலயாோ 
கிலரயி 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

28 கருப்பு கரிசச்ான் டிக்ரூரிலை டிக்ரூரஸ் 
லமக்லராலசரக்

ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

29 பசட்சப் 
பஞ்சுருை்ைான் 

லமலராபி
லை 

லமலராப்லசாரி
யண்ைலிஸ் 

NL LC 

30 சிவப்பு மாரப்கக் 
கிளி 

பிை்ைாகுலி
லை 

பிசிை்ைாகுோ 
அலேக்ஸாண்ை்

ரி 

NL LC 

31 நாமக்லகாழி ராலிலை ஃபுலிகா அை்ரா அை்ைவ
டண IV 

LC 

32 டமனா ஸ்ைரன்ிலை அக்ரிலைாலதர
ஸ் டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

33 கழுகு அசிபிை்ரி
லை 

ஆக்சிபிை்ைர ்
லபடியஸ் 

NL LC 

34 குயிே் குக்கலிலை யூடினாமிஸ் அை்ைவ
டண IV 

LC 
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35 காடை ஃபாசியா
னிலை 

லகாைரன்ிக்ஸ் 
லகாை்ைரன்ிக்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

36 சிவப்பு 
லகாண்டைக்குரு

வி 

டபக்லனா
லனாடிலை 

டபக்லனாலைா
ஸ்லகஃபர ்

அை்ைவ
டண IV 

LC 

37 கருங்லகாண்டை
நாகணவாய் 

ஸ்ைரன்ிலை ஸ்துரன்ியா 
பலகாைாரம் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

38 மாங்குயிே் ஓரிலயாலி
லை 

ஓரிலயாேஸ் 
குண்டூ 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

39 பசட்சக்கிளி பிை்ைாகுலி
லை 

பிசிை்ைாகுோ 
கிராலமரியா 

NL LC 

40 லகாக்கு ஆரட்ிலை புபுே்கஸ் 
ஐபிஸ் 

NL LC 

41 காடை ஃபாசியா
னிலை 

லகாைரன்ிக்ஸ் 
லகாை்ைரன்ிக்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

42 லவள்டள 
மாரப்க 

நீரக்்கை்டி 

ராலிலை அமலராரன்ிஸ் 
ஃபீனிகுரஸ் 

NL LC 

43 இரண்டு வாே் 
குருவி 

டிக்ரூரிலை டிக்ரூரஸ் 
லமக்லராலசரக்

ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

44 சாம்பே் கவுதாரி ஃபாசியா
னிலை 

ஃபிராங்லகாலி
னஸ் 

பாண்டிசீரியன
ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

45 வீைட்ுக் காகம் லகாரவ்ிலை லகாரவ்ஸ்ஸ்ப்
லளண்ைன்ஸ் 

NL LC 

ெிைெீர் வாழ்வன 

46 இந்திய சிவப்பு 
தவடள 

டிக்லராக்
லளாசிலை 

ஸ்லபலராலதகா 
ப்ரீவிலசப்ஸ் 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

47 பசட்ச குளம் 
தவடள 

ரானிலை ராணா 
லைக்ஸாைாக்

டைோ 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

48 தவடள லகாரல்ைை்
ைா 

லைாப்லோபா
ை்ராசஸ் 

டைலகரினஸ் 
(ரானா 

டைலகரினா) 

அை்ைவ
டண IV 

LC 

*NL-பை்டியலிைப்பைவிே்டே, LC-குடறந்த கவடே, NT-அருகிே் 
அசச்ுறுத்தப்பை்ைது. 
 

 

 

குறியீடு எை். 16 இன் படி, 
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லவடிப்பு, சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகள் மற்றும் தூசி உருவாக்கம் உள்ளிை்ை 

பிற லதாந்தரவுகள் வனவிேங்குகளுக்கு பாதகமான தாக்கத்டத 

ஏற்படுதத்க்கூடும். ஆனாே் இந்த பாதிப்புகள் உண்டமயான சுரங்கப் 

பகுதியிலிருந்து 500 மீை்ைருக்கு அப்பாே் நீடிக்க வாய்ப்பிே்டே. மூன்று 

அை்ைவடண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் இருபத்தி ஏழு இந்திய வனவிேங்கு 

சை்ைம் 1972 இன் படி அை்ைவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. லமாத்தம் 19 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, முன்லமாழியப்பை்ை 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. 

குறியீடு எை். 17 இன் படி, 

ரிசரவ்் காடுகள் அே்ேது உயிரக்்லகாள காப்பகங்கள் அே்ேது 

வனவிேங்கு சரணாேயங்கள் அே்ேது லதசிய பூங்காக்கள் அே்ேது 

முக்கியமான பறடவ பகுதிகள் (IBA) அே்ேது விேங்கினங்களின் 

இைம்லபயரவ்ு பாடதகள் எதுவும் இே்டே. எனலவ, ஆய்வின் கீழ் உள்ள பகுதி 

(சுரங்க குத்தடக பகுதி மற்றும் 10 கிமீ இடையக மண்ைேம்) சூழலியே் 

ரீதியாக உணரத்ிறன் இே்டே. 

குறியீடு எை். 18 இன் படி, 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியே் ஆய்வு [டமய மண்ைேம் 

மற்றும் சுரங்க குதத்டகயின் சுற்றளவிே் 10 கிமீ சுற்றளவுக்கு இடையக 

மண்ைேம்] லமற்லகாள்ளப்பை்டு முடிவுகள் அை்ைவடணகள் 3.28 முதே் 3.29 

வடர லகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. மூன்று அை்ைவடண II இனங்கள் உள்ளன 

மற்றும் இருபத்தி ஏழு இனங்கள் இந்திய வனவிேங்கு சை்ைம் 1972 இன் படி 

அை்ைவடண IV இன் கீழ் உள்ளன. ஆய்வு பகுதியிே் லமாத்தம் 19 வடகயான 

பறடவகள் காணப்பை்ைன. பறடவயின் முக்கிய அசச்ுறுதத்ே் விவசாயத்திே் 
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பூசச்ிக்லகாே்லிகளின் பயன்பாடு ஆகும். அழிந்து வரும், உள்ளூர ்மற்றும் RET 

இனங்கள் எதுவும் இே்டே. ஆய்வுப் பகுதியிே் [டமய மண்ைேம் மற்றும் 

இடையக மண்ைேம் (சுரங்க குதத்டகயின் சுற்றளவிே் 10 கிமீ ஆரம்)] 

அை்ைவடண I இனங்கள் எதுவும் இே்டே. முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைமானது 

லமலே குறிப்பிை்டுள்ள இனங்கள் மீது லநரடியாகலவா அே்ேது 

மடறமுகமாகலவா பாதகமான தாக்கதட்த ஏற்படுத்தப் லபாவதிே்டே. 

முடிவுகள் 

சூழலியே் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகடள அடையாளம் 

காணவும், டமய 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 இனங்கள் 

ஏலதனும் இருந்தாே் அவற்டறப் பாதுகாப்பதற்கும் லபாருத்தமான தணிப்பு 

நைவடிக்டககடள பரிந்துடரக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவடமக்கப்பை்டுள்ளது. 

இப்பகுதியிே் உள்ளூர,் அழிந்து வரும் புேம்லபயர ் விேங்கினங்கள் எதுவும் 

இே்டே என்று ஆய்விே் கண்ைறியப்பை்டுள்ளது. இந்த பகுதி எந்த 

விேங்கினங்களின் இைம்லபயரவ்ு பாடதயும் அே்ே. எனலவ, குறுகிய 

காேத்திே் இந்த சிறிய சுரங்க நைவடிக்டக சுற்றுப்புற தாவரங்கள் மற்றும் 

விேங்கினங்களிே் குறிப்பிைத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுதத்ாது. 

3.6 ெமூக-வபாருளாதார சூழை் 

சமூக-லபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழே் ஆய்வின் 
இன்றியடமயாத பகுதியாகும். இது கே்வி, வருமானம், சுகாதாரம் மற்றும் 
லதாழிே் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிே் ஒரு தனிநபர ்அே்ேது குடும்பத்தின் 
அே்ேது மக்களின் லபாருளாதார மற்றும் சமூக நிடேப்பாை்டின் அளவீடு 
ஆகும். அவரக்ளின் வாழ்க்டகக்கு ஏற்ற அறிவு, திறன் மற்றும் வருமான 
நிடேகள் என வாழ்வாதாரங்கடள மிக முக்கியமான சமூக-லபாருளாதார 
நிரண்யம் லசய்கிறது. மக்கள்லதாடகயின் வருமானக் குழுக்களிடைலய ஒரு 
வருமானக் குழுவிலிருந்து மற்லறாரு நுகரவ்ு திறன் லவறுபடுகிறது, இது 
திை்ைத்தின் தன்டம மற்றும் அளடவப் லபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்டத 
காை்சிப்படுதத்வும் கணிக்கவும் உதவும். 
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இந்த முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் சமூக-
லபாருளாதார நிடே கணிசமாக லமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைமானது லநரடியாகவும் மடறமுகமாகவும் 
லவடேவாய்ப்டப வழங்குவலதாடு, அந்தப் பகுதியிே் உள்கை்ைடமப்பு 
வசதிகடள லமம்படுத்தி, அவரக்ளின் வாழ்க்டகத் தரதட்த லமம்படுத்த 
வழிவகுக்கும். 

3.6.1 ஆய்வின் நொக்கங்கள் 

ஆய்வின் முக்கிய லநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 
    • ஆய்வுப் பகுதியிே் மாதிரி மக்கள்லதாடகயின் வருமான அளவின் 
அடிப்படையிே் மக்கள்லதாடக நிடேடமகடள ஆய்வு லசய்தே். 
    • மக்கள்லதாடகயின் லவவ்லவறு வருவாய் குழுக்களிடைலய கே்வியின் 
அளடவ பகுப்பாய்வு லசய்ய. 
    • ஆய்வுப் பிரிவிே் மாதிரி மக்கள்லதாடகயின் வருமான அளவின் 

அடிப்படையிே் வீைட்ு நிடேடமடய ஆராய்தே். 

3.6.2 நவணையின் நொக்கம் 

❖ இரண்ைாம் நிடே ஆதாரங்களிே் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-

லபாருளாதார சூழடே ஆய்வு லசய்தே் 

❖ தரவு லசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

❖ திை்ை தாக்கத்தின் கணிப்பு 

❖ தணிப்பு நைவடிக்டககள் 

3.6.3 ஆய்வுப் பகுதியின் ெமூக-வபாருளாதார ெிணை 

இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிேத்திே் உள்ள கரூர ் மாவை்ைத்திே் 

புகளூர ் தாலுகாவிே் அடமந்துள்ளது. இது புன்னம் கிராம பஞ்சாயத்தாே் 

நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. இது லக.பரமத்தி சமுதாய லமம்பாை்டுத் லதாகுதியின் 

கீழ் வருகிறது. குளித்தடே, கரூர,் அரவக்குறிசச்ி, மண்மங்கேம், புகளூர,் 

குளித்தடே, கிருஷ்ணராயபுரம் மற்றும் கைவூர ்ஆகிய ஏழு தாலுகாக்கள், 203 

வருவாய் கிராமங்கடள உள்ளைக்கியது. மாவை்ைத்திே் எைட்ு லதாகுதிகள் 

உள்ளன. கரூர,் தாந்லதாணி, அரவக்குறிசச்ி, லக.பரமதத்ி, குளித்தடே, 

கிருஷ்ணராயபுரம், கைவூர,் லதாகமடே ஆகிய 157 கிராம பஞ்சாயத்துகள் 

உள்ளன. இரண்டு நகராை்சிகள் உள்ளன. கரூர ் & குளிதத்டே மற்றும் 

பதிலனாரு ைவுன் பஞ்சாயத்துகள். அரவக்குறிசச்ி, கிருஷ்ணராயபுரம், மருதூர,் 

நங்கவரம், படழய லஜயம்லகாண்ை லசாழபுரம், பள்ளப்பை்டி, புலியூர,் புஞ்டச 
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லதாை்ைக்குறிசச்ி, புஞ்டச புகளூர,் டிஎன்பிஎே் புகளூர,் உப்பிைமங்கேம். 2009 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து கிடைக்கப்லபற்ற தரவுகளின்படி, புன்னம் கிராமத்திே் 

1,452 வீடுகளிே் 5,446 நபரக்ள் வசிக்கின்றனர.் இக்கிராமத்திே் 2,839 லபண்கள் 

மற்றும் 2,607 ஆண்கள் உள்ளனர.் லமாத்த மக்கள் லதாடகயிே் லபண்கள் 

84.86% மற்றும் ஆண்கள் 60.86% உள்ளனர.் புன்னம் ஒரு சதுர கிலோமீை்ைருக்கு 

166.06 நபரக்ள். கிராமம் லபாது லசடவகளாே் இடணக்கப்பை்டுள்ளது.  

3.6.4. 2011 மக்கள் வதாணக கைக்வகடுப்பின்படி பாலின விகிதம் 

புன்னம் கிராம மக்கள்லதாடகயின் பாலின விகிதம் 1,452, இது 

கிராமத்தின் லமாதத் மக்கள் லதாடகயிே் 7.84% ஆகும். புன்னம் கிராமத்தின் 

சராசரி பாலின விகிதம் 918 ஆகும், இது தமிழ்நாை்டின் மாநிே சராசரியான 996 

ஐ விைக் குடறவு. மக்கள் லதாடக கணக்லகடுப்பின்படி புன்னத்தின் குழந்டத 

பாலின விகிதம் 802 ஆகும், இது தமிழ்நாை்டின் சராசரியான 943 ஐ விைக் 

குடறவு. 

அட்டவணை 3.30 புன்னம் கிராம மக்கள் வதாணக உை்ணமகள் 

புன்னம் கிராமம் 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்டக 1,452 

மக்கள் லதாடக 5,446 

ஆண் மக்கள் லதாடக 2,839 

லபண் மக்கள் லதாடக 2,607 

குழந்டதகள் மக்கள் லதாடக 427 

பாலின விகிதம் 918 

எழுத்தறிவு 73.30% 

ஆண் எழுதத்றிவு 84.86% 

லபண் எழுத்தறிவு 60.86% 

பை்டியலிைப்பை்ை பழங்குடியினர ்(ST) % 0 

பை்டியே் சாதி (SC)% 16.64% 

    Source:https://www.census2011.co.in/data/village/635497-karudayampalayam-
tamil-nadu.html 
3.6.4.1. புன்னம் கிராமத்தின் எழுத்தறிவு 

தமிழ்நாை்டை விை புன்னம் கிராமத்திே் கே்வியறிவு விகிதம் குடறவாக 

உள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டிே், புன்னம் கிராமத்தின் கே்வியறிவு விகிதம் 73.30% 

ஆக இருந்தது, இது தமிழ்நாை்டின் 80.09% ஆக இருந்தது. புன்னத்திே் 

ஆண்களின் கே்வியறிவு 84.86% ஆகவும், லபண்களின் கே்வியறிவு விகிதம் 

60.86% ஆகவும் உள்ளது. 
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3.6.4.2 புன்னம் கிராமத்தின் வதாழிைாளியின் விவரம் 

புன்னம் கிராமத்திே் லமாத்த மக்கள்லதாடகயிே் 2718 லபர ் பணி 

நைவடிக்டககளிே் ஈடுபை்டுள்ளனர.் 98.05 % லதாழிோளரக்ள் தங்கள் 

லவடேடய முக்கிய லவடே (லவடேவாய்ப்பு அே்ேது 6 மாதங்களுக்கு லமே் 

சம்பாதித்தே்) என விவரிக்கிறாரக்ள் அலத சமயம் 1.95 % லபர ் 6 

மாதங்களுக்கும் குடறவான வாழ்வாதாரத்டத வழங்கும் விளிம்பு 

நைவடிக்டககளிே் ஈடுபை்டுள்ளனர.் பிரதான லவடேயிே் ஈடுபை்டுள்ள 2718 

லதாழிோளரக்ளிே் 731 லபர ் விவசாயிகள் (உரிடமயாளர ் அே்ேது இடண 

உரிடமயாளர)் மற்றும் 632 லபர ்விவசாயத் லதாழிோளரக்ள்.



115 | P a g e  

 

 

அட்டவணை 3.31 ஆய்வு பகுதியின் மக்கள் வதாணக மை்றும் கை்வியறிவு தரவு 
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1 அத்திபாடளயம் 730 2062 1014 1048 1271 757 514 791 257 534 

2 க.பரமத்தி 1093 3488 1709 1779 2554 1380 1174 934 329 605 

3 காருடையாம்பாடளயம் 577 2347 1211 1136 1614 977 637 733 234 499 

4 குப்பம் 1120 3503 1697 1806 1947 1143 804 1556 554 1002 

5 முன்னூர ் 826 2582 1289 1293 1649 980 669 933 309 624 

6 லநடுங்கூர ் 403 1190 586 604 800 469 331 390 117 273 

7 பவித்திரம் 1799 5881 2862 3019 3738 2165 1573 2143 697 1446 

8 புன்னம் 1452 5446 2839 2607 3679 2208 1471 1767 631 1136 

9 லவை்ைமங்கேம் (கிழக்கு) 807 2657 1310 1347 1521 900 621 1136 410 726 

10 லவை்ைமங்கேம் (லமற்கு) 1827 5882 2887 2995 3953 2225 1728 1929 662 1267 
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அட்டவணை 3.32 கை்வி வெதிகள் & ெீர் & வடிகாை் & சுகாதார வெதிகள் ஆய்வுப் பகுதியின் தரவு 
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லவை்ைமங்கேம் (லமற்கு) 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

லவை்ைமங்கேம் (கிழக்கு) 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

புன்னம் 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ஆத்தூர ் 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

குப்பம் 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

பவித்திரம் 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

கருடையம்பாடளயம் 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ஆண்ைன்லகாயிே் (லமற்கு) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

லநடுங்கூர ் 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

விஸ்வநாதபுரி 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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அட்டவணை 3.33 ஆய்வுப் பகுதியின் பைியாளரக்ள் விவரம் 
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1 லவை்ைமங்கேம் (லமற்கு) 3541 1966 1575 3455 1920 1535 701 1310 729 2341 

2 லவை்ைமங்கேம் (கிழக்கு) 1609 894 715 1593 886 707 261 940 210 1048 

3 புன்னம் 2718 1531 
 1187 2665 1504 425 425 632 1269 2728 

4 ஆத்தூர ் 2874 1678 1196 1560 1095 265 203 447 1641 2312 

5 குப்பம் 2246 1198 1048 1941 1049 892 452 529 569 1257 

6 பவித்திரம் 1875 1418 2879 1682 1197 747 467 829 1242 2588 

7 கருடையம்பாடளயம் 1176 646 530 847 501 346 201 632 1269 2728 

8 ஆண்ைன்லகாயிே் (லமற்கு) 3039 1859 1180 2888 176 1071 176 110 2096 2999 

9 லநடுங்கூர ் 753 432 321 734 245 316 409 241 81 437 

10 விஸ்வநாதபுரி 726 354 372 724 43 371 82 39 170 379 
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அை்ைவடண 3.34 ஆய்வுப் பகுதியின் பணியாளரக்ள் விவரம் 

வரிணெ  
எை். ஊர் வபயர ் ATM CB COB ACS SHG PDS RM AMS NC NC-AC CC SF PL APS BDRO PS 

1 லவை்ைமங்கேம் (லமற்கு) 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

2 லவை்ைமங்கேம் (கிழக்கு) 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 புன்னம் 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

4 ஆத்தூர ் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

5 குப்பம் 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

6 பவித்திரம் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

7 கருடையம்பாடளயம் 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

8 ஆண்ைன்லகாயிே் (லமற்கு) 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 லநடுங்கூர ் 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

10 விஸ்வநாதபுரி 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

சுருக்கங்கள்: ஏடிஎம் - தானியங்கி பணம் லசலுத்தும் இயந்திரம்; PDS - லபாது விநிலயாக அடமப்பு (கடை); CB - வணிக 

வங்கி; ஆரஎ்ம் - வழக்கமான சந்டத; COB - கூை்டுறவு வங்கி; ஏஎம்எஸ் - லவளாண் சந்டத சங்கம்; ஏசிஎஸ் - விவசாயக் 

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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3.6.5 பரிெ்துணர மை்றும் பரிெ்துணர 

• மக்களுக்கு கே்வி பற்றிய விழிப்புணரட்வ ஏற்படுதத்வும், சிறந்த 

வாழ்வாதாரதட்தப் லபறவும் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி நைத்தப்பை 

லவண்டும். 

• மக்கடள சுயலதாழிே் லசய்பவரக்ளாக, குறிப்பாக லபண்கள் மற்றும் 

லவடேயிே்ோத இடளஞரக்ளுக்கு லதாழிே் பயிற்சித் திை்ைம் ஏற்பாடு 

லசய்யப்பை லவண்டும். 

• தகுதி மற்றும் திறன்களின் அடிப்படையிே் உள்ளூர ் சமூகம் 

விரும்பப்பைோம். நீண்ை காே மற்றும் குறுகிய காே லவடே வாய்ப்புகடள 

உருவாக்க லவண்டும். 

• மருத்துவ வசதிகடள மக்கள் எளிதாகப் லபற சுகாதாரப் பாதுகாப்பு 

டமயம் மற்றும் ஆம்புேன்ஸ் வசதி ஏற்படுத்த லவண்டும். அதுமை்டுமின்றி, 

இப்பகுதிகள் பே்லவறு லநாய்களாே் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளாக 

இருப்பதாே், திை்ைதட்தச ்சுற்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு சிறந்த சுகாதார 

வசதிகடள வழங்கும் வடகயிே், நவீன வசதிகளுைன் கூடிய 

மருத்துவமடனடய முன்னுரிடம அடிப்படையிே் டமயமான இைத்திே் 

திறக்க லவண்டும். 

• ஒரு லசயே் திை்ைத்டத உருவாக்கும் லபாது, ஒதுக்கப்பை்ை மற்றும் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கடளக் கண்ைறிவது 

மிகவும் முக்கியம். எனலவ லசயே் திை்ைங்கடள உருவாக்கும் லபாது சிறப்பு 

ஏற்பாடுகளுைன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் லசலுத்த முடியும். 

3.6.6 சுருக்கம் & முடிவு 

ஆய்வுப் பகுதியிே் உள்ள சமூக-லபாருளாதார ஆய்வு, அதன் மக்கள் 

லதாடக, சராசரி குடும்ப அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

லபான்றவற்டறப் பற்றிய லதளிவான பைத்டத அளிக்கிறது. மக்கள் 

லதாடகயிே் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் நாடள நைதத் நிரந்தர லவடேயின்றி 

அவதிப்படுவதும் கண்ைறியப்பை்டுள்ளது- இன்டறய வாழ்க்டக. நீண்ை காே 

அடிப்படையிே் தங்களுடைய நிடேத்தன்டமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈை்ை 

லவண்டும் என்பலத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. முன்லமாழியப்பை்ை திை்ைம், 

அப்பகுதியிே் உள்ள லவடே வாய்ப்டப லமம்படுத்துவதன் மூேம், உள்ளூர ்
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மக்களுக்கு முன்னுரிடம லவடேகடள வழங்குவடத லநாக்கமாகக் 

லகாண்ைது, லமலும் சமூகத் தரதட்த லமம்படுத்தும். 

3.7  நபாக்குவரத்து அடரத்்தி 

  லபாருைக்ளின் லபாக்குவரத்து வழியின் அடிப்படையிே் நைத்தப்பை்ை 

லபாக்குவரத்து கணக்லகடுப்பு, சாதாரண கே் முக்கியமாக கிராம சாடே 

வழியாக கரூர-் லக.பரமத்தி சாடே (NH-67) மற்றும் கரூர-்சின்னதாராபுரம் (SH) 

சாடே வழியாக அை்ைவடண 3.35 இே் காை்ைப்பை்டுள்ளது. பைம் 3.28 இே். 

கனரக லமாை்ைார ் வாகனங்கள், இேகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று 

சக்கர வாகனங்கள் என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வாகனங்கடள காை்சி 

கண்காணிப்பு மற்றும் எண்ணி மூேம் 24 மணி லநரமும் லபாக்குவரத்து 

அைரத்்தி அளவீடுகள் லதாைரச்ச்ியாக லமற்லகாள்ளப்பை்ைன. சாடேகளிே் 

லபாக்குவரத்து லநரிசே் அதிகமாக இருப்பதாே், ஒவ்லவாரு நிடேயத்திலும் 

ஒலர லநரத்திே் இரண்டு திறடமயான நபரக்ள் நிறுத்தப்பை்ைனர.் ஒவ்லவாரு 

ஷிப்டிலும் ஒரு நபர ் லபாக்குவரத்டத கணக்கிடுவதற்கு இரு திடசகளிலும். 

ஒவ்லவாரு மணி லநரத்தின் முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் 

லமற்லகாள்ளப்பை்ைன.  

அட்டவணை 3.35 நபாக்குவரத்து கைக்வகடுப்பு இடங்கள் 

ெிணையக் 
குறியீடு 

ொணையின் வபயர் 
தூரம் 

மை்றும் 
திணெ 

ொணை வணக 

TS1 
கரூர-்K.பரமத்தி சாடே 

(NH-67) 
2.9 கி.மீ 
வைக்கு 

கரூர-்லகாடுமுடி 
(SH) 

TS2 
கரூர-்

சின்னதாராபுரம்(SH) 
2.4 கி.மீ 
லதற்கு 

கரூர-் K.பரமத்தி (NH 
67) 

   ஆதாரம்: GTMS FAE & TM மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு 

அட்டவணை 3.36 தை்நபாதுள்ள நபாக்குவரத்து அளவு 

நிடேயக் 
குறியீடு 

HMV LMV 2/3 Wheelers Total PCU No PCU No PCU No PCU 

TS1 148 444 40 40 161 81 565 

TS2 190 570 52 52 173 87 709 

ஆதாரம்: GTMS FAE & TM மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு 

* PCU மாற்றும் காரணி: HMV (டிரக்குகள் மற்றும் லபருந்து) = 3, LMV (கார,் 
ஜீப் மற்றும் ஆை்லைா) = 1 மற்றும் 2/3 சக்கர வாகனங்கள் = 0.5 
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அட்டவணை 3.37 ொதாரை கை் நபாக்குவரத்து நதணவ 

ஒரு நாடளக்கு சாதாரண கே் லபாக்குவரத்து 

ோரிகளின் 
திறன் 

ஒரு நாடளக்கு 
பயணங்களின் 
எண்ணிக்டக 

PCU இே் லதாகுதி 

15 ைன்கள் 45 135 

     ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கத் திை்ைம் 

அட்டவணை 3.38 நபாக்குவரத்து வதாகுதியின் சுருக்கம் 

பாடத 

PCU இே் 
தற்லபாது

ள்ள 
லபாக்குவர
த்து அளவு 

திை்ைத்தா
ே் 

லபாக்குவர
த்து 

லபருகும் 

லமாதத் 
லபாக்குவர
த்து அளவு 

IRC - 1960 
வழிகாை்டுதே்களி

ன்படி PCU இே் 
மணிலநரத் திறன் 

கரூர-்  
லக.பரம த்தி 

சாடே (NH-67) 
565 135 700 1500 

கரூர-்
சின்னதாராபுர

ம்(SH) 
709 135 844 1500 

  ஆதாரம்: GTMS FAE & TM மூேம் ஆன்-டசை் கண்காணிப்பு பகுப்பாய்வு 

சுருக்கம் 
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படம் 3.26 நபாக்குவரத்து அடரத்்தி வணரபடம் 

o இந்தத் திை்ைங்களின் காரணமாக, தற்லபாதுள்ள லபாக்குவரத்து அளவு 

லபாக்குவரத்து வரம்டப மீறாது. IRC 1960 இன் படி தற்லபாதுள்ள இந்த கிராம 

சாடே ஒரு மணி லநரத்திே் 1,200 PCU ஐக் டகயாள முடியும் மற்றும் முக்கிய 

மாவை்ை சாடே ஒரு மணி லநரத்திே் 1500 PCU ஐக் டகயாள முடியும். எனலவ 

இந்த முன்லமாழியப்பை்ை லபாக்குவரத்து காரணமாக எந்த இடணப்பும் 

இருக்காது. 

3.8 தளத்தின் குறிப்பிட்ட அம்ெங்கள் 

      திை்ைப் பகுதிக்குள் வனவிேங்கு சரணாேயங்கள், லதசிய பூங்கா எதுவும் 

இே்டே. உத்லதசிக்கப்பை்ை திை்ைப் பகுதியிலிருந்து 4 கிமீ சுற்றளவிே் 

பாதுகாக்கப்பை்ை மற்றும் ஒதுக்கப்பை்ை வனப் பகுதி எதுவும் இே்டே. எனலவ, 

வன நிேதட்த டகயகப்படுத்துதே்/திருப்புதே் லதடவயிே்டே. 

முன்லமாழியப்பை்ை சுரங்க குத்தடகப் பகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழே் 

உணரத்ிறன் லதாைரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் 

அருகிலுள்ள நீரந்ிடேகள் அை்ைவடண 3.39 இே் லகாடுக்கப்பை்டுள்ளன. 
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அட்டவணை 3.39 ஆய்வுப் பகுதியிை் சுை்றுெச்ூழலுக்கு உைர்திைன் 
வாய்ெ்த சூழலியை் அம்ெங்களின் விவரங்கள் 

வரி
ணெ 

எை். 

உைர்திைன் 
சுை்றுெச்ூழை் 
அம்ெங்கள் 

வபயர் குழுமத்திலிருெ்
து கிமீ தூரம் 

1 

லதசிய பூங்கா / 
வனவிேங்கு 

சரணாேயங்கள் 

இே்டே 

10கிமீ 
சுற்றளவிே் 

இே்டே 

இே்டே 

10கிமீ 
சுற்றளவிே் 

இே்டே 

2 காப்பு காடு 
தாத்தாம்பாடள

யம் R.F 

5.14 கி.மீ 
லதன்கிழக்கு 

3 

ஏரிகள்/நீரத்்லதக்கங்
கள்/ 

அடணகள் / 
ஓடைகள் / ஆறுகள் 

உப்பர ்ஓடை 0.7 கி.மீ லதற்கு 

அமராவதி ஆறு 
4.6 கி.மீ 

லதன்கிழக்கு 

4 

புலிகள் 
காப்பகம்/யாடனகள் 

காப்பகம்/ 
உயிரக்்லகாள 

காப்பகம் 

இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 
இே்டே 

5 
கடுடமயான மாசுபை்ை 

பகுதிகள் 

இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 
இே்டே 

6 
சதுப்புநிேங்கள் இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

7 
மடேகள்/மடேகள் இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

8 
அறிவிக்கப்பை்ை 

லதாே்லியே் தளங்கள் 

இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 
இே்டே 

9 
லதாழிே்கள்/ இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 

இே்டே 

10 
அனே் மின் 

நிடேயங்கள் 

இே்டே 10 கிமீ சுற்றளவிே் 
இே்டே 

ஆதாரம்: சரல்வ ஆஃப் இந்தியா லைாலபாஷீை் 
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படம் 3.27 அடிப்பணட ஆய்வுக் கள புணகப்படங்கள் 
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     படம் 3.28 ெமூகப் வபாருளாதார ஆய்வுத் துணை புணகப்படங்கள் 
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அத்தியாயம் IV   

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட 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 மபொது 

சுற்றியுள்ள சூழலில் உருவொக்கப்படு ். கனி  கவப்புகளின் நிகழ்வு, 

குறிப்பிட்ட ைள ், அவற்றின் சுரண்டல், மபரு ்பொலு ், சூழல் நட்பு 

மசயல்பொட்கடை ் ைைம்ைடுப்பகைை் ைவிர வவறு எந்ை விருப்பை்கையு ் 

அனு திக்கொது. 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 மீைொன ைொக்கை்கை  திப்பிடுவது அவசிய ். 

நிகலயொன வளங்ககளப் பிரிைம்ைடுப்பைற்கொன மபொருை்ை ொன 

வ லொண்க ை் திட்டங்ககள உருவொக்க இது உைவு ். 

இயற்பியல் சூழலின் ைொக்கங்ககளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்கள் 

 ற்று ் வழிமுகறகள் உள்ளன.  ொசுபொட்டின் மூலங்கள்  ற்று ் 

சுற்றுசச்ூழலின் பல்வவறு கூறுகளுக்கு இகடவய உள்ள கொரண-விகளவு 

உறவுககள அளவுவகொலொக விவரிக்க கணிை  ொதிரிகள் சிறந்ை 

கருவிகளொகு ். ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிகலக்கொன  ொதிரிகய அகடயொள ் 

கண்டு சரிபொரக்்க முடியொை சந்ைரப்்பங்களில், ைரக்்கரதீியொன பகுைை்றிவு / 

ஆவலொசகன / எக்ஸ்ட்ரொவபொவலஷன் அடிப்பகடயில் கணிப்புகள் 

வந்துள்ளன. சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்பு  திப்பீட்டில் பின்வரு ் அளவுருக்கள் 

முக்கியை்துவ ் வொய்ந்ைகவ  ற்று ் விரிவொக விவொதிக்கப்படுகின்றன: 

❖ நிலச ்சூழல் 

❖  ண் சூழல் 

❖ நீர ்சூழல் 
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❖ கொற்று சூழல் 

❖ இகரசச்ல் சூழல் 

❖ சமூக மபொருளொைொர சூழல் 

❖ உயிரியல் சூழல் 

திட்ட ைளை்தில் அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகலயின் அடிப்பகடயில், 

பொதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் கொரணிகள் கண்டறியப்பட்டு, 

அளவிடப்பட்டு  திப்பீடு மசய்யப்படுகின்றன. 

4.1 நிலச ்சூழல் 

 5 கிமீ க ய  ண்டலைக்ைச ் சுற்றியுள்ள மைொகலநிகல உணரத்ிறன் 

மசயற்ககக்வகொள் ைரவு மூல ் வ ற்மகொள்ளப்பட்ட நில பயன்பொட்டு முகற 

ஆய்வு, ம ொைை் பரப்பளவில் 8113 மெக்வடர ் பரப்பளவில், பயிர ் நில ் 

முக்கிய ொக ஆய்வுப் பகுதியில் 91.7% ஆகு ். சுரங்க பகுதி 2.6%  ட்டுவ  

உள்ளடக்கியது, இதில் குை்ைகக பகுதி 0.047%  ட்டுவ  பங்களிக்கிறது. 

4.1.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ நில பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பில் நிரந்ைர அல்லது ைற்கொலிக 

 ொற்ற ். 

❖ சுரங்க குை்ைகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ் சுரங்கை்தின் 

ஆயுட்கொலைத்ின் முடிவில்  ொறு ். 

❖ கனரக வொகனங்கள் மசல்வைொல் ஏற்படு ் தூசி  ற்று ் சைை் ் 

கொரண ொக விவசொய நிலங்கள்  ற்று ்  க்கள் வசிக்கு ் இடங்களுக்கு 

ஏற்படு ் சிக்கல்கள். 

❖ குவொரிகளொல் க ய  ண்டலைத்ின் அழகியல் சூழல் சீரழிவு. 

❖  கழக் கொலங்களில்  ண் அள்ளுவைொல், அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் 

 ண் அரிப்பு  ற்று ் வண்டல் படிவு. 

❖ மவளிப்படு ் வவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவைொல் நீர ்ஓட்டை்தின் 

வண்டல். 

4.1.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ சுரங்க மசயல்பொடு படிப்படியொக மைொகுதிகளில்  ட்டுப்படுை்ைப்படு ் 

 ற்று ் வைொண்டு ் இயந்திர ் படிப்படியொக வ ற்மகொள்ளப்படு ், 

வ லு ் பசுக  பகுதியின் கட்ட ் வொரியொன வ  ்பொடு வபொன்ற பிற 

குகறப்பு நடவடிக்கககளுடன், வ ற்மகொள்ளப்படு ். 
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❖ குவொரிககளச ்சுற்றிலு ்  கழ நீர ்  வடிகொல்ககள அக ைை்ல்  ற்று ் 

 கழயின் வபொது நிலைை்டி நீரொல் ஏற்படு ் அரிப்கபை ் ைடுக்கவு ் 

 ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்வவறு பயன்பொட்டிற்கொக 

புயல் நீகர வசகரிக்கவு ் குகறந்ை உயரை்தில் ஆக்கப்பூரவ் ொன 

இடைத்ில் ைடுப்பு அகண கட்டுைல். 

❖ பொதுகொப்பு வலயைத்ிற்குள் எல்கலயில் பசுக  பகுதி வ  ்பொடு. 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குவொரி வசமிக்கப்படு ் சிறிய அளவு ைண்ணீர ்

பசுக க்கு பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖ பயன்படுைை்ப்படொை பகுதி, மவட்டப்பட்ட குவொரிகளின் வ ல் 

மபஞ்சுகள், பொதுகொப்புை் ைகட வபொன்றவற்றில் அடரை்்தியொன வைொட்ட ் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ கருை்தியல் நிகலயில், குவொரியின் நில பயன்பொட்டு முகற பசுக   

பகுதி  ற்று ் ைற்கொலிக நீரை்்வைக்க ொக  ொற்றப்படு ். 

❖ அழகியல் அடிப்பகடயில், குவொரிகயச ் சுற்றியுள்ள இயற்கக 

ைொவரங்கள் ைக்ககவக்கப்படு ் (ஒரு இகடயகப் பகுதியில் அைொவது, 7.5 

மீ பொதுகொப்புை் ைகட  ற்று ் பிற பொதுகொப்பு வழங்கப்படுவது 

வபொன்றகவ) தூசி உமிழ்கவக் குகறக்க உைவு ். 

❖ கருை்தியல் நிகலயில் முகறயொன வவலிகள் அக க்கப்படு ், 

மபொது க்கள்  ற்று ் கொல்நகடகள் உள் நுகழவகைை் ைடுக்க 24  ணி 

வநரமு ் பொதுகொப்பு வபொடப்படு ். 

4.2 மண் சூழல் 

இை்திட்டை்தில் வ ல்  ண் அகற்றப்படொது. இருப்பினு ், சில 

மபொதுவொன ைணிப்பு நடவடிக்கககள் பின்வரு ் பிரிவுகளில் 

விவொதிக்கப்படுகின்றன. 

4.2.1 மண் சுற்றுசச்ூழலில் எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

சுரங்க நடவடிக்கககளொல் பின்வரு ் பொதிப்புகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன: 

❖ பொதுகொப்பு ைொவர உகறககள அகற்றுைல் 

❖ ைொவரங்ககள நிறுவுவைற்குப் மபொருைை் ற்ற நிலை்ைடிப் 

மபொருடக்ளின் மவளிப்பொடு 



Page | 130  

 

4.2.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ ஓடு ் திகசதிருப்பல் - குவொரி வவகல மசய்யு ் பகுதிகளுக்குள் 

வ ற்பரப்பு ஓட்டங்கள் நுகழவகைை் ைடுக்க திட்ட எல்கலகயச ்சுற்றி 

கொரல்ண்ட் வடிகொல்கள் கட்டப்பட்டு, ைொவரங்கள் நிகறந்ை இயற்கக 

வடிகொல் பொகைகளில் மவளிவயற்றப்படு ், அல்லது அரிப்புக்கு எதிரொக 

உறுதிப்படுைை்ப்பட்ட பகுதி முழுவது ் விநிவயொகிக்கப்படு ் . 

❖ வண்டல் குளங்கள் - குவொரி பகுதிகளில் இருந்து மவளிவயறு ் நீர ்

வண்டல் குளங்ககள வநொக்கி அனுப்பப்படு ். இகவ வண்டகலப் 

பிடிக்கின்றன  ற்று ் குவொரி ைளை்தில் இருந்து ஓட்ட ் 

மவளிவயற்றப்படுவைற்கு முன்பு இகடநிறுை்ைப்பட்ட 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 ். 

❖ ைொவரங்ககளை் ைக்ககவை்ைல் - முடிந்ைவகர ைளை்தில் இருக்கு ் 

ைொவரங்ககளை் ைக்ககவக்கவு ் அல்லது மீண்டு ் நடவு மசய்யபடு ். 

❖ கண்கொணிப்பு  ற்று ் பரொ ரிை்ைல் -  கழக்கொலை்தில் குறிப்பொக 

குறிப்பிட்டபடி மசயல்படு ் வககயில் அரிப்பு கட்டுப்பொட்டு 

அக ப்புகளின் வொரொந்திர கண்கொணிப்பு  ற்று ் தினசரி பரொ ரிப்பு 

மசய்யபடு ். 

4.3 நீர் சூழல் 

இந்ை திட்டை்திற்கொன ம ொை்ை நீர ்வைகவ 5.5 KLD ஆகு ். முைலில் மவளி 

நிறுவனங்களில் இருந்து ைண்ணீர ்மபறப்படு ். பின்னர ்சுரங்க குழி ச ்ப்பில் 

வசகரிக்கப்படு ்  கழநீர ் இைற்கு பயன்படுை்ைப்படு ். திட்டை்தில் இருந்து 

உற்பை்தி மசய்யப்படு ் உள்நொட்டு கழிவுநீர,் ஊறகவக்கு ் குழிகள் 

ஏற்பொடுகளுடன் மசப்டிக் வடங்கில் வசகரிக்கப்படு ். இந்ை குவொரியில் 

குப்கப கிடங்குகள் இல்கல. கிகடக்கக்கூடிய ைகவல்கள்  ற்று ் புவி 

இயற்பியல் ஆய்வுகளின் அடிப்பகடயில், திட்டப் பகுதி வ ொச ொன நிலைை்டி 

நீர ் திறன் மகொண்டைொகக் கருைப்படுகிறது என்று ஆய்வு முடிவு மசய்ைது. 
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ைவிர, சுரங்கப் பகுதி கடின ொன கசச்ிை ொன பொகறககளக் மகொண்டுள்ளது, 

சுரங்கை்திற்குள் மபரிய நீர ்கசிவு எதிரப்ொரக்்கப்படவில்கல. 

4.3.1 எதிர்பார்த்த தாக்கம் 

நீர ்  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆைொரங்கள் மபொதுவொக சுரங்க ்  ற்று ் 

அைனுடன் மைொடரப்ுகடய மசயல்பொடுகளுடன் மைொடரப்ுகடயகவ: 

❖ வொகனங்ககள கழுவுவைொல் கழிவு நீகர உருவொக்குைல் 

❖ வ ற்பரப்பு மவளிப்பொடு அல்லது வவகல மசய்யு ் பகுதிகளிலிருந்து 

கழுவுைல் 

❖ வீடட்ு கழிவுநீர ்

❖ திட்டப் பகுதியில் வடிகொல் பொகையில் இகடயூறு 

❖ சுரங்க  குழி நீர ்மவளிவயற்ற ் 

❖ குை்ைகக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவ கழயின் வபொது வண்டல் 

சுக  அதிகரிப்பு 

❖ இது ஒரு சுரங்கை ் திட்ட ொக இருப்பைொல், மசயல்முகற கழிவுகள் 

இருக்கொது. இயந்திரங்ககள கழுவுவைொல் ஏற்படு ் கழிவுகள் 

எண்மணய்  ற்று ் கிரீஸ், இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள 

மவளிவயற்று ் 

❖ வைய்க்கி கவக்கு ்  மைொட்டியிலிருந்து மவளிவயறு ் கழிவுநீர ்நிலைை்டி 

நீர ் ட்டை்தில் ஊடுருவி அகை  ொசுபடுை்துகிறது 

❖ சுரங்க ் கொரண ொக வ ற்பரப்பு வடிகொல் பொதிக்கப்படலொ ் 

❖ நீகர உறிஞ்சுவது நீர ்அட்டவகண குகறவைற்கு வழிவகுக்கு ் 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் நீர ் விற்பகனயொளரக்ளிடமிருந்து 5.5 KLD 

ைண்ணீகரப் மபறுவைொல், அது குைை்கக பகுதியில் பிரிைம்ைடுை்ைல் 

கட்டக ப்புககள உருவொக்குவைன் மூல ் ைண்ணீகர எடுக்கொது. எனவவ, 

குை்ைகக பகுதிக்கு அடியில் உள்ள நீரந்ிகலககள இை்திட்ட ் 

குகறக்கொது.  

4.3.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ உை்வைச சுரங்க குை்ைகக பகுதியில்  கழ நீர ் வடிகொல் அக ப்பு 

 ற்று ் தீரவ்ு மைொட்டி கட்டப்படு ்.  கழ நீர ்  வடிகொல் மசட்டில்லிங் 

மைொட்டியுடன் இகணக்கப்படு ்  ற்று ் வண்டல் மைொட்டிகளில் 
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வண்டல் சிக்கி, மைளிவொன நீர ்  ட்டுவ  இயற்கக வடிகொல்க்கு 

மவளிவயற்றப்படு ். 

❖ சுரங்கக் குழிகளில் இருந்து  கழநீர ்ச ்ப்பில் வசகரிக்கப்பட்டு, 15 மீ x 

10 மீ x 3 மீ பரப்பு நீரை்்வைக்கை் 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 பயன்படுை்துவொர.் 

❖ மபஞ்சுகள் உள் சரிவுகளுடன் வழங்கப்படு ்  ற்று ் 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  பகுதி 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,் அைன் 

 றுபயன்பொட்டிற்கு முன் இகட றிக்கு ் மபொறிகள்/எண்மணய் 

பிரிப்பொன்கள் வழியொக அனுப்பப்படு ். 

❖  கழக்கொலங்களில் இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருடக்கள 

நிகலநிறுை்துவைற்கு உைவ, மிைக்கு ் அல்லது உகறைல் முகவரக்ள் 

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ குவொரி குழி நீர ்  ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் நிலை்ைடி நீர ்

ஆகியவற்றின் நிலை்ைடி நீரின் ைர ் குறிை்து அவ்வப்வபொது (6 

 ொைங்களுக்கு ஒருமுகற) ஆய்வு நடை்ைப்படு ். 

❖ ைள அலுவலக ்  ற்று ் சிறுநீர ் கழிப்பகறகள் / கழிப்பகறகளில் 

இருந்து மவளிவயறு ் கழிவுநீர ் மசப்டிக் வடங்கில் 

மவளிவயற்றப்படுகிறது. 
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❖ சுரங்கை்தில் இருந்து மவளிவயறு ் கழிவு நீர,் தூசிகய 

அடக்குவைற்கு ்,  ரங்ககள வளரப்்பைற்கு ் பயன்படுை்துவைற்கு 

முன், மைொட்டிகய சுை்திகரிக்கப்படு ். 

❖ பருவ கழக்கு முன்னு ் பின்னு ்  ண் அகற்று ் பணி 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ திறந்ைமவளி கிணறு, ஆழ்துகள கிணறுகள்  ற்று ் வ ற்பரப்பு நீர ்

ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் ைரை்கை (6  ொைங்களுக்கு ஒருமுகற) 

மைொடரந்்து கண்கொணிைை்ல்  ற்று ் பகுப்பொய்வு மசய்வகை 

கண்கொணிக்கப்படு ். 

4.4 காற்று சூழல் 

திறந்ைமவளி சுரங்கை்ைொல் கொற்றில் பரவு ் துகள்கள் முக்கிய கொற்று 

 ொசுபொடு ஆகு ். சுரங்க நடவடிக்கக ஜொக் வெ ர ்துகளயிடுைல், மவடிை்ைல், 

வைொண்டு ் இயந்திர ்,  ற்று ் வபொக்குவரை்து மூல ் வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.4.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் இருந்து எதிர்பாரக்்கப்படும் 

தாக்கம் 

❖ வைொண்டு ் இயந்திர ் துகளயிடுைல், மவடிைை்ல்  ற்று ் 

மபொருடக்ளின் வபொக்குவரை்து, குறிப்பிட்ட மபொருள் (PM), சல்பர ் கட 

ஆக்கசடு வபொன்ற வொயுக்கள், வொகன மவளிவயற்றை்திலிருந்து 

கநட்ரஜன் ஆக்கசடுகள் வபொன்ற பல்வவறு நிகலகளில் சுரங்கை்தின் 

வபொது முக்கிய கொற்று  ொசுபொடுகள் உள்ளன. 

❖ மவடிமபொருளின் முழுக யற்ற மவடிப்பினொல் ஏற்படு ் நசச்ு 

வொயுக்கள் சில வநரங்களில் கொற்கற  ொசுபடுை்ைலொ ். 

❖ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து மவளிவயறு ் பறக்கு ் தூசி, 

சிகைவுறு ் தூசிக்கு வநரடியொக மவளிப்படு ் சுரங்கை் 

மைொழிலொளரக்ள் மீது விகளகவ ஏற்படுை்ைக்கூடு ். 

❖ அவை வநரை்தில், கொற்றில் பரவு ் தூசி நீண்ட தூர ் பயணிை்து சுரங்க 

குை்ைகக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிரொ ங்களில் குடிவயறலொ ். 
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4.4.2 உமிழ்வு மதிப்பீடு  

மசௌல்யொ  ற்று ் பலர,் 2001 உருவொக்கிய மைொடரப்ுகடய அனுபவ 

சூை்திரங்ககளப் பயன்படுை்தி மவவ்வவறு சுரங்க நடவடிக்கககளின் 

விகளவொக உமிழ்வு  திப்பிடப்படுகிறது. SPM, SO2  ற்று ் NOX உமிழ்வு 

 திப்பீட்டிற்குப் பயன்படுை்ைப்படு ் ச ன்பொடுகள் அட்டவகண 4.1 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 4.1 ஒட்டுபமாத்த சுரங்கத்திலிருந்து உமிழ்வு 
விகிதத்திற்கான அனுபவ சூத்திரம் 

 மாசுபடுத்தும் மூல 
வகக 

அனுபவச ்
சமன்பாடு 

அளவுருக்கள் 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

SPM பகுதி E=[u0.4a0.2{9.7+ 

0.01p+b/(4+0.3b)}] 

u = கொற்றின் 
வவக ்(m/s); p = 

கனி  உற்பைத்ி 
(Mt/yr); b = அதிக 
சுக  ககயொளுைல் 
(Mm3/yr); a = 

குை்ைகக 
பகுதி(கிமீ2); E = 

உமிழ்வு விகிை ்(g/s). 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

SO2 பகுதி E=a0.14{u/(1.83+0.93u)} 

[{p/(0.48+0.57p)} 

+{b/(14.37+1.15b)}] 

u = கொற்றின் 
வவக ்(m/s); p = 

கனி  உற்பைத்ி 
(Mt/yr); b = அதிக 
சுக  ககயொளுைல் 
(Mm3/yr); a = 

குை்ைகக 
பகுதி(கிமீ2); E = 

உமிழ்வு விகிை ்(g/s). 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

NOX பகுதி E=a0.25{u/(4.3+32.5u)} 

[1.5p+{b/(0.06+0.08b)}] 

u = கொற்றின் 
வவக ்(m/s); p = 

கனி  உற்பைத்ி 
(Mt/yr); b= அதிக 
சுக  ககயொளுைல் 
(Mm3/yr); a = 

குை்ைகக 
பகுதி(கிமீ2); E = 

உமிழ்வு விகிை ்(g/s). 

அனுபவ சூை்திரைக்ைப் பயன்படுைத்ி இவ்வொறு கணக்கிடப்படு ் 

உமிழ்வு விகிை ் AERMOD  ொடலிங்கில் உள்ளடீுகளில் ஒன்றொகப் 

பயன்படுைை்ப்படுகிறது. ஒட்டும ொைை் சுரங்கை்திற்கொன SPM உமிழ்வு 
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கணக்கீடு  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்ககககளக் கருை்தில் 

மகொள்ளொைைொல், சரியொன கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கககள் 

பின்பற்றப்படுவகை  னதில் கவை்து PM10 இன் வழிைவ்ைொன்றலுக்கு SPM 

 திப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு எடுக்கப்படுகிறது. PM10 உமிழ்வு விகிை ் SPM 

உமிழ்வில் 52% ஆகு ் பின்னணியில் SPM  திப்பீட்டில் இருந்து மபறப்பட்டது 

என்பகைக் கவனைத்ில் மகொள்ள வவண்டு ். PM10, SO2  ற்று ் NOX உமிழ்வு 

முடிவுகள் அட்டவகண 4.2 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 4.2 மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

பசயல்பாடு மாசுபடுத்தும் 
கணக்கிடப்பட்ட 

மதிப்பு (g/s) 

மீ 2 இல் 
குத்தகக 

பகுதி 

கணக்கிடப்பட்ட 
மதிப்பு (g/s/m2) 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

PM10 0.04001784 38250 
1.04622E-06 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

PM2.5 0.02401783 38250 
6.27917E-07 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

SOx 0.01643120 38250 
4.29574E-07 

ம ொைை் 
சுரங்க ் 

NOX 0.02443125 38250 
6.38725E-07 

 

4.4.2.1 கணக்கீடு மற்றும் மாதிரி விவரங்களின் கட்டகமப்பு 

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 

 ொசுபடுை்திகளின் விகளவு  ொசுபடுை்திகளின் மசறிவு  ற்று ் 

வளி ண்டலை்தில் அவற்றின் பரவல் ஆகியவற்றொல் பொதிக்கப்படுகிறது.  

கொற்றின் ைர  ொதிரியொக்க ் என்பது கொற்று  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்கககளின் முன்னறிவிப்பு, திட்டமிடல்  ற்று ்  திப்பீடு 

மசய்வைற்கொன ஒரு முக்கிய ொன கருவியொகு ், வ லு ்  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டுை ் வைகவககள ஒழுங்குபடுை்து ் ைரநிகலககளப் பூரை்்தி 

மசய்வைற்கு ்  ற்று ் குவொரி நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் பொதிப்கபக் 

குகறப்பைற்கொன ைணிப்பு நடவடிக்ககககளப் பயன்படுை்துவைற்கு ் 
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ஆகு ். சஸ்மபண்டட் பொரட்்டிகுவலட் வ ட்டர ்(SPM) குவொரி நடவடிக்கககளின் 

வபொது ஏற்படு ் முக்கிய  ொசுபொடு ஆகு ். வபொக்குவரை்தின் வபொது 

வைொண்டு ் இயந்திர ், துகளயிடுைல், மவடிைை்ல், ஏற்றுைல்  ற்று ் 

வொகனங்களின் இயக்க ்  ற்று ் கொற்றின் வவக ், கொற்றின் திகச, 

மவப்பநிகல,  கழப்மபொழிவு, ஈரப்பை ்  ற்று ் வ க மூட்ட ் வபொன்ற 

வொனிகல அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் ைொக்கங்கள் கணிப்பில் அடங்கு ். 

திட்டை் ைளைக்ைச ்சுற்றி 10கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்வவறு இடங்களில் 

உள்ள ஒவ்மவொரு ஏற்பியிலு ் சுற்றுப்புறக் கொற்றுச ் சூழலில் ஏற்படு ் 

ைொக்கைக்ையு ், திட்ட ைளை்தில் அதிகபட்ச ொக அதிகரிக்கு ் GLCஐயு ் 

கணிக்க இந்ை  ொதிரி பயன்படுைை்ப்பட்டது. புள்ளிவிவரங்கள் 4.1- 4.4 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. 

4.4.2.2 அதிகரிக்கும் பசறிவு மாடலிங் 

 கொற்றில் பரவு ் துகள்களொன PM10  ற்று ் PM2.5 ஆகியகவ குவொரிகள், 

வபொக்குவரை்து  ற்று ் மவளிப்படு ் பகுதிகளின் கொற்று அரிப்பு  ற்று ் 

வைொண்டு ் இயந்திர ்  ற்று ் ஏற்றுைல் கருவிகள்  ற்று ் வொகனங்கள் 

ஓட்டுவைொல் சல்பர ் கட ஆக்கசடு (SO2)  ற்று ் கநட்ரஜன் ஆக்கசடுகள் 

(NOx) மவளிவயற்றப்படுகின்றன. சுரங்கச ் மசயல்பொட்டினொல் ஏற்படு ் 

குறிப்பிடை்ைக்க கொற்று  ொசுபொடுகள், திட்டப் பகுதியிலு ் அகைச ்

சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற கொற்றுச ் சூழலிலு ் வ ொச ொன ைொக்கைக்ை 

ஏற்படுை்து ். 

திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் உள்ள குவொரி 

நடவடிக்கககளொல் எதிரப்ொரக்்கப்படு ் அதிகரிக்கு ் மசறிவு  ற்று ் 

உமிழ்வுகளின் நிகர அதிகரிப்பு, AERMOD ம ன்மபொருகளப் பயன்படுைத்ி 

திறந்ை குவொரி மூல  ொதிரியொக்க ் மூல ் கணிக்கப்படுகிறது  ற்று ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட ைளை்தில் கண்கொணிக்கப்பட்ட அடிப்பகட வரி 

ைரவுகளில் கொற்று  ொசுபடுை்திகளின் அதிகரிப்பு  திப்புகள் வசரக்்கப்பட்டன. 
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அட்டவகணகள் 4.3 - 4.6  இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி  ொசுபடுைத்ிகளின் ம ொை்ை 

GLC.  

4.4.2.3 மாதிரி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2& NOX (GLC) இன் திட்டை்திற்குப் பிந்கைய மசறிவுகள் 

அட்டவகண 4.3-4.6 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 4.3 PM10 இன் அதிகரிப்பு & விகளவு GLC 

 

குறி
யீடு 

கமய
ப் 

பகுதி
க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 

திகச PM10 

பசறிவுகள்(µg/m3) 

காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(100 μg/m3) 

மாற்றத் 

தின் 

அளவு (%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடி
த்த
ளம் 

வரி 

கணி
க்கப்
பட்ட

து 

பமா
த்த
ம் 

AAQ1 0.69 -- 40.83 18.1 58.93 

ை
ரை
்தி
ற்
கு

 கீ
வழ

 

 

44.3 

கு
றி
ப்
பி
ட
ை
்ை
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 

AAQ2 3.70 
மைன்
வ ற்கு 

38.80 10 48.8 25.7 

AAQ3 3.30 
மைன்
வ ற்கு 

36.43 5 41.43 13.7 

AAQ4 3.33 
மைன்
வ ற்கு 

39.28 5 44.28 12.7 

AAQ5 4.62 
வடவ 
ற்கு 

40.03 0.5 40.53 1.2 

AAQ6 3.40 
மைற்
கு 

37.01 0 37.01 0.0 

AAQ7 2.45 
வடக்
கு 

39.72 5 44.72 12.5 

AAQ8 0.69 
மைற்
கு 

39.68 0.5 40.18 1.2 
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படம் 4.1 PM2.5 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்படட்து 
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படம் 4. 2 PM10 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்படட்து 
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படம் 4.3 SO2 இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்படட்து 
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படம் 4.4 NOX இன் அதிகரிக்கும் பசறிவு கணிக்கப்படட்து. 
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அட்டவகண 4.4 Pm2.5 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விகளவு Glc 
கு

றி
யீ

டு
 

கமயப் 

பகுதிக்
கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திகச PM2.5 பசறிவுகள் (µg/m3) காற்றி
ன் தரத் 

தரத்துட
ன் 

ஒப்பிடு
தல் 

(60 

μg/m3) 

மாற்றத்
தின் 

அளவு (%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடித்த
ளம் 

வரி 

கணிக்க
ப்பட்டது 

ப
ம

ாத்
த

ம்
 

AAQ1 -- -- 23.16 10.9 34.06 

ை
ரை
்தி
ற்
கு

 கீ
வழ

 

47.0 

கு
றி
ப்
பி
ட
ை
்ை
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 AAQ2 0.69 
மைன்வ 
ற்கு 

20.69 5 25.69 24.1 

AAQ3 3.70 
மைன்வ 
ற்கு 

19.99 1 20.99 5.0 

AAQ4 3.30 
மைன்வ 
ற்கு 

21.02 5 26.02 23.7 

AAQ5 3.33 
வடவ ற்
கு 

21.95 0.5 22.45 2.2 

AAQ6 4.62 மைற்கு 19.10 0 19.1 0.0 

AAQ7 3.40 வடக்கு 21.40 1 22.4 4.6 

AAQ8 2.45 மைற்கு 19.71 0.5 20.21 2.5 

அட்டவகண 4.5 SO2 இன் அதிகரிப்பு & விகளவு GLC 

கு
றி

யீ
டு

 

கமய
ப் 

பகுதி
க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 

தி
க

ச
 

SO2 பசறிவுகள்(µg/m3) காற்றி
ன் தரத் 

தரத்துட
ன் 

ஒப்பிடு
தல் 

(80 

μg/m3) 

மாற்றத்
தின் 

அளவு 

(%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடித்த
ளம் 

வரி 

கணிக்கப்ப
ட்டது 

பமாத்
தம் 

AAQ1 -- -- 9.95 7.4 17.35 

ை
ரை
்தி
ற்
கு

 கீ
வழ

 74.3 

கு
றி
ப்
பி
ட
ை
்ை
க்
க
து

 

அ
ல்
ல

 

AAQ2 0.69 
மைன்வ 
ற்கு 

8.37 5 13.37 59.7 

AAQ3 3.70 
மைன்வ 
ற்கு 

9.14 1 10.14 10.9 

AAQ4 3.30 
மைன்வ 
ற்கு 

9.15 5 14.15 54.6 
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AAQ5 3.33 
வடவ ற்
கு 

8.69 0.5 9.19 5.7 

AAQ6 4.62 மைற்கு 9.99 0 9.99 0.0 

AAQ7 3.40 வடக்கு 8.71 0.5 9.21 5.7 

AAQ8 2.45 மைற்கு 6.60 0.5 7.1 7.5 

அட்டவகண 4.6 NOX இன் இன்கிரிபமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC 

ந
ிக

ல
ய

 

கு
றி

யீ
டு

 

கமய
ப் 

பகுதிக்
கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

தி
க

ச
 

NOx பசறிவுகள்(µg/m3) காற்றின் 

தரத் 

தரத்துட
ன் 

ஒப்பிடுத
ல் 

(80 μg/m3) 

மாற்ற
த்தின் 

அளவு 

(%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடித்த
ளம் 

 

கணிக்கப்
பட்டது 

பமா
த்த
ம் 

AAQ1 -- -- 19.6 9.7 29.3 

ை
ரை
்தி
ற்
கு

 கீ
வழ

 

49.4 

கு
றி
ப்
பி
ட
ை
்ை
க்
க
து

 அ
ல்
ல

 AAQ2 0.69 
மைன்
வ ற்கு 

18.5 5 23.5 27.0 

AAQ3 3.70 
மைன்
வ ற்கு 

17.0 1 18 5.8 

AAQ4 3.30 
மைன்
வ ற்கு 

18.2 5 23.2 27.4 

AAQ5 3.33 
வடவ 
ற்கு 

22.2 0.5 22.7 2.2 

AAQ6 4.62 மைற்கு 19.1 0 19.1 0.00 

AAQ7 3.40 வடக்கு 17.8 1 18.8 5.6 

AAQ8 2.45 மைற்கு 22.6 0.5 23.1 2.2 

       

ஒட்டும ொை்ை மசறிவு  திப்புகள், அைொவது, அகனை்து ஏற்பி 

இடங்களிலு ்  ொசுபடுை்ைலின் 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 ். 
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4.4.3 பபாதுவான தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

 துகளயிடுதல் 

மூலை்திலுள்ள தூசிகயக் கட்டுப்படுைை், ஈர ொன துகளயிடல் பயிற்சி 

மசய்யப்படு ். ைண்ணீர ் பற்றொக்குகற உள்ள இடங்களில், டிரில்-வெொல் 

கொலரின் வொயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ்துகளயிடுவைற்கு மபொருை்ை ொன 

வடிவக க்கப்பட்ட தூசி 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, இன்ஜின், க ்ப்ரசர ் வபொன்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கு ். 

❖ டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கு ். 

❖ துரப்பணை்தின் ஊடுருவல் விகிை ் அதிகரிக்கப்படு ்.தூசி இல்லொை 

வளி ண்டலை்தின் மைரிவுநிகல வ  ்படுை்ைப்படு ், இைன் விகளவொக 

பொதுகொப்பொன வவகல நிகலக கள் ஏற்படு ். 

இழுத்து பசல்லும்  சாகல மற்றும் பபாக்குவரத்து 

❖ வபொக்குவரை்தின் வபொது தூசி உருவொகொ ல் இருக்க ஒரு நொகளக்கு 

இரண்டு முகற இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளில் ைண்ணீர ்

மைளிக்கப்படு ். 

❖ மபொருள் வபொக்குவரை்து பகல் வநரை்தில் வ ற்மகொள்ளப்படு ்  ற்று ் 

மபொருள் ைொரப்ொய் மகொண்டு மூடப்பட்டிருக்கு ். 

❖ தூசி உருவொகுவகைை் ைவிரப்்பைற்கொக, 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. 
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❖ உவலொக ் இல்லொை இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள் பயன்பொட்டுக்கு 

வரு ் முன் வொரந்வைொறு ் சுருக்கப்படு ். 

❖ கசிவு ஏற்படொ ல் இருக்க டிப்பரக்ளில் அதிக பொர ் ஏற்றுவது 

ைவிரக்்கப்படு ். 

❖ அகனை்து வபொக்குவரை்து வொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

சொன்றிைழ் கவை்திருப்பது உறுதி மசய்யப்படு ். 

❖ இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகள்  ற்று ் சரவ்ீஸ் சொகலகள் ைளரவ்ொன 

மபொருடக்ள் குவிந்துள்ளகை அகற்ற ைரப்படுை்ைப்படு ். 

 பசுகம பகுதி 

❖ டிரொக்டரக்ள்/டிப்பரக்ளின் இயக்கை்ைொல் தூசி உருவொகுவகைை் ைடுக்க, 

சுரங்கப் பொகைகள் முழுவது ்  ரங்ககள நடுைல்  ற்று ் சுரங்கப் 

பொகைககள வழக்க ொன ைர ் பிரிை்ைல் ஆகியகவ 

நகடமுகறப்படுைை்ப்படு ். 

❖ திட்ட இடை்கைச ் சுற்றி வபொது ொன அகலை்தில் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

பதாழில் ஆபராக்கியம் 

❖ மைொழிலொளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடி வழங்கப்படு ்  ற்று ் அவற்றின் 

பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

❖ அகனை்து சுரங்கை் மைொழிலொளரக்ள்  ற்று ் டிப்பர ்

ஓட்டுநரக்ளிகடவய தூசி முகமூடிகள் அணிவைன் முக்கியை்துவ ் 

குறிைை் விழிப்புணரக்வ உறுதிப்படுைை் ஆண்டுவைொறு ்  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 ் HEMM துகளயிடுைல், 

மவடிைை்ல்  ற்று ் ஓட்டுைல் வபொன்ற மசயல்பொடுகளொல் ஏற்படுகிறது. திட்டப் 

பகுதிக்கு அருகொக யில்  னிைக் குடிவயற்ற ் இல்லொைைொல், இந்ை 

நடவடிக்கககளொல் இந்ைப் பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்ைப் பிரசக்னயு ் 

ஏற்படொது. மவடிைை்ல்  ற்று ் க ்ப்ரசர ்மசயல்பொடு (துகளயிடுைல்)  ற்று ் 
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வபொக்குவரை்து நடவடிக்கககள் ஆகியவற்கறக் கருைத்ில் மகொண்டு 

இகரசச்ல்  ொதிரியொக்க ் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

இந்ை முக்கிய சைை்ை்கை உருவொக்கு ் ஆைொரங்கள் கொரண ொக 

வவகல மசய்யு ் குழிகயச ் சுற்றியுள்ள பல்வவறு தூரங்களில் இகரசச்ல் 

அளகவக் கணக்கிடுவைற்கொன கணிப்புகள் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகளில் ஏற்படு ் ைொக்கை்கை 

 திப்பிடுவைற்கு இகரசச்ல்  ொதிரியொக்க ் வ ற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 ொதிரியின் அடிப்பகட நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் ைணிப்பு ஆகு ். 

ஒரு புள்ளியில் சை்ை ் வகொள அகலககள உருவொக்குகிறது, அகவ 

மூலை்திலிருந்து கொற்றின் வழியொக 1,100 அடி/வி வவகை்தில் பரவுகின்றன, 

முைல் அகல கொலப்வபொக்கில் எப்வபொது ் அதிகரிை்து வரு ் வகொளைக்ை 

உருவொக்குகிறது. அகல பரவு ்வபொது, குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் வகொளை்தின் 

பரப்பளவில் பரவுவைொல் சைை்ை்தின் தீவிர ் குகறகிறது.  ொதிரியின் 

அனு ொன ் 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 

 டக்ககக் கூட்டல் மூல ் பல்வவறு இடங்களில் தீர ்ொனிக்க முடியு ். 

Lp பமாத்தம் = 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: 
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• ஆைொர ைரவு 

• ஏற்பி ைரவு 

• குகறப்பு கொரணி 

சுரங்க மசயல்பொட்டில் பயன்படுைை்ப்படு ் அகனை்து இயந்திரங்கள் 

 ற்று ் மசயல்பொடுககள கணக்கில் எடுை்துக்மகொண்டு மூல ைரவு 

கணக்கிடப்பட்டது. இது அட்டவகண 4.7 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 4.7 இயந்திரங்களால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

பசயல்பாடு மற்றும் ஒலி நிகல 

வரிகச 

எண் 

இயந்திரம் / 

பசயல்பாடு 

சுற்றுசச்ூழல் 

மீதான தாக்கம் 

மூலத்திலிருந்து 50 அடி 

உயரத்தில் dB(A) இல் உற்பத்தி 

பசய்யப்படும் சத்தம்* 

1 மவடிைை்ல் ஆ ் 94 

2 ஜொக் வெ ர ் ஆ ் 88 

3 க ்ப்ரசர ் இல்கல 81 

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 ொை்ை இகரசச்ல் 

95.8 dB (A) ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. மபொதுவொக, மபரு ்பொலொன சுரங்க 

நடவடிக்கககள் 100-109 dB (A) க்கு இகடயில் சை்ைை்கை உருவொக்குகின்றன. 

உபகரணங்கள்  ற்று ் மசயல்பொட்டு இகரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்ச ்) 

வைொரொய ொக இருக்கு ் என்று நொங்கள் கருதிவனொ ். 109 dB (A) இகரசச்ல் 

முன்கணிப்பு  ொடலிங். 
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அட்டவகண 4.8 கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இகரசச்ல் 
கண்காணிப்பு 

இடம் 

திட்ட 
தளத்தி

ல் 
இருந்து 
தூரம்(மீ

) 

பகல் 
பநரத்தில் 

அடிப்ப
கட 

இகரசச்
ல் நிகல 

(dBA)m 

கணிக்கப்படு
ம் இகரசச்ல் 
நிகல(dBA) 

பமாத்தம்(dB

A) 

க ய  ண்டல ் 100 41.6 57.16 57.28 

புன்ன ் 
வவலொயுை ்பொகள

ய ் 

670 39.6 40.64 43.16 

புதுக்கனெலி 3700 39.8 25.80 39.97 

மபொன்விநொயக ப்ளூ 
ம ட்டல்ஸ் 

3350 41.2 26.66 41.35 

மநொசச்ிபொகளய ் 3400 41.3 26.53 41.44 

பள்ள ருைப்பட்டி 4650 40.9 23.81 40.98 

புன்ன ் சை்திர ் 3400 42.6 26.53 42.71 

பவிை்திர ் 2400 43.8 29.56 43.96 

NAAQ ைரநிகலகள் 

மைொழில்துகற பகல் வநர ் - 75 dB (A) & இரவு வநர ்- 70 

dB (A) குடியிருப்பு பகல் வநர ் -55 dB (A) & இரவு வநர ்- 
45 dB (A) 

 

அதிகரிக்கு ் இகரசச்ல் நிகல க ய  ண்டலை்தில் 57.16 dB (A) 

ஆகவு ், இகடயக  ண்டலை்தில் 23.81  ற்று ் 40.64 dB (A) க்கு இகடயில் 

இருக்கு ். இகடயக  ண்டலை்தில் உள்ள மவவ்வவறு ஏற்பிகளில் சைை் ் 

அளவு குகறவொக உள்ளது, இதில் உள்ள தூர ்  ற்று ்  ற்ற நிலப்பரப்பு 

அ ்சங்கள் இகரசச்கலக் குகறக்கிறது. 35.5 dB (A), ைகடயொக உள்ள ைகரப் 

பிரதிபலிப்பு, வளி ண்டல ், கொற்றின் வவக ், மவப்பநிகல,  ரங்கள் 

 ற்று ் கட்டிடங்கள் வபொன்ற பல கொரணிகளொல் குகறவகைக் கருை்தில் 

மகொண்டு, கண்கொணிக்கப்பட்ட  திப்புகள்  ற்று ் ஏற்பிகளில் 

கணக்கிடப்பட்ட  திப்புகள் கொரண ொக ஏற்படு ் ஒலி அளவு கணிை 

சூை்திரை்கை அடிப்பகடயொகக் மகொண்டது. விகளவு. வ வல உள்ள 

அட்டவகணயில் இருந்து, சை்ை ்  ொசு (ஒழுங்குமுகற  ற்று ் கட்டுப்பொடு) 

விதிகள், 2000 (முைன்க  விதிகள் மவளியிடப்பட்டது) படி குடியிருப்பு 
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பகுதிக்கு அருகில் உள்ள அகனை்து இடங்களிலு ் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் 

அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இகடநிகல  ண்டல ்) அனு திக்கப்பட்ட 

வர ்புகளுக்குள் இருப்பகைக் கொணலொ ். இந்திய அரசிைழில், 14.2.2000 

வைதியிட்ட S.O.123(E), பின்னர ் S.O. 1046(E), வைதி 22.11.2000, S.O. 1088(E), வைதி 

11.10.2002, 1569, S. 19.09.2006  ற்று ் 11.01.2010 வைதியிட்ட S.O. 50 (E) 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 கெட்ரொலிக் ரொக் பிவரக்கர ்

பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ சரியொன இகடமவளி, சுக , ைண்டு  ற்று ் உகந்ை 

கட்டண ்/ைொ ைை்துடன் கட்டுப்படுை்ைப்பட்ட மவடிப்பு 

பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖ சொைக ொன வளி ண்டல நிகல  ற்று ் குகறவொன  னிை மசயல்பொடு 

வநரங்களின் வபொது, மின்சொர ் அல்லொை துவக்க அக ப்கபப் 

பயன்படுை்தி மவடிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ ஒவ்மவொரு வொரமு ் இயந்திரங்களின் சரியொன பரொ ரிப்பு, எண்மணய் 

 ற்று ் கிரீஸ் ஆகியகவ ஒலி உருவொக்கை்கைக் குகறக்கு ். 

❖ அதிக அளவு சைை்ை்கை உருவொக்கு ் இயந்திரங்களில் (HEMM) 

பணிபுரியு ் மைொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அகறககள 

வழங்குைல். 

❖ அகனை்து இயந்திரங்களிலு ் கசலன்சரக்ள் /  ப்ளரக்ள் நிறுவப்படு ். 

❖ திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றிலு ், இழுை்துச ் மசல்லு ் சொகலகளிலு ் 

பசுக ப் பகுதி /வைொட்ட ் உருவொக்கப்படு ். வைொட்ட ் சை்ை ் 

பரவுவகை குகறக்கிறது. 

❖ HEMM ஆபவரட்டரக்ள்  ற்று ் HEMM அருவக பணிபுரிபவரக்ளுக்கு கொது 

 ஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் வபொன்ற ைனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 
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உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படு ்  ற்று ் பயிற்சி  ற்று ் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்ைொலு ் அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி மசய்யப்படு ். 

❖ வ ொச ொன இகரசச்ல் நிகல விகளவுககளப் 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 ் மவடிைை்ல், 

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 ஒட்டு வீடுகளில் கொணப்படுகிறது. குடிகச 

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 குை்ைகக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் 

அல்லது விவசொய வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு கொய ் அல்லது 

கட்டக ப்புகளுக்கு வசை ் ஏற்படலொ ். முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதிகளிலிருந்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் கீவழ உள்ள அட்டவகணயில் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. குவொரியில் மவடிப்பைொல் ஏற்படு ் நில அதிரவ்ுகள் 

அனுபவ ச ன்பொட்கடப் பயன்படுை்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் வவகை்கை (PPV)  திப்பிடுவைற்கொன அனுபவ ச ன்பொடு கீவழ 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

விரிவொக்க ்  

V = உசச் துகள் வவக ் (மிமீ/வி) 

K = ைள ்  ற்று ் ரொக் கொரணி  ொறிலி (500) 

Q = அதிகபட்ச உடனடி கட்டண ் (கிவலொ) 
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B = பொகற  ற்று ் ைளை்துடன் மைொடரப்ுகடய  ொறிலி (மபொதுவொக 1.6) 

R = கட்டணை்திலிருந்து தூர ் (மீ) 

அட்டவகண 4.9 பிளாஸ்டிங் காரணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV 

மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

ஐடி 

அதிகபட்ச கட்டணம் 

கிபலாவில் 

மீ அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு 
PPV in mm/s 

P1 72 700 0.97 

 29/8/1997 வைதியிட்ட சுற்றறிக்கக எண். 7 மூல ் பொதுகொப்பொன நிகல 

அளவுவகொல்களின்படி சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரக ் மஜனரல் படி 72 

கிவலொ மின்னூட்டைை்ொல் உற்பை்தி மசய்யப்படு ் உசச் துகள் வவக ் 8 

மிமீ/விக்குக் குகறவொக உள்ளது. ஆனொல் திட்ட ஆைரவொளர ் ஒரு 

மவடிப்புக்கொன கட்டண ் 72 கிவலொவிற்கு ் குகறவொக இருக்க வவண்டு ் 

என்பகையு ், பணிய ரை்ை்ப்பட்ட நபரின் வ ற்பொரக்வயின் கீழ் ஆன்கசட் 

நிகலக களின் அடிப்பகடயில் முன்ம ொழிபவர ் ஒரு நொகளக்கு இரண்டு 

அல்லது மூன்று முகற மவடிப்கப வ ற்மகொள்ள வவண்டு ் என்பகையு ் 

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 க் குவொரிகளில் மவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆழ ொன துகள 

துகளயிடுைல்  ற்று ் ைகர அதிரவ்ுககளக் குகறக்கு ் ைொ ை ொன 

மடட்டவனட்டரக்களப் பயன்படுை்தி மவடிைை்ல் இல்லொ ல் 

வ ற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖ பொதுகொப்பொன மவடிப்பிற்கொகவு ் சரியொன அளவு மவடி ருந்துகள், 

ைகுந்ை ைண்டுப் மபொருடக்ள்  ற்று ் மபொருைை் ொன ைொ ை முகற 

பின்பற்றப்படு ். 

❖ DGMS வழிகொட்டுைல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து வபொது ொன 

பொதுகொப்பொன தூர ் பரொ ரிக்கப்படு ் 

❖ DGMS வழிகொட்டுைல்களின்படி மவடிப்பு ைங்குமிட ் வழங்கப்படு ் 

❖ பகல் வநரை்தில்  ட்டுவ  மவடிப்பு பணிகள் வ ற்மகொள்ளப்படு ் 
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❖ 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 மகொடுக்கு ் வககயில் சரியொக 

வடிவக க்கப்படு ். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கு ் நபர ் (சுரங்க துகண ைகலவர,் 

சுரங்கை் ைகலவர,் 2வது வகுப்பு சுரங்க வ லொளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க 

வ லொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 

❖ ஷொட் விதிகளின் ஒரு மைொகுப்பு வகரயப்படு ்  ற்று ் மவடிப்புை் 

மைொடங்கு ் விரிவொன இயக்க நகடமுகறககளக் வகொடிட்டுக் 

கொட்டுவதுடன், பணியொளரக்ள் அல்லது மபொது க்களுக்கு ஆபை்து 

ஏற்படொ ல் ைளை்தில் நடவடிக்கககள் நகடமபறுவகை உறுதிமசய்யு ். 

❖ மவடிக்கு ் சக்திகயக் கட்டுப்படுை்ைவு ், கொற்வறொட்ட ் / ைவறொன 

தீயினொல் ஏற்படு ் சுற்றுசச்ூழல் இகடயூறுககளக் குகறக்கவு ் 

வபொது ொன வகொணை் ைண்டுப் மபொருள் பயன்படுைை்ப்படு ். 

❖ எந்ை வநரை்திலு ் ஒவர ஒரு சொரஜ்்  ட்டுவ  மவடிக்கப்படுவகை 

உறுதிமசய்ய, மடட்டவனட்டரக்ள் முன்னவர தீர ்ொனிக்கப்பட்ட 

வரிகசயில் இகணக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு NONEL அல்லது அது வபொன்ற 

வகக துவக்க அக ப்பு பயன்படுை்ைப்படு ். 

❖ அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கு ் வககயில் துகளககள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகை உறுதி மசய்யு ் வககயில் 

மவடிப்பு ைொ ை வரிகச வடிவக க்கப்பட வவண்டு ். 

❖ கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் வவக ் 0.251mm/s ஐ ைொண்டொை வககயில் 

மபொருைை் ொன மவடிப்பு நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படு ். 

❖ மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க ஒவ்மவொரு 6 

 ொைங்களுக்கு ் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு வ ற்மகொள்ளப்படு ். 
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4.6 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் பன்முகத்தன்கம 

4.6.1. தாவரங்கள் மீது எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

பல்லுயிர ் மபருக்கை்தின் ைொக்க ் அைன்  ொறுபட்ட  ற்று ் 

ஆற்றல்மிக்க பண்புகளொல் கணக்கிட கடின ொக உள்ளது, சுரங்க 

நடவடிக்கககள் மபொதுவொக கொடழிப்பு, நில சீரழிவு, நீர,் கொற்று  ற்று ் ஒலி 

 ொசுபொடு ஆகியவற்றில் விகளகின்றன, இது திட்டப் பகுதியின் 

விலங்கினங்கள்  ற்று ் பூக்களின் நிகலகய வநரடியொகவவொ அல்லது 

 கறமுக ொகவவொ பொதிக்கிறது. எவ்வொறொயினு ், இந்ை ைொக்கங்களின் 

நிகழ்வு  ற்று ் அளவு முற்றிலு ் திட்டை்தின் இட ், மசயல்பொட்டு முகற 

 ற்று ் ச ்பந்ைப்பட்ட மைொழில்நுட்பைக்ைப் மபொறுை்ைது. ைொக்கக் கணிப்பு 

என்பது ைொக்க  திப்பீட்டில் முக்கிய அடிசச்ுவடு  ற்று ் திட்டச ் சூழலில் 

குறிப்பிடை்ைக்க  ொற்றங்ககளக் மகொண்டு வரக்கூடிய திட்டச ்மசயல்ககள 

அகடயொள ் கொட்டுகிறது. ைற்வபொகைய ஆய்வு கொருகடயொ ்பொகளய ் 

கிரொ ை்தில் உைவ்ைச திட்டை்ைொல் ஏற்படக்கூடிய பொதிப்புககள 

முன்னறிவிப்பைற்கொகவு ்  ற்று ் சுற்றுசச்ூழகலச ் சுற்றியுள்ள 

வொழ்விடங்கள்/சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் அைனுடன் மைொடரப்ுகடய 

பல்லுயிரியகல உள்ளடக்கிய உயிரியல் பண்புகளின் சிறப்புக் குறிப்கபயு ் 

கணிக்க வ ற்மகொள்ளப்பட்டது. 

 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கககளில் சில சிைறிய புைரக்ள் 

 ற்று ் பிற முள் இனங்ககள அகற்றுவது அடங்கு ். முக்கிய வொழ்விடக் 

கூறுகளின் மீைொன ைொக்கங்கள் உள்ளூர ் அளவில் ஏற்படு ் என்றொலு ், 

பிரொந்திய அளவில் அகவ கவனிக்கப்பட்ட அல்லது எதிரப்ொரக்்கப்படு ் 

உயிரினங்களின் வொழ்க்ககச ் சுழற்சி வைகவகளுக்கு முக்கிய ொனைொக 

இருக்கொது. வ லு ், கருை்தியல் கட்டைத்ில், வ ல் மபஞ்சில் மவட்டப்பட்ட 

பகுதிகள் உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்ககள நடவு மசய்வைன் மூல ் மீண்டு ் 

ைொவர ொக்கப்படு ்  ற்று ் சுரங்க நடவடிக்கககள் முடிந்ைபின் கீழ் 

மபஞ்சுகள்  கழநீர ் வசகரிப்பு அக ப்பொக  ொற்றப்படு ், இது 

விலங்கினங்களின் வொழ்விட வளங்ககள  ொற்று ். இந்ை பகுதியில் நீண்ட 

கொல ொக. ைற்வபொதுள்ள சொகலகள் பயன்படுைை்ப்படு ்; ைொவரங்களின் 

பொதிப்கபக் குகறக்க புதிய சொகலகள் அக க்கப்படொது. 
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வனவிலங்குகள் மபொதுவொக திட்டப் பகுதியிலு ் அைன் 

சுற்றுப்புறங்களிலு ் ைொவர உகற  ற்று ் வ ற்பரப்பு நீர ் இல்லொைைொல் 

கொணப்படுவதில்கல. சில வீடட்ு விலங்குகள் ைவிர, ஊரவ்ன, முயல்கள் 

 ற்று ் சில மபொதுவொன பறகவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் கொணப்படுகின்றன. 

I. சுரங்கை்தின் மசயல்பொட்டுக் கட்டை்தில் ஆகலகள் எதுவு ் 

மவட்டப்படொது 

II. திட்ட ைளை்தில் இருந்து மிகக் குகறவொன கொற்று உமிழ்வுகள் 

அல்லது கழிவுகள் இருக்க வவண்டு ். லொரிகய ஏற்று ் வபொது, தூசி உருவொக 

வொய்ப்புள்ளது. இது ஒரு ைற்கொலிக விகளவு  ற்று ் சுற்றியுள்ள 

ைொவரங்ககள கணிச ொக பொதிக்கு ் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல 

III. இகடயக பகுதியில் உள்ள நிலை்தின் மபரு ்பகுதி பயிர ்நிலங்கள், 

புல் திட்டுகள்  ற்று ் சிறிய புைரக்ள் மகொண்ட அகலயில்லொை 

நிலப்பரப்பொகு ். எனவவ, இப்பகுதியின் ைொவரங்களுக்கு எந்ை பொதிப்பு ் 

ஏற்படொது. 
 

4.6.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

இகவ அகனைக்ையு ் கருை்தில் மகொண்டு சுற்றுசச்ூழல் வ லொண்க  

திட்டை்தின் கீழ் ைணிப்பு நடவடிக்கககள் பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளன. கொற்று 

 ொசுபொட்கடக் கட்டுப்படுை்ை உயிரி வடிகட்டியொக ைொவர இனங்களின் பங்கு 

பற்றிய புரிைலுடன், குறிப்பிட்ட உயிரினங்களின் பரப்பு/ைளை் வைகவகள் 

 ற்று ் வைகவயொன மசயல்திறன் ஆகியவற்கறக் கருை்தில் மகொண்டு 

மபொருைை் ொன ைொவர இனங்கள் (முக்கிய ொக  ர இனங்கள்) 

பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு வொரியொக முன்ம ொழியப்பட்ட வைொட்டை ்

திட்டை்தின் விவரங்கள் அட்டவகண 4.10 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பசுக   ண்டலை்தின் முக்கிய வநொக்க ்  ொசுபொட்டின் மூலை்திற்கு ் 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு ் இகடயில் ஒரு ைகடகய வழங்குவைொகு ். 

ைொவரப் பரப்பின் இழப்கப ஈடுமசய்யு ் வககயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கை் திட்டை்தின்படி, கொடு வளரப்்புை் திட்டை்கை முக்கிய ொகக் 

மகொை்துக்குள் விழு ் பகுதிகளில் பல்வவறு கட்டங்களில் வ ற்மகொள்ள 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்ை வொழ்விட வ  ்பொட்டுை் திட்ட ், 
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விலங்கினங்கள் மீண்டு ் குடிவயற்றப்படுவகை உறுதிமசய்து க ய 

 ண்டலை்தில் மிகுதியொன நிகலகய வ  ்படுை்து ். 

பசுக  பகுதி வநொக்கங்கள் பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்கு ்: 

❖  சை்ை ் குகறப்பு 

❖  சூழலியல்  றுசீரக ப்பு 

❖  வ  ்படுை்ைப்பட்ட ைொவரங்கள்  ற்று ் வைொட்டப் பரப்பின் 

கொரண ொக பகுதியின் அழகியல், உயிரியல்  ற்று ் கொட்சி வ  ்பொடு. 

4.6.2.1 மாவட்டத்தில் பதாட்டக்ககலக்கான இனங்கள் பரிந்துகர 

வழங்கப்பட்டது 

பயிரிடுவைற்கு வககககள பரிந்துகரக்கு ் வபொது பின்வரு ் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

❖ ைற்வபொதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்ககயொன வளரச்ச்ி  ற்று ் 

பல்வவறு உயிரினங்களின் உயிரவ்ொழ்வு விகிை ். 

❖ ஒரு குறிப்பிட்ட வகக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ைொவர இனை்தின் 

மபொருைை் ். 

❖ பல்லுயிர ்மபருக்கைக்ை உருவொக்குைல். 

❖ வவக ொக வளரு ், அடரை்்தியொன விைொன நகல், வற்றொை  ற்று ் 

பசுக யொன மபரிய இகல பகுதி. 

❖ இயற்கக வளரச்ச்ியின் மபரிய விகளவுகள் இல்லொ ல்  ொசுக்ககள 

உறிஞ்சுவதில் திறக யொனது. 

❖ அட்டவகண 4.10 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளபடி பின்வரு ் இனங்கள் 

முைன்க யொக வைொட்டை்திற்கொக கருைப்படலொ ், அகவ அப்பகுதியில் 

நிலவு ் கொலநிகல நிகலக்கு மிகவு ் மபொருை்ை ொனகவ. 
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படம் 4.5 பசுகம பகுதி பமம்பாட்டு புககப்படங்கள் 

அட்டவகண 4.10 பசுகம பகுதி பமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு பரிந்துகரக்கப்பட்ட 

இனங்கள் 

வ
. 
எ

ண்
 

தாவரத்தின் 

தாவரவியல் 

பபயர் 

குடும்பப் பபயர் பபாது பபயர் வகக 

தூசி 

பிடிப்பு 

திறன் 

அம்சங்கள் 

1 
அசொடிரொக்டொ 

இண்டிகொ 
ம லியொசிவய வவ ்பு, வவ ்பு 

 
ர ்

 

இ
ரண்

டு
 
அ
டு
க்
கு
க
ள
ிலு
 ்

 
ந
ன்
கு

 
ை
டி
 
ன
ொக

 

இ
ரு
க்
கு
 ்

 

ப
ொலி
வச
ட்

 
 
ற்
று
 ்

 
ஸ்
ப
ொங்
கி

 
ப
ொர
ன்
கி
 
ொவி
ல்

 

ந
ன்
கு

 
வவ
று
ப
டு
கி
ற
து

. 
 

 
 

 
 

 
 
ப
ஞ்
சு
வப
ொன்
ற

 

ப
ொர
ன்
கி
 
ொ 
எ
ன்
ப
து

 

கீ
ழ்

 
வ 
ல்
வை
ொலி
ல்

 
உ
ள்
ள
து

 
ப
ல

 

வ
ொஸ்

கு
ல
ரமூ

ட்
க
ட
க
ள்

ஏ
ற
க்
கு
க
ற
ய

இ
க
ண
ய
ொன
ம
ை
ொட
ரக்
க
ள
அ
க
 
ை
்து
ள்
ள
ன2 

மடக்வடொனொ 

கிரொண்டிஸ் 
லொமியொசிவய வைக்கு 

3 
பொலியொல்தியொ 

லொங்கிஃவபொலியொ 
அன்வனொவனசிவய மநட்டிலிங்க ் 

4 
அல்பிசியொ 

மலமபக் 
ஃவபவபசிவய வொகக 

5 
மடவலொனிக்ஸ் 

மரஜியொ 

ஃவபவபசிவய மச ் யிர-் 

மகொன்கற 

6 
மபௌஹினியொ 

வரமசவ ொசொ 

ஃவபவபசிவய அை்தி 

7 
கொசியொ 
ஃபிஸ்துலொ 

ஃவபவபசிவய சரமகொண்டகர 

8 
ஏகல் 

 ொரம் வலொஸ் 
ருவடசி வில்வ ் 

9 
மபொங்கமியொ 

பின்னடொ 
ஃவபவபசிவய புங்க ் 

10 
மைஸ்மபசியொ 

பொபுல்னியொ 
 ொல்வவசி பூவரசு 
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எல்கலயில் உள்ள 7.5 மீ பொதுகொப்பு தூர ், அடுைை்டுை்ை கொடு 

வளரப்்புக்கு பயன்படுை்ை அகடயொள ் கொணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினு ், கொடு 

வளரப்்பு எப்மபொழுது ் முகறயொகவு ் அறிவியல் பூரவ் ொகவு ் 

வ ற்மகொள்ளப்பட வவண்டு ். அசொடிரொக்டொ இண்டிகொ, அல்பிசியொ மலமபக் 

 ற்று ் மடக்வடொனொ கிரொண்டிஸ் வபொன்ற பிரொந்திய  ரங்கள் குைை்கக 

எல்கலயில் நடப்பட்டு, அந்ைந்ை முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டை்தில் அமவன்யூ 

வைொட்ட ் வ ற்மகொள்ளப்படு ். இந்ை பகுதியில் உயிரவ்ொழு ் விகிை ் 80% 

ஆக இருக்கு ் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. கொடு வளரப்்புை் திட்ட ் 

அட்டவகண 4.10 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது  ற்று ் பசுக   ண்டல 

வ  ்பொட்டுை் திட்டை்திற்கொன பட்மஜட் அட்டவகண 4.11 இல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 4.11 பசுகம பகுதி பமம்பாட்டுத் திட்டம் 

வரி
கச 

எண். 

நடவு பசய்ய 
முன்பமாழியப்

பட்ட 
மரங்களின் 

எண்ணிக்கக 

உயிர் 
பிகழ
ப்பு % 

மூடப்ப
ட 

பவண்
டிய 

பகுதி 
(மீ2) 

இனத்தின் 
பபயர ்

வளர்க்கப்படும் 
என 

எதிரப்ார்க்கப்
படும் 

மரங்களின் 
எண்ணிக்கக 

க
ட்
டு
 
ொன
 க
ட்
ட
ை
்தி
ல்
 வ
ை
ொட்
ட
 ்
 (3

 

 
ொை
ங்
க
ள்
) 

சுரங்க குை்ைகக பகுதியில் 
ைொவரங்கள்  

765 80% 6,885 அசொடிரொக்
டொ 

இண்டிகொ, 

அல்பிசியொ 
மலமபக், 

மடவலொனி
க்ஸ் 

மரஜியொ, 

மடக்வடொ
னொ 

கிரொண்டி
ஸ், 

முைலியன 

612 சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு மவளிவய 
ைொவரங்கள்  

1148 80% 10,328 
 

918 

 



Page | 158  

 

அட்டவகண 4.12 பசுகம பகுதி பமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்பெட் 

பசயல்பாடு 

பதாட்டம் 

(3 

மாதங்கள்) 

பசலவு 

மூலதன 

பசலவு 

(RS) 

மீண்டும் 

பசலவு - 

ஆண்டுக்கு 

சுரங்க 

குை்ைகக 

பகுதிக்குள் 

வைொட்ட ் 

(பொதுகொப்பு 

ஓரங்களில்) 

765 

ைள அனு தி, நில ் 

ையொரிைை்ல், குழி 

வைொண்டுைல் / 

அகழிகள்,  ண் 

திருைை்ங்கள், குைை்கக 

பகுதிக்குள் நடவு 

மசய்வைற்கு ஒரு மசடிக்கு 

200 (மூலைன ்)  ற்று ் 

ஒரு ஆகல 

பரொ ரிப்புக்கு @ 30 

(மைொடரந்்து) 

 ரக்கன்றுககள நடவு 

மசய்ைல்" 

153000 
 

22950 

பகுதிக்கு 

மவளிவய 

வைொட்ட ் 

1148 

குை்ைகக பகுதிக்கு 

மவளிவய வைொட்டைத்ிற்கு 

அமவன்யூ 

பிளொன்வடஷன் @ 300 

ஆகலக்கு (மூலைன ்) 

 ற்று ் ஒரு ஆகல 

பரொ ரிப்புக்கு @ 30 

(மைொடரந்்து) 

344400 

 

34440 

 

பமாத்தம் 497400 57390 

ஆைொர ்: EMP பட்மஜட் 

கனி ை்கை முழுக யொக பிரிைம்ைடுை்ை பிறகு, வைொண்டப்பட்ட 

குழிகளில்  கழநீர ் ற்று ் கசிவு நீகர வசகரிக்க அனு திக்கப்படு ், இது 

அருகிலுள்ள கிணறுககள சொரஜ்் மசய்ய ஒரு நீரை்்வைக்க ொக மசயல்படு ். 

மீன் வளரப்்பு ் முயற்சி வ ற்மகொள்ளப்படு ். பள்ளங்ககளச ் சுற்றிலு ் 

ைடுப்பகண அக க்கப்படு ். சுரங்க குை்ைகக பகுதிக்கு மவளிவய உள்ள 
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ைொவரங்களின் மீது சுரங்கை்தின் ைொக்கைக்ை குகறக்க, வபொது ொன 

பொதுகொப்பு நடவடிக்கககள் மசயல்படுைை்ப்பட வவண்டு ் என்று 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. சுரங்க ் என்பது வொகனங்களின் இயக்க ்  ற்று ் 

அதிகரிைை்  ொனுடவியல் மசயல்பொடுககள உள்ளடக்கியைொல், உள்ளூர ்

 க்ககள ஈடுபடுை்துவைன் மூலமு ், அைை்ககய நடவடிக்கககளின் 

அதிகரிைை் நன்க ககளப் பற்றி அவரக்ளுக்குக் கற்பிப்பைன் மூலமு ் சில 

பகுதிகளுக்கு வவலி அக க்கலொ ். 

4.6.3. விலங்கினங்கள் மீது எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கம் 

❖ திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணொலய ் 

 ற்று ் உயிரக்்வகொளக் கொப்பக ் எதுவு ் இல்கல. 

❖ இகடயக  ண்டலை்தில் அரிய, உள்ளூர ்  ற்று ் அழிந்து வரு ் 

உயிரினங்கள் எதுவு ் பதிவொகவில்கல. எவ்வொறொயினு ், சுரங்கை்தின் 

வபொது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விகளவிக்கொ ல் இருக்க, 

குறிப்பொக கொற்று  ற்று ் சைை்ை்திற்கொன  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு 

நடவடிக்கககள் உட்பட முகறயொன சுற்றுசச்ூழல் வ லொண்க ை் 

திட்டை்துடன் சுரங்கை்தின் விஞ்ஞொன முகறகய நிரவ்ொக ் 

நகடமுகறப்படுை்து ். 

❖ உை்வைச சுரங்க குைை்ககப் பகுதிகள் அகனை்திலு ் சுற்றிை ் திரியு ் 

விலங்குகள் நுகழவகைை் ைடுக்க வவலி அக க்கப்படு ். 

❖ இப்பகுதியில் கொணப்படு ் ைொவரங்களுக்கு ஏற்படு ் பொைக ொன 

ைொக்கைக்ை குகறக்க உைவு ் பசுக  பகுதி வ  ்பொடு 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.6.3.1. வன உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கான நடவடிக்கககள் 

❖ வனை்துகறயுடன் கலந்ைொவலொசிை்து ைொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்களுக்கு உகந்ை சூழலுக்கொன ைணிப்பு நடவடிக்ககககள 

வ ற்மகொள்வது. 

❖ சுரங்க  ற்று ் சுற்றளவில் தூசி அடக்கு ் அக ப்பு நிறுவப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பகுதிகயச ் சுற்றிலு ் உள்ள வைொட்டங்கள் சிறிய 

விலங்கினங்களின் வொழ்விடங்ககள உருவொக்கவு ் பல்வவறு 

விலங்கினங்களுக்கு சிறந்ை சூழகல உருவொக்கவு ் உைவு ். பக்கை்து 
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கிரொ ங்களில் இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகள் குறிை்ை 

விழிப்புணரக்வ உருவொக்கி வ  ்படுை்துைல். 

4.6.3.2. தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

❖ விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி  ற்று ் வளரச்ச்ிக்கு வைகவயொன 

அகனை்து நடவடிக்கககளு ் எடுக்கப்படு ். 

❖ பக்கை்து கிரொ ங்களில் இயற்கக  ற்று ் வனவிலங்குகள் பற்றிய 

விழிப்புணரக்வ உருவொக்கி வ  ்படுை்துைல். 

❖ வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்ைொல், 

வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விகளவிக்கொை வககயில் 

பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட வவண்டு ்,  ொகல 6.00 

 ணிக்குப் பிறகு எந்ைப் பணியு ் வ ற்மகொள்ளக் கூடொது. 

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 உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதிப்பீடு 

❖ ைொக்க ்  ற்று ்  திப்பீடுகளின் விவர ் அட்டவகண 4.13 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவகண 4.13 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. 

கொணப்பட்ட விலங்கினங்கள் 

மபரு ்பொலு ் இகடயக பகுதியில் 

இருந்து இட ்மபயரந்்ைன. 

2 அரிைொன அல்லது அழிந்துவரு ் 

உயிரினங்கள் வசிக்கு ் 

பகுதிக்கு அருகில் 

முக்கிய சுரங்க குை்ைகக 

பகுதியில் ஆபைை்ொன, 

பொதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் 
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அக ந்துள்ளது எதுவு ் கொணப்படவில்கல. 

3 வைசிய 

பூங்கொ/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகொக யில் 

சரணொலய ் / கொப்புக்கொடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்ககர / 

முகை்துவொர ் / கடல் 

10 கிமீ சுற்றளவில் வைசிய பூங்கொ 

அல்லது சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

 ண்டல ் இல்கல. 

 துகர வனை்துகறயொல் 

வழங்கப்பட்ட NOC 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வன ் இல்கல. 

ையவுமசய்து இகணப்கபப் 

பொரக்்கவு ். 

4 முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் 

வனவிலங்குகளுக்கொன 

நீரந்ிகலகளுக்கு அணுககல 

கட்டுப்படுை்துகிறது 

இல்கல. 

5 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்ட ் வ ற்பரப்பு நீரின் 

ைரை்கை பொதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கு ் 

ைண்ணீகர வழங்குகிறது 

திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுை்ைப்பட்ட வனவிலங்குகள் 

எதுவு ் க யப் பகுதியில் 

வழக்க ொகக் கொணப்படவில்கல. 

6 முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்ட ் அருகிலுள்ள பல்லுயிரப்் 

பகுதிகய பொதிக்கு ் வண்டல் 

 ண்கண அதிகரிக்கிறது. 

வடிகொல் வபொன்ற வ ற்பரப்பு ஓகட 

வ லொண்க  முகறயொக 

கட்டப்பட்டுள்ளது. எனவவ, அருகில் 

உள்ள சுரங்கப் பகுதியில் வண்டல் 

 ண் பொதிப்பு ஏற்படொது. 

7 திட்ட நடவடிக்கககளொல் வன 

விலங்குகளின் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது  ரண ் ஏற்படு ் 

அபொய ் 

இல்கல. 

8 இை்திட்டை்தின் மூல ் 

வனவிலங்குகளுக்கு நீர ்

வழங்கு ் கழிவுநீகர 

நீரந்ிகலகளில் மவளியிடுகிறது 

க யப் பகுதிக்கு அருகில் 

நீரந்ிகலகள் இல்லொைைொல் நீர ்

 ொசுபடுவைற்கொன வொய்ப்புகள் 

குகறவு. 

9 சுரங்கை் திட்ட ் வன 

அடிப்பகடயிலொன 

வொழ்வொைொரைக்ை பொதிக்கிறது / 

உள்ளூர ் வொழ்வொைொர ் சொரந்்து 

இருக்கு ் எந்ைமவொரு குறிப்பிட்ட 

வன உற்பை்திகயயு ் 

பொதிக்கிறது 

இல்கல. 

10 இந்ை திட்ட ் இட ்மபயரவ்ு 

பொகைககள பொதிக்கு ் 

கண்கொணிப்பு கொலை்தில் எந்ை 

இடப்மபயரவ்ு பொகையு ் 



Page | 162  

 

கொணப்படவில்கல. 

11 இை்திட்ட ்  ருை்துவப் பயன் 

மகொண்ட ஒரு பகுதியின் 

ைொவரங்ககள பொதிக்கு ் 

இல்கல. 

12 வனப்பகுதி திகசதிருப்பப்பட 

வவண்டு ், கொரப்ன் உயர ்

சீக்மவஸ்ட்வரஷகனக் 

மகொண்டுள்ளது 

இல்கல. எந்ை வன நிலமு ் திகச 

திருப்பப்படவில்கல. 

13 இை்திட்ட ் சதுப்பு நிலங்ககள 

பொதிக்கு ் 

மீன் இனப்மபருக்க ், கடல் 

சூழலியல் 

இல்கல. சதுப்பு நில ் அருகில் 

க யை்தில் இல்கல 

சுரங்க குைை்கக பகுதி. முக்கிய 

சுரங்கப் பகுதியில் 

இனப்மபருக்க ்  ற்று ் கூடு 

கட்டு ் இட ் இல்கல. 

 

அட்டவகண 4.14 சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிரக்ளின் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

வ
 எ

ண்
 

அம்சத்தின் 

விளக்கம் 

சூழலியல் 

மற்றும் 

பல்லுயிர் 
(EB) மீதான 

சாத்தியமா
ன 

தாக்கங்கள் 

தாக்கம் - 

நிகழ்தகவு 

விளக்கம் / 

நியாயப்படு
த்தல் 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

சுரங்கத்திற்கு முந்கதய கட்டம் 

1 குை்ைகக 

பகுதியின் 

ைொவரங்க
கள 

வவவரொடு 

பிடுங்குைல் 

மபொதுவொன 

 லர ்

பன்முகை்ைன்
க யின் ைள 

குறிப்பிட்ட 

இழப்பு 

(வநரடி 

ைொக்க ்) 

ைளை்தில் 

மபொதுவொன 

 லர ்

( ரங்கள் 

அல்ல) 

இனங்கள் 

உள்ளன. இந்ை 

இனங்கள் 

அழிக்கப்படுவ
ைொல் 

ைொவரங்கள் 

இழப்பு 

ஏற்படொது 

கு
க
ற
வ
ொன

 தீ
வி
ர ்

 

உடனடி 

நடவடிக்கக 

வைகவயில்கல. 

எவ்வொறொயினு ்,

திட்டப் 

பகுதியின் 

ைொவரங்கள் 

 ற்று ் 

விலங்கினங் 

களின் 

பன்முகை்ைன்
க கய 

வ  ்படுை்து ் 

திட்டை் மைொடரப்ுகட இந்ை ைள ் 
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ய 

விலங்கினங்
களின் 

பன்முகை்ைன்
க யின் ைள 

குறிப்பிட்ட 

இழப்பு (பகுதி 

ைொக்க ்) 

மபொதுவொன 

இனங்ககள 

 ட்டுவ  

ஆைரிக்கிறது, 

அகவ 

இகடயக 

 ண்டல 

கொப்புக்கொடு 

பகுதியின் 

பல்வவறு 

வககயொன 

வொழ்விடங்க
களப் 

பயன்படுை்து
கின்றன. 

எனவவ, 

விலங்கினங்க
ளின் 

பன்முகை்ைன்
க க்கு 

அசச்ுறுை்ைல் 

இல்கல. 

ைளை்திலு ் திட்ட 

எல்கலயின் 

சுற்றளவிலு ் 

பசுக  பகுதி / 

வைொட்ட ் 

உருவொக்கப்படு
 ். 

-வொழ்விட 

இழப்பு 

(வநரடி 

ைொக்க ்) 

ைனிை்துவ ொ
ன ைொவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்க
ளுக்கொன 

ைனிை்துவ ொ
ன / 

முக்கிய ொன 

வொழ்விட 

அக ப்கப 

ைள ் 

உருவொக்கவில்
கல. 

சுரங்க கட்டம் 
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2 இயந்திர ் 

 ற்று ் 

மைொழிலொள
ரக்களப் 

பயன்படுை்
தி கனி  

வைொண்டு ் 

இயந்திர ், 

வபொக்குவரை்
து 

நடவடிக்கக
கள் 

சை்ைை்கை 

உருவொக்கு ்
. 

இகரசச்ல் 

கொரண ொக 

ைளை்தில் 

சொைொரண 

விலங்கினங்
களின் 

இயக்கங்களு
க்கு ைள ் 

சொரந்்ை 

இகடயூறு. 

(பகுதி 

ைொக்க ்) 

 

 

ைனிை்துவ ொ
ன ைொவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்க
ளுக்கொன 

ைனிை்ைன்க 
யொன / 

முக்கிய ொன 

வொழ்விட 

அக ப்கப 

ைள ் 

உருவொக்கவில்
கல. 

குகற
வொன 

தீவிர ் 

 ொகல 5 

 ணிக்குப் பிறகு 

சுரங்கை் 
மைொழிகல 

வ ற்மகொள்ளக் 

கூடொது. 

வைொண்டு ் 

இயந்திர ் 

 ற்று ் 

வபொக்குவரை்து 

பணிகள் இரவு 7 

 ணிக்கு முன் 

நிறுைை்ப்பட 

வவண்டு ். 

3 மபொருட ்

ககள 

எடுை்துச ்

மசல்வைற்
கொன வொகன 

இயக்க ், 

இழுை்துச ்

மசல்லு ் 

சொகலகள் 

 ற்று ் SO2, 

NO2, CO 

வபொன்றவற்
றின் உமிழ்வு 

கொரண ொக 

தூசிகய 

(SPM) 

உருவொக்கு ்
. 

தூசி படிைல் 

 ற்று ் CO 

உமிழ்வு 

கொரண ொக 

சுற்றியுள்ள 

விவசொய ் 

 ற்று ் 

அைனுடன் 

மைொடரப்ுகட
ய 

விலங்கினங்
கள் மீைொன 

ைொக்க ். 

( கறமுக 

ைொக்க ்) 

க யப் 

பகுதியிலிருந்
து மவகு 

மைொகலவில் 

உள்ள 

விவசொய 

நில ் 

என்பைொல் 

பொதிப்பு 

குகறவு. 

கு
க
ற
வ
ொன

 தீ
வி
ர ்

 

அகனை்து 

வொகனங்களு ் 

ைகுந்ை  ொசு 

அளவுகளுக்குச ்

சொன்றளிக்கப்ப
டு ்.வ லு ் 

வைொட்டக்ககல 

பரிந்துகரக்கப்ப
ட்டுள்ளது 

சுரங்கப் 

பகுதிகயச ்

சுற்றி 

பவயொடீசல், 

ம ை்ைனொல் 

 ற்று ் உயிரி 
எரிமபொருள் 

வபொன்ற  ொற்று 

எரிமபொருகளக் 

மகொண்டு 

வொகனங்ககள 

வ  ்படுைை்வு ். 
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4.7 சமூக பபாருளாதார சூழல் 

4.7.1 முன்பமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனபவ உள்ள திட்டங்களில் 

இருந்து எதிர்பாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

❖ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து உருவொகு ் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மைொழிலொளரக்ள்  ற்று ்  க்களின் ஆவரொக்கியை்தில் 

எதிர ்கறயொன ைொக்கை்கை ஏற்படுை்து ். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கை்ைொல் அப்வரொச ்வரொடுகள் வசை கடயு ். 

❖ வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் வவகல வொய்ப்புககள அதிகரிப்பைன் 

மூல ் இப்பகுதி  க்களின் மபொருளொைொர நிகலகய வ  ்படுை்துகிறது. 

4.7.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாதுவான தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் 

❖ அகனை்து இயந்திரங்கள்  ற்று ் உபகரணங்களுக்கு ் நல்ல 

பரொ ரிப்பு நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படு ், இது சொை்திய ொன 

இகரசச்ல் சிக்கல்ககளை் ைவிரக்்க உைவு ். 

❖  ை்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியை்தின் (CPCB) வழிகொட்டுைலின்படி 

திட்டப் பகுதியிலு ் அகைச ் சுற்றிலு ் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

❖ க யப் பகுதிக்குள் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்கபக் குகறக்க கொற்று  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்கக எடுக்கப்படு ். 

❖ மைொழிலொளரக்ளின் பொதுகொப்பிற்கொக, சுரங்கச ் சட்ட ்  ற்று ் 

விதிகளின்படி ககயுகறகள், ைகலக்கவச ் பொதுகொப்பு கொலணிகள், 

கண்ணொடிகள்,  மூக்கு முகமூடி  ற்று ் கொது பொதுகொப்பு சொைனங்கள் 

வபொன்ற ைனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படு ். 

❖ இந்ை திட்டை்தில் இருந்து வநரடியொகவு ்  கறமுக ொகவு ் ரொயல்டி வரி, 

வரிகள் வபொன்றவற்றின் மூல ் நிதி வருவொய் மூல ்  ொநில  ற்று ் 

 ை்திய அரசுகளுக்கு பயனளிக்கவு ். 

❖ வ ற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, குவொரி மசயல்பொடுகள் அப்பகுதியில் 

அதிக நன்க  பயக்கு ் வநர ்கறயொன ைொக்கை்கை ஏற்படுை்து ். 
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4.8 பதாழில்சார் ஆபராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

 சுரங்கைத்ின் மசயல்பொட்டுக் கட்டை்தில் மைொழில்சொர ் ஆவரொக்கிய ் 

 ற்று ் பொதுகொப்பு அபொயங்கள் ஏற்படுகின்றன  ற்று ் முைன்க யொக 

பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்குகின்றன: 

❖ சுவொச ஆபை்துகள் 

❖ சைை் ் 

❖ உடல் அபொயங்கள் 

❖ மவடிக்கு ் வசமிப்பு  ற்று ் ககயொளுைல் 

4.8.1 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சிலிக்கொ தூசியின் நீண்டகொல மவளிப்பொடு சிலிவகொசிகஸ 

ஏற்படுைை்க்கூடு ் பின்வரு ் நடவடிக்கககள் பரிந்துகரக்கப்படுகின்றன: 

• வைொண்டு ் இயந்திர ்   ற்று ் டிப்பரக்ளின் வகபின்கள் AC  ற்று ் ஒலி 

ஆைொரை்துடன் இகணக்கப்படு ் 

• ைனிப்பட்ட முகமூடிககளப் பயன்படுை்துவது கட்டொய ொக்கப்படு ் 

4.8.2 சத்தம் 

 சுரங்க நடவடிக்கககளின் வபொது மைொழிலொளரக்ள் அதிக சைை்ைத்ிற்கு 

ஆளொக வநரிடு ். பின்வரு ் நடவடிக்கககள் மசயல்படுைை் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன 

❖ எந்ைமவொரு பணியொளரு ் 85 dB(A) க்கு ் அதிக ொன இகரசச்ல் 

அளகவ ஒரு நொகளக்கு 8  ணிவநரை்திற்கு வ ல் வகட்கு ் பொதுகொப்பு 

இல்லொ ல் மவளிப்படுைை்  ொட்டொரக்ள். 

❖ 8  ணிவநரை்திற்கு ச  ொன ஒலி அளவு 85 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 

dB(C) அல்லது சரொசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அகடயு ் வபொது 

மசவிப்புலன் பொதுகொப்பின் பயன்பொடு தீவிர ொக மசயல்படுைை்ப்படு ். 

❖ மகொடுக்கப்பட்ட கொது  ஃப்ஸ் கொதில் ஒலி அளகவக் குகறந்ைது 85 

dB(A) ஆகக் குகறக்கு ். 

❖ அதிக இகரசச்ல் அளவுக்கு மவளிப்படு ் மைொழிலொளரக்ளுக்கு 

அவ்வப்வபொது  ருை்துவ மசவிப்புலன் வசொைகனகள் மசய்யப்படு ் 

4.8.3 உடல் அபாயங்கள் 

 உடல் அபொயங்ககளக் கட்டுப்படுை்ை பின்வரு ் நடவடிக்கககள் 

முன்ம ொழியப்பட்டுள்ளன 
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❖   பணியிட பொதுகொப்பு வ லொண்க  குறிைை் குறிப்பிட்ட 

பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படு ்; 

❖ பொகற மபஞ்சுகள் அல்லது ைகர  ட்டை்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கு ் 

அதிக ொன உயரைத்ில் வவகல மசய்யப்படு ்  ற்ற குழி பகுதிகளில் 

இயற்கக ைகடகள், ைற்கொலிக ைண்டவொளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட 

ஆபை்து சமிக்கஞகள் வழங்கப்படு ். 

❖ முற்றங்கள், சொகலகள்  ற்று ் நகடபொகைககள பரொ ரிைை்ல், 

வபொது ொன நீர ் வடிகொல் வழங்குைல்  ற்று ் சொைொரண கிரொவல் 

வபொன்ற அகனை்து வொனிகல வ ற்பரப்புடன் வழுக்கு ் பரப்புககளை ்

ைடுப்பது ் வ ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.8.4 பதாழில்சார் சுகாதார ஆய்வு 

 அகனை்து நபரக்ளு ் முன் வவகலவொய்ப்பு  ற்று ் அவ்வப்வபொது 

 ருை்துவ பரிவசொைகனக்கு உட்படுை்ைப்படுவொரக்ள். பின்வரு ் 

வசொைகனககள நடை்துவைன் மூல ் பணியொளரக்ள் மைொழில் சொரந்்ை 

வநொய்களுக்கு கண்கொணிக்கப்படுவொரக்ள்  

❖ மபொது உடல் பரிவசொைகனகள் 

❖ ஆடிவயொம ட்ரிக் வசொைகனகள் 

❖ முழு  ொரப்ு, எக்ஸ்வர, நுகரயீரல் மசயல்பொடு வசொைகனகள்,  

❖ கொலமுகற  ருை்துவ பரிவசொைகன – ஆண்டுவைொறு ் 

❖ நுகரயீரல் மசயல்பொடு வசொைகன - ஆண்டுவைொறு ், தூசி மவளிப்படு ் 

❖ கண் பரிவசொைகன 

 ைளை்தில் அை்தியொவசிய  ருந்துகள் வழங்கப்படு ்.  ருந்துகள்  ற்று ் 

இைர பரிவசொைகன வசதிகள் இலவச ொக வழங்கப்படு ். உடனடியொக 

சிகிசக்சக்கொக சுரங்கை்தில் முைலுைவி மபட்டி கவக்கப்படு ். 

 வைரந்்மைடுக்கப்பட்ட பணியொளரக்ளுக்கு மைொடரந்்து முைலுைவி பயிற்சி 

அளிக்கப்படு ். முைலுைவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

மூவலொபொய இடங்களில் கொட்டப்படு ். 

4.9 சுரங்க கழிவு பமலாண்கம 

 முன்ம ொழியப்பட்ட எந்ை குவொரிகளிலிருந்து ் கழிவுகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல. 
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4.10 சுரங்க மூடல் 

 சுரங்கை் திட்டை்தில் சுரங்க மூடல் திட்ட ் மிக முக்கிய ொன 

சுற்றுசச்ூழல் வைகவ. சுரங்க மூடல் திட்ட ் மைொழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, 

சட்ட  ற்று ் நிதி அ ்சங்ககள முற்வபொக்கொன  ற்று ் பிந்கைய மூடல் 

மசயல்பொடுககள உள்ளடக்கியைொக இருக்க வவண்டு ். மூடல் மசயல்பொடு 

என்பது திட்டப்பணி நீக்கப்பட்டதில் இருந்து மைொடங்கு ் மைொடரச்ச்ியொன 

மசயல்பொடுகள் ஆகு ். எனவவ, சுரங்கை் திட்டை்தில் முற்வபொக்கொன சுரங்க 

மூடல் திட்ட ் குறிப்பொகக் ககயொளப்பட வவண்டு ்  ற்று ் சுரங்கை ்

திட்டை்துடன்  றுபரிசீலகன மசய்யப்பட வவண்டு ். முற்வபொக்கொன சுரங்க 

மூடல் என்பது மைொடரச்ச்ியொன மசயல்பொடுகள் என்பைொல், மூடல் திட்டைத்ில் 

வசரக்்கப்பட வவண்டிய மபரு ்பொலொன மசயல்பொடுககள விஞ்ஞொன 

சுரங்கைத்ின் முன்ம ொழிவுகள் உள்ளடக்கியிருப்பது மவளிப்பகடயொனது. 

ைளை்திற்கொன மூடல் வநொக்கங்ககள உருவொக்கு ் வபொது, ைளை்தின் 

ஏற்கனவவ உள்ள அல்லது சுரங்கைத்ிற்கு முந்கைய நில பயன்பொட்கடக் 

கருை்தில் மகொள்வது அவசிய ்;  ற்று ் மசயல்பொடு இந்ை மசயல்பொட்கட 

எவ்வொறு பொதிக்கு ். சுரங்கைக்ை ககவிடுவதுடன் பின்வரு ் பரந்ை 

வநொக்கங்களு ் மவற்றிகர ொக அகடயப்படுவகை உறுதி மசய்வவை 

முைன்க யொன வநொக்க ொகு ். 

❖ சுரங்க உரிக யொளரக்ள், ஒழுங்குமுகற ஏமஜன்சிகள்  ற்று ் 

மபொது க்களொல் ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய ைளை்திற்கொன உற்பைத்ி 

 ற்று ் நிகலயொன பயன்பொட்டிற்குப் பிறகு உருவொக்க. 

❖ மபொது சுகொைொர ்  ற்று ் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளின் பொதுகொப்கபப் 

பொதுகொக்க. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்கபக் குகறக்க. 

❖  திப்புமிக்க பண்புககளயு ் அழகியகலயு ் பொதுகொக்க. 

❖ பொைக ொன சமூக-மபொருளொைொர ைொக்கங்ககள ச ொளிக்க.  

4.10.1 சுரங்க மூடல் அளவுபகால் 

 சுரங்கைக்ை மூடுவதில் உள்ள நிபந்ைகனகள் கீவழ 

விவொதிக்கப்பட்டுள்ளன: 
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4.10.1.1 இயற்பியல் நிகலத்தன்கம 

 சுரங்கப் பணிகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு ைங்குமிடங்கள் வபொன்றவற்கற 

உள்ளடக்கிய அகனை்து  ொனுடவியல் கட்டக ப்புகளு ், சுரங்க ் 

மசயலிழந்ை பிறகு மீைமுள்ளகவ உடல் ரீதியொக நிகலயொனைொக இருக்க 

வவண்டு ். உடல் ரதீியொன சரிவின் விகளவொக மபொது சுகொைொர ்  ற்று ் 

பொதுகொப்புக்கு எந்ை ஆபை்கையு ் அவரக்ள் முன்கவக்கக்கூடொது, வ லு ் 

அவரக்ள் வடிவக க்கப்பட்ட மசயல்பொடுககள அவரக்ள் மைொடரந்்து மசய்ய 

வவண்டு ். முன்ம ொழியப்பட்ட வடிவக ப்பு கொலங்கள்  ற்று ் பொதுகொப்பு 

கொரணிகள் மவள்ள ், சூறொவளி, கொற்று அல்லது பூக ்பங்கள் வபொன்ற தீவிர 

நிகழ்வுகள்  ற்று ் அரிப்பு வபொன்ற பிற இயற்கக நிரந்ைர சக்திககள 

முழுக யொக கணக்கில் எடுை்துக்மகொள்ள வவண்டு ். 

4.10.1.2 பவதியியல் நிகலத்தன்கம 

 சுரங்க ைளை்தில் திடக்கழிவுகள் இரசொயன நிகலைை்ன்க யுடன் 

இருக்க வவண்டு ். இைன் மபொருள், உவலொகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரி  

வசர ்ங்களின் கசிவுக்கு வழிவகுக்கு ் வவதியியல்  ொற்றங்கள் அல்லது 

நிகலக களின் விகளவுகள் மபொது சுகொைொர ்  ற்று ் பொதுகொப்பிற்கு 

ஆபை்கை ஏற்படுைை்க்கூடொது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் சீரழிகவ 

ஏற்படுைை்க்கூடொது.  ொசுபடுை்து ் மவளிவயற்ற ் பொைக ொன ைொக்கங்ககள 

ஏற்படுைை்க்கூடு ் என்று முன்கூட்டிவய கணிக்கப்பட்டொல், 

இகடநிறுை்ைப்பட்ட திடப்மபொருட்ககள நிகலநிறுை்துவது அல்லது நீரின் ைர ் 

 ற்று ் அளவு வபொன்றவற்கற வ  ்படுைை் மசயலற்ற சிகிசக்ச வபொன்ற 

மபொருை்ை ொன ைணிப்பு நடவடிக்கககள் திட்டமிடப்படலொ ். மூடிய 

சுரங்கைக்ைச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,்  ண்  ற்று ் கொற்றின் 

ைரங்களுக்கு சட்ட வர ்புககள மீறு ்  ொசுபடுை்து ் மசறிவுகளின் 

பொைக ொன விகளவு எதுவு ் இல்கல என்பகை கண்கொணிப்பு நிரூபிக்க 

வவண்டு ். 

4.10.1.3 உயிரியல் நிகலத்தன்கம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரைை்ன்க  முைன்க யொக ைளை்தின் 

இயற்பியல்  ற்று ் வவதியியல் பண்புககள சொரந்்துள்ளது, அவைச ய ் 

சுரங்க ைளை்தின் உயிரியல் உறுதிப்பொடு  றுவொழ்வு  ற்று ் இறுதி நில 

பயன்பொட்டுடன் மநருக்க ொக மைொடரப்ுகடயது. ஆயினு ்கூட, உயிரியல் 
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நிகலைை்ன்க யொனது,  ண்ணின் உகறகய நிகலப்படுை்துவைன் மூல ் 

பபாதிய அல்லது இரசொயன நிகலை்ைன்க கய கணிச ொக பொதிக்கலொ ், 

அரிப்பு/கழுவுைல், கசிவு வபொன்றவற்கறை் ைடுை்ைல் வபொன்றகவ. சீரக்ுகலந்ை 

இடைத்ில் ைொவரங்கள்  கறப்பது மபொதுவொக  றுவொழ்வுை் திட்டைத்ின் 

முக்கிய வநொக்கங்களில் ஒன்றொகு ். ைளை்கை நிகலநிறுை்துவைற்கொன சிறந்ை 

நீண்ட கொல முகற.  றுவொழ்வுை் திட்டை்தின் முக்கிய நிலவவகல கூறுகள் 

முடிந்ைது ், நிகலயொன ைொவர சமூகை்கை நிறுவுவைற்கொன மசயல்முகற 

மைொடங்குகிறது.  று ைொவரங்களுக்கு,  ண்ணின் ஊட்டசச்ை்து அளகவ 

வ லொண்க  மசய்வது ஒரு முக்கிய ொன கருைை்ொகு ். மூன்று 

சூழ்நிகலகளில் ஊட்டசச்ை்துக்ககளச ்வசரப்்பது பயனுள்ளைொக இருக்கு ். 

வ ல் ண்ணின் ஊட்டச ் சை்து நிகல உள்ள மபொருகளக் கொட்டிலு ் 

குகறவொக இருந்ைொல் எ.கொ., சமூக கொடுகளின் வளரச்ச்ிக்கொக. 

❖ பரப்பப்பட்ட வ ல் ண்ணின் ஊட்டச ்சை்து நிகல உள்ள மபொருகள விட 

குகறவொக இருந்ைொல், எ.கொ., சமூக கொடுகளின் வளரச்ச்ிக்கொக 

❖ இயற்ககயொக நிகழு ் ைொவரங்ககள விட அதிக ஊட்டசச்ை்து 

வைகவப்படு ் ைொவரங்ககள வளரக்்கு ் வநொக்க ் மகொண்டது. 

❖ ஈரப்பை ் கட்டுப்படுை்து ் கொரணியொக இல்லொை ச யங்களில் பூரவ்ீக 

ைொவரங்களிலிருந்து விகரவொன வளரச்ச்ிப் பதிகலப் மபறுவது 

விரு ்பை்ைக்கது.  

❖ சுரங்க மூடல் திட்ட ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டை்தின்படி 

இருக்க வவண்டு ். சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்டை்தின் ஒரு பகுதியொகு ்  ற்று ் சுரங்க மூடல் திட்டை்தில் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ள மசயல்முகறயின்படி மூடல் நடவடிக்கககள் 

வ ற்மகொள்ளப்படு ். 
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அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (ததாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

5.0 அறிமுகம் 

திட்ட முன்ம ொழிவுக்கு  ொற்றுகளை கருத்தில் மகொை்வது சுற்றுசச்ூழல் 

தொக்க  திப்பீடு (EIA) மசயல்முளறயின் ததளவயொகு ். த ொக்குதல்   

மசயல்பொட்டின் தபொது, ஒரு முன்ம ொழிவுக்கொன  ொற்றுகளை த ரடியொகதவொ 

அல்லது அளடயொை ் கொணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்களைக் குறிப்பிடுவதன் 

மூல ொகதவொ பரிசீலிக்கலொ ் அல்லது சுத்திகரிக்கலொ ்.  ொற்றுகைின் 

ஒப்பீடு குளற ்தபட்ச சுற்றுசச்ூழல் தொக்கங்களுடன் திட்ட த ொக்கங்களை 

அளடவதற்கொன சிற ்த முளறளய தீர ்ொனிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவு ் 

சுற்றுசச்ூழல்  ட்பு  ற்று ் மசலவு குளற ்த விருப்பங்களைக் குறிக்கிறது. 

5.1 திட்ட தளத்தின் ததர்வின் பின்னணியில் உள்ள காரணிகள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ் குறிப்பிட்ட தை ்  ற்று ் பின்வரு ் 

 ன்ள களைக் மகொண்டுை்ைது: 

❖ கனி ப் படிவு கொடு அல்லொத பகுதியில் கொணப்படுகிறது. 

❖ திட்டப் பகுதிக்குை் குடியிருப்பு இல்ளல; எனதவ R & R சிக்கல்கை் எதுவு ் 

இல்ளல. 

❖ சுரங்க குதத்ளகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகைில் ஆறு, ஓளட,  ற்று ் 

 ீர ்ிளலகை் இல்ளல. 

❖ இப்பகுதியில் திறள யொன, அளர திறன்  ற்று ் திறள யற்ற 

மதொழிலொைரக்ை் கிளடப்பது. 

❖  ருத்துவ ், தீயளணப்பு, கல்வி, தபொக்குவரத்து, தகவல் மதொடரப்ு  ற்று ் 

உை்கட்டள ப்பு வசதிகை் தபொன்ற அளனத்து அடிப்பளட வசதிகளு ்  ன்கு 

இளணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதொக உை்ைது. 

❖ சுரங்க  டவடிக்ளககை்  ிலத்தடி  ீர ்  ட்டத்ளத குறுக்கிடொது. எனதவ, 

 ிலத்தடி  ீர ்சுற்றுசச்ூழலுக்கு எ ்த பொதிப்பு ் இல்ளல. 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி  ில அதிரவ்ு  ண்டல ் II இல் வருவதொல், 

கட ்த கொல வரலொற்றில்  ிலசச்ரிவு,  ில டுக்க ், சரிவு தபொன்ற மபரிய 

வரலொறுகை் எதுவு ் பதிவு மசய்யப்படவில்ளல. 
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5.2 மாற்று தளத்தின் பகுப்பாய்வு 

சுரங்கத் தை ் கனி ப் பகுதி என்பதொல்  ொற்று வழிகை் எதுவு ் 

பரி ்துளரக்கப்படவில்ளல. 

5.3 முன்தமாழியப்பட்ட ததாழில்நுட்பத்ததத் ததர்ந்ததடுப்பதற்குப் 

பின்னால் உள்ள காரணிகள் 

அப்பகுதியில் சாதாரண கல்லலப் பிரிதத்தடுக்க, இரண்டாம் நிலல 

தெடிப்புடன் கூடிய லகமுலை திைந்த ொரப்்பு சுரங்க முலை 

பயன்படுதத்ப்படும். முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க குதத்லக பகுதிகள் 

பின்ெரும் நன்லமகலளக் தகாண்டுள்ளன: 

❖ கனி ப் படிவு ஒதர  ொதிரியொகவு ், பொத்ததொலித் உருவொக்க ொகவு ் 

இருப்பதொல்,  ிலதத்டி முளறளய விட திற ்தமவைி தவளல மசய்யு ் 

முளற விரு ்பப்படுகிறது. 

❖ டிரொக்டரக்ை் / டிரிப்பரக்ைில் ததொண்டு ் இய ்திரத்தின் உதவியுடன் 

மபொருை் ஏற்றப்பட்டு வொடிக்ளகயொைரக்ைின் ததளவக்கு மகொண்டு 

மசல்லப்படு ். 

❖ குவொரி  டவடிக்ளககளுக்குத் தகுதியொன அளரத் திறன் மகொண்ட 

மதொழிலொைரக்ை் அருகிலுை்ை கிரொ ங்களைச ் சுற்றி எைிதொகக் 

கிளடக்கின்றனர ்

5.4 மாற்றுத் ததாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

இ ்த திட்டத்திற்கு திற ்த மவைி இய ்திர ய ொக்கப்பட்ட முளற 

ததர ்்மதடுக்கப்பட்டுை்ைது. இ ்த மதொழில்நுட்ப ் குளறவொன கரப்்ப 

கொலதள்தக் மகொண்டுை்ைது, மபொருைொதொர ரீதியொக லொபகர ொனது, 

பொதுகொப்பொனது  ற்று ் குளற ்த உளழப்பு மசலவொகு ். ச ்ளத 

 ிளலள க்கு ஏற்ப உற்பத்திளய அதிகரிக்க அல்லது குளறக்க இ ்த முளற 

உை்ைள  ்த ம கிழ்வுத்தன்ள ளயக் மகொண்டுை்ைது.  
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அத்தியாயம் VI 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

6.0 தபாது 

சுற்றுசச்ூழல் அைவுருக்கைின் கண்கொணிப்பு  ற்று ்  திப்பீடு 

சுற்றுசச்ூழலில்  ிகழக்கூடிய சொத்திய ொன  ொற்றங்களைக் குறிக்கிறது, இது 

இயற்ளக சூழலின்  ிளலளய பரொ ரிக்க ததளவயொன இடங்கைில் 

சரிமசய்யு ்  டவடிக்ளககளை மசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. 

ஏற்றுக்மகொை்ைப்பட்ட  டவடிக்ளககைின் மசயல்திறன் அல்லது 

குளறபொட்ளட  திப்பிடுவதற்கு  திப்பீடு மிகவு ் பயனுை்ை கருவியொகு ் 

 ற்று ் எதிரக்ொல திருத்தங்களுக்கொன நுண்ணறிளவ வழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பின் முக்கிய த ொக்க ், சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகை்  ற்று ் மசயல்பொட்டுக் கட்டத்தில்  ளடமுளறயில் உை்ை 

 ிளலள கை் ஆகியவற்றில் மபறப்பட்ட முடிவுகை் திட்டமிடல் கட்டத்தில் 

கணிப்புடன் இணங்குவளத உறுதி மசய்வதொகு ். முடிவுகைின் மு ்ளதய 

கணிப்பிலிரு ்து கணிச ொன விலகல் ஏற்பட்டொல், இது கொரணத்ளதக் 

கண்டறி ்து தீரவ்ு  டவடிக்ளககளை பரி ்துளரக்கு ் அடிப்பளடத் தரவொக 

அள கிறது. சுற்றுசச்ூழல் (பொதுகொப்பு) சட்ட ், 1986 இன் கீழ் SEIAA-TN 

வழங்கிய EC ஆளணகை்  ற்று ் தமிழ் ொடு  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் 

பிறப்பித்த உத்தரவின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை  ிப ்தளனகைின் கீழ் 

கண்கொணிப்பு மதொடரப்ொன மதொடரப்ுளடய  ிப ்தளனகளுக்கு இணங்க 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு கட்டொய ொகு ். CTE/CTO வழங்கு ் தபொது. 

6.1 கண்காணிப்பு தபாறிமுதறயின் முதற 

EMP ஐ மசயல்படுத்துதல்  ற்று ் குறிப்பிட்ட கொல கண்கொணிப்பு 

ஆகியளவ அ ்த ்த திட்ட ஆதரவொைரக்ைொல் த ற்மகொை்ைப்படு ். 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் ஏற்படு ் பொதிப்புகளை 

கண்கொணிப்பதற்கொக ஒரு விரிவொன கண்கொணிப்பு மபொறிமுளற 

வகுக்கப்பட்டுை்ைது; தூசிளய அடக்குதல், சத்த ்  ற்று ் மவடிப்பு 

அதிரவ்ுகளை கட்டுப்படுத்துதல், இய ்திரங்கை்  ற்று ் வொகனங்களை 

பரொ ரித்தல், சுரங்க வைொகத்தில் வீட்டு பரொ ரிப்பு, ததொட்ட ், சுற்றுசச்ூழல் 

த லொண்ள  திட்டத்ளத மசயல்படுத்துதல்  ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் அனு தி 

 ிளலள கை் தபொன்ற சுற்றுசச்ூழல் பொதுகொப்பு  டவடிக்ளககை் அ ்த ்த 
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சுரங்க  ிரவ்ொகத்தொல் கண்கொணிக்கப்படு ்.  றுபுற ், பசுள  பகுதி 

த  ்பொடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்கொணிப்பு தபொன்ற பகுதி அைவிலொன 

பொதுகொப்பு  டவடிக்ளககளை மசயல்படுத்துவது, அவரக்ைின் சுரங்க 

 ிரவ்ொகத்திற்கு அறிக்ளக அைிக்கு ் மூத்த  ிரவ்ொகியொல் 

த ற்மகொை்ைப்படுகிறது. 

முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரியில் EMP  ற்று ் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பொதுகொப்பு  டவடிக்ளககளை மசயல்படுத்துவளத கண்கொணிக்க 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு மசல் (EMC) அள க்கப்படு ். 

  இந்த கலத்தின் தபாறுப்புகள்: 

❖  ொசு கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்ளககளை மசயல்படுத்துதல் 

❖ திட்டத்ளத மசயல்படுத்துவளத கண்கொணித்தல் 

❖ ததொட்டத்திற்கு பி ்ளதய பரொ ரிப்பு 

❖  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு  டவடிக்ளககைின் மசயல்திறளன சரிபொரக்்க 

எடுக்கப்பட்டது 

❖ சுற்றுசச்ூழலுடன் மதொடரப்ுளடய பிற மசயல்பொடு 

❖ ததளவப்படு ்தபொது  ிபுணரின் ஆதலொசளனளயப் மபறுதல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு பிரிவு ஒருங்கிளணக்கு ் தைத்தில் உை்ை 

அளனத்து கண்கொணிப்பு திட்டங்களையு ் ஒருங்கிளணக்கு ்  ற்று ் 

இவ்வொறு உருவொக்கப்படு ் தரவு மதொடர ்்து  ொ ில ஒழுங்குமுளற 

 ிறுவனங்களுக்கு இணக்க  ிளல அறிக்ளககைொக வழங்கப்படு ். 

கண்கொணிக்கப்படு ் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகைின்  ொதிரி  ற்று ் 

பகுப்பொய்வு அறிக்ளக ஒவ்மவொரு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவொைரொலு ் 

அளரயொண்டு  ற்று ் ஆண்டுக்கு ஒரு இளடமவைியில் தமிழ் ொடு  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரியத்திற்கு (TNPCB) ச ரப்்பிக்கப்படு ். அளரயொண்டு 

அறிக்ளககை் சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் வன அள சச்க ், பிரொ ்திய அலுவலக ் 

 ற்று ் SEIAA-TN ஆகியவற்றிற்கு ் ச ரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

பட ் 6.1 இல் கொட்டப்பட்டுை்ைபடி, சுற்றுசச்ூழல் பண்புகைின்  ொதிரி 

 ற்று ் பகுப்பொய்வு  த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB) / 

சுற்றுசச்ூழல், வன ்  ற்று ் கொல ிளல  ொற்ற அள சச்க ் (MoEF & CC) 

வழிகொட்டுதல்கைின்படி இருக்கு ். 
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படம் 6.1 முன்தமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

விளக்கப்படம் 

6.2 தணிப்பு நடவடிக்தககளின் அமலாக்க அட்டவதண 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின் மசயல்பொடுகைொல் சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

ஏற்படு ் பொதிப்ளபக் குளறக்கு ் வளகயில் அத்தியொய ் IV இல் 

முன்ம ொழியப்பட்ட தணிப்பு  டவடிக்ளககை் மசயல்படுதத்ப்படு ். தணிப்பு 

 டவடிக்ளககைின் அ லொக்க அட்டவளண 6.1 இல் மகொடுக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

அந்தந்த 

முன்தமாழியப்பட்டது 

திட்ட ஆதரவாளர். 
*  

 

அதமப்பின் ததலவர் 

சுரங்க தமலாண்தம நிதல 

சுரங்க தமலாளர் 

சுரங்க 

தமற்பாரத்வயாளர் 
சுரங்க துதண தள 

தமற்பாரத்வயாளர் 

எம்தபனல் 

ஆதலாசகர ்/ தவளி 
ஆய்வகம் NABL / MoEF 

ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

பகுதி நிதல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் கார்டன்ர ் தண்ணீர் 
ததளிப்பான் 

ஆபதரட்டர் 
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   அட்டவதண 6.1 முன்தமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

நதடமுதறப்படுத்தல் அட்டவதண 

வ.எண். பரிந்துதரகள் கால கட்டம் அட்டவதண 

1 

 ில சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்ட ் 

மதொடங்கிய 

உடதனதய 

2 

 ண் தரக் 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்ட ் 

மதொடங்கிய 

உடதனதய 

3 

 ீர ் ொசு 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

 ற்று ் சுரங்க 

 டவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியொக 

 ற்று ் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்ற ் 

4 

கொற்று  ொசு 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

 ற்று ் சுரங்க 

 டவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியொக 

 ற்று ் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்ற ் 

5 

ஒலி  ொசு 

கட்டுப்பொட்டு 

 டவடிக்ளககை் 

திட்டத்ளத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

 ற்று ் சுரங்க 

 டவடிக்ளகயுடன் 

உடனடியொக 

 ற்று ் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்ற ் 

6 
சுற்றுசச்ூழல் 

சூழல் 

சுரங்க 

 டவடிக்ளககளுடன் 

ஒவ்மவொரு ஆண்டு ் 

கட்ட ் வொரியொக 

மசயல்படுத்தப்படு ் 

உடனடியொக 

 ற்று ் 

திட்டத்தின் 

முன்தனற்ற ் 

6.3 கண்காணிப்பு அட்டவதண மற்றும் அதிர்தவண் 

கடள கை்  ிளறதவற்றப்படுவளத கண்கொணிப்பு உறுதி மசய்யு ். இது 

சட்டப்பூரவ் தரங்களுக்கு எதிரொக அைவீடு மசய்வதற்கொக மவைிதயற்றங்கை், 

உமிழ்வுகை்  ற்று ் கழிவுகைின் அைவுகை்  ற்று ் மசறிவுகை் தபொன்ற 

அைவீட்டுத் தகவல்கைின் த ரடி அைவீடு  ற்று ் பதிவு வடிவத்ளத 

எடுக்கலொ ். கண்கொணிப்பில் சமூக-மபொருைொதொர மதொடரப்ு, உை்ளூர ்

மதொடரப்ு  டவடிக்ளககை் அல்லது புகொரக்ைின்  திப்பீடு ஆகியளவ 

அடங்கு ். 
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சுரங்க  டவடிக்ளககைில் சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு பின்வரு ொறு 

த ற்மகொை்ைப்படு ்: 

❖ கொற்று தர ் 

❖  ீர ் ற்று ் கழிவு  ீரின் தர ் 

❖ இளரசச்ல்  ிளலகை் 

❖  ண்ணின் தர ்  ற்று ் 

❖ பசுள  பகுதி வைரச்ச்ி 

கண்கொணிப்பு விவரங்கை் அட்டவளண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுை்ைன 

அட்டவதண6.2  முன்தமாழியப்பட்ட குவாரிக்கான முன்தமாழியப் 

பட்ட கண்காணிப்பு அட்டவதண ECக்குப் பின் 

வ.

எ
ண். 

சுற்றுச்
சூழல் 

பண்புக
ள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்க
ள் 

கால 

அளவு 

அதிர்தவ
ண் 

1 
கொற்று 

தர ் 

2 இடங்கை் (1 

ள ய & 1 

இளடயக) 

24  ணி 
த ர ் 

6 

 ொதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

பறக்கு ் 

தூசி , PM2.5, 

PM10, SO2 

 ற்று ் NOx. 

2 

வொனி
ளலயிய
ல் 

சுரங்க 

தைத்தில் 

கொற்றின் தர 

கண்கொணிப்பு 

& IMD 

இரண்டொ ் 

 ிளல தரவு 

மதொடங்கு ் 

முன் 

 
ண
ித
 
ர ்

 /
 தி
ன
ச
ரி

 

ம
த
ொட
ரச்
சி
ய
ொன

 

ஆ
ன்
ள
ல
ன்

 

க
ண்
க
ொண

ிப்
பு

 

கொற்றின் 

தவக ், 

கொற்றின் 

திளச, 

மவப்ப ிளல
, ஈரப்பத ் 

 ற்று ் 

 ளழப்மபொ
ழிவு 

3 

 ீர ்தர 

கண்கொ
ணிப்பு 

2 இடங்கை் 

(1SW  ற்று ் 1 

GW) 

- 

6 

 ொதங்களுக்
கு ஒருமு 

ளற 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

விதிமுளறக
ைின் கீழ் 

குறிப்பிடப்ப
ட்ட 

அைவுருக்கை் 

4  ீரியல் 

இளடயக 

 ண்டலத்தில் 

உை்ை திற ்த 

கிணறுகைில் 

- 

6 

 ொதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

தளர 

 ட்டத்திற்கு 

கீதழ இல் 

ஆழ ் 
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குறிப்பிட்ட 

கிணறுகைில் 

சு ொர ்1 கி.மீ 

5 சத்த ் 

2 

இருப்பிடங்கை் 

(1 ள ய ் & 1 

இளடயக) 

 ணித ர ் 

- 1  ொை் 

6 

 ொதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுை்ை 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்ளகயில்) 

– 
மவடிப்பு 

 டவடிக்ளக
யின் தபொது 

உசச் துகை் 

தவக ் 

7  ண் 

2 இடங்கை் 

(1ள ய & 1 

இளடயக) 

– 
ஆறு 

 ொதங்களுக்
கு ஒருமுளற 

இயற்பியல் 

 ற்று ் 

தவதியியல் 

பண்புகை்   

8 
பசுள  

பகுதி 

திட்டப் 

பகுதிக்குை் 
தினசரி  ொதொ ்திர பரொ ரிப்பு 

                     ஆதொர ்: கனி  சுரங்கத்திற்கொன ளகதயட்டின் வழிகொட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 

              6.4 EMP க்கான பட்தெட் ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளை கண்கொணிப்பதற்கொன மசலவு, கண்கொணிக்க 

தவண்டிய அைவுரு, அதிரம்வண் மகொண்ட இடங்களை  ொதிரி/கண்கொணிதத்ல் 

 ற்று ் ஒவ்மவொரு முன்ம ொழிவுக்கு ் எதிரொன மசலவு ஒதுக்கீடு ஆகியளவ 

அட்டவளண 6.3 இல் கொட்டப்பட்டுை்ைது. NABL / MoEF ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மவைிப்புற ஆய்வகத்திற்கு கண்கொணிப்பு பணி அவுட்தசொரஸ்் மசய்யப்படு ். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்டத்திற்கொன முன்ம ொழியப்பட்ட 

மதொடரச்ச்ியொன மசலவு, முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட தைதத்ிற்கு ஆண்டுக்கு 

ரூ.2,95,000/- ஆகு ். 
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அட்டவதண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்தெட ்

வ.எண்.  அளவுரு மூலதன 
தசலவு 

ஆண்டுக்கான ததாடர ்
தசலவு 

1 கொற்று தர ் - ரூ 60,000/- 

2 வொனிளலயியல் - ரூ 15,000/- 

3  ீர ்தர ் - ரூ 20,000/- 

4  ீர ் ிளல 
கண்கொணிப்பு 

 ரூ 10,000/- 

5  ண்ணின் தர ் - ரூ 20,000/- 

6 சத்த ் தர ் - ரூ 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுள  பகுதி - ரூ 10,000/- 

தமாத்தம் - ரூ 2,95,000 /- 

ஆதொர ்: கைத் தரவு 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அறிக்தகயிடல் 

அட்டவதணகள் 

கொற்றின் தர ்,  ீரின் தர ், இளரசச்ல் அைவுகை்  ற்று ் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகை் பற்றிய கண்கொணிக்கப்படு ் தரவுகை், குழு  ் 

சுரங்க த லொண்ள  ஒருங்கிளணப்பொைர ்  ற்று ் அ ்த ்த  ிறுவனத ்

தளலவர ் ஆகிதயொரொல் அவ்வப்தபொது ஆய்வு மசய்யப்பட்டு ததளவயொன 

திருத்த  டவடிக்ளககளை த ற்மகொை்வொரக்ை். கண்கொணிப்புத் தரவுகை் 

தமிழ் ொடு  ொ ில  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியத்திட ் CTO  ிப ்தளனகை் 

 ற்று ் சுற்றுசச்ூழல் தணிக்ளக அறிக்ளககளுக்கு இணங்க ஒவ்மவொரு 

ஆண்டு ் MoEF & CC  ற்று ் அளரயொண்டு இணக்க கண்கொணிப்பு 

அறிக்ளககை் MoEF & CC பிரொ ்திய அலுவலக ்  ற்று ் SEIAA க்கு 

ச ரப்்பிக்கப்படு ். 

கொலமுளற அறிக்ளககை் ச ரப்்பிக்கப்பட தவண்டு ்: 

❖ MoEF & CC - அளரயொண்டு  ிளல அறிக்ளக 

❖ TNPCB - அளரயொண்டு  ிளல அறிக்ளக 

❖ புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துளற: கொலொண்டு, அளரயொண்டு 

வருடொ ்திர அறிக்ளககை் சுரங்க த லொைர ் / அ ்த ்த திட்டத்தின் முகவர ்

தவிர, கொலமுளற அறிக்ளககளை ச ரப்்பிக்க தவண்டு ்: 

❖ சுரங்க பொதுகொப்பு இயக்குனர ்

❖ மதொழிலொைர ்அ லொக்க அதிகொரி 
❖ துளறயொல்  ிரண்யிக்கப்பட்ட விதிமுளறகைின்படி 

மவடிமபொருடக்ளைக் கட்டுப்படுத்துபவர.் 
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அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.0 பபாது 

கூடுதல் ஆய்வுகள் 

❖ இடர ்மதிப்பீடு 

❖ பபரிடர ்பமலாண்மம திட்டம் 

❖ ஒட்டுமமாத்த தாக்க ஆய்வு 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவு பமலாண்மம 

❖ பகாவிட்-க்கு பிந்மதய சுகாதார பமலாண்மம திட்டம் 

7.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பபாது ஆலலாசனன 

திட்டத் தளத்திபலா அல்லது அதன் திட்டத்திபலா பரந்த அளவிலான 

மபாதுமக்களின் பங்பகற்மப உறுதிமெய்யும் வமகயில் முமறயாக, 

பநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் மவளிப்பமடயான முமறயில் மபாது 

விொரமணமய நடத்துவதற்காக, EIA / EMP வமரபவாடுகளுடன் விண்ணப்பம் 

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்

மெயலாளரிடம் ெமரப்்பிக்கப்படும். மாவட்டத்தில் உள்ள மநருக்கம் மற்றும் 

மபாது விொரமண நடவடிக்மககளின் முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்மககளில் விவரிக்கப்படும். 

7.2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர ்மதிப்பீடு 

2002 டிெம்பர ்31, 2002 பததியிட்ட சுற்றறிக்மக எண்.13 இன் படி, தன்பாத,் 

சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்

மதிப்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் அடிப்பமடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான 

வழிமுமற அமமந்துள்ளது. DGMS இடர ் மதிப்பீட்டு மெயல்முமற பநாக்கம் 

மகாண்டது. பணிெச்ூழல் மற்றும் அமனத்து மெயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் 

மற்றும் ொத்தியமான அபாயங்கமளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் 

பதமவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிமம அளிப்பதற்காக அந்த அபாயங்களின் 

அபாய அளமவ மதிப்பிடுதல். பமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான 

வழிமுமறகள் அமடயாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்மககள், கால அட்டவமணயில் அமமக்கப்பட்டமவ, துல்லியமான 

மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மெய்யப்படுகின்றன. 
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முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்காக DGMS, வழங்கிய உபலாக 

சுரங்கத்மத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிெ ் ொன்றிதமழ மவத்திருக்கும் 

தகுதிவாய்ந்த சுரங்க பமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி 

நடவடிக்மகயும் பமற்மகாள்ளப்படும். இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகமளத ்

தடுப்பதற்கும், அது நிகழாமல் தடுக்க பதமவயான நடவடிக்மககமள 

எடுப்பதற்கும் ஆகும். 

இந்த முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுமடய 

மெயல்பாடுகள் மதாடரப்ாக மனித தூண்டுதலால் ஏற்படும் அபாயங்களின் 

காரணிகள் விரிவான பகுப்பாய்வுடன் சுரங்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்மககள் கீபழ அட்டவமண 7.1 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  
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அட்டவனை 7.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர் மதிப்பீடு & கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்னககள் 

வ. 

எை். 

ஆபத்து 

காரைிகள் 

ஆபத்துக்கான 

காரைங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககள் 

1 மவடிமபாருடக்ள் 

மற்றும்  

கனரக சுரங்க  

இயந்திரங்கள்  

காரணமாக 

விபத்துக்கள். 

தவறான மகயாளுதல் 

மற்றும் பாதுகாப்பற்ற 

பணி நமடமுமற 

✓  சுரங்கெ ் ெட்டம், 1952, மமட்டாலிஃமபரஸ் மமன்ஸ் 

ஒழுங்குமுமற, 1961 மற்றும் சுரங்க விதிகள், 1955 இன் அமனத்து 

பாதுகாப்பு முன்மனெெ்ரிக்மககள் மற்றும் விதிகள் அமனத்து 

சுரங்க நடவடிக்மககளின் பபாதும் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும். 

✓  அருகிலுள்ள குழு மதாழிற்பயிற்சி மமயத்தில் உள்ள 

பயிற்சிக்கு மதாழிலாளரக்ள் அனுப்பப்படுவாரக்ள் 

அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ள் நுமழவது தமடமெய்யப்படும். 

✓  சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் 

தீயமணப்பு மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகள். 

✓  பாதுகாப்பு பூட,் தமலக்கவெம், கண்ணாடி பபான்ற 

அமனத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் 

ஊழியரக்ளுக்குக் கிமடக்கும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாட்டிற்கான வழக்கமான பொதமன. 

✓  அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி குவாரி பவமல 

மெய்தல் மற்றும் சுரங்கத் திட்டங்கமள மதாடரந்்து புதுப்பிதத்ல். 

✓ சுரங்க  முகங்கமள தினெரி அடிப்பமடயில் சுத்தம் மெய்வது, 

அதிகப்படியான அல்லது அடிபடுவமதத் தவிரப்்பதற்காக தினமும் 

மெய்யப்பட பவண்டும். 

✓ மவடிமருந்துகமளக் மகயாளுதல், ொரஜ்் மெய்தல் மற்றும் 

சுடுதல் ஆகியமவ சுரங்க பமலாளரின் பமற்பாரம்வயின் கீழ் 

மட்டுபம திறமமயான நபரக்ளால் பமற்மகாள்ளப்படும். 

✓  உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி அமனத்து 

சுரங்க உபகரணங்கமளயும் பராமரித்தல் மற்றும் பொதமன 

மெய்தல். 
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2 துமளயிடுதல் முமறயற்ற மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

நமடமுமறகள்; 

அழுத்தப்பட்ட 

காற்றின் அதிக 

அழுத்தம் காரணமாக, 

குழல்கமள 

மவடிக்கலாம்; 

துரப்பண கம்பி 

உமடந்து பபாகலாம்; 

✓ துமளயிடுதலுக்காக (SOP) நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பான 

இயக்க முமற கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும். 

✓ பயிற்சி மபற்ற ஆபபரட்டரக்ள் மட்டுபம 

பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 

✓ பிளாஸ்டர/்பிளாஸ்டிங் ஃபபாரப்மன் அமனத்து இடங்கமளயும் 

முழுமமயாகப் பரிபொதிக்கும் வமர, துப்பாக்கிெ ் சூடு 

நடத்தப்பட்ட பகுதியில் எந்த துமளயிடுதலும் 

மதாடங்கப்படக்கூடாது. 

✓ ஒன்றன் பமல் ஒன்றாக உள்ள இடங்களில் ஒபர பநரத்தில் 

துமளயிடுதல் பமற்மகாள்ளப்படக்கூடாது. 

✓ ஆபபரட்டர ் மகபயட்டின்படி கம்ப்ரெர ் மற்றும் துரப்பண 

உபகரணங்களில் உள்ள பதய்ந்து பபான பாகங்கள் அவ்வப்பபாது 

தடுப்பு பராமரிப்பு மற்றும் மாற்றுதல். 

✓ அமனத்து பயிற்சி அலகுகளும் ஈரமான துமளயிடுதலுடன் 

வழங்கப்பட பவண்டும். 

✓  ஆபபரட்டர ் அமனத்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கமளயும் தவறாமல் பயன்படுத்த பவண்டும். 

3 பபாக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

காயங்களுக்கு 

பங்களிக்கும் 

அபாயங்கள் மற்றும் 

பாதுகாப்பற்ற 

பவமலகள் 

மபாருள் ஓவரப்லாடிங் 

வாகனத்மத முந்திெ ்

மெல்லும் பபாது 

டிரக்கின் ஆபபரட்டர ்

தனது அமறமய 

ஏற்றும்பபாது அமத 

✓  பவமலமயத் மதாடங்கும் முன், ஓட்டுநரக்ள் டிரக்/டிப்பரில் 

எண்மணய் (கள்), எரிமபாருள் மற்றும் நீர ்நிமலகள், டயர ்வீக்கம், 

மபாதுத் தூய்மம மற்றும் பிபரக்குகள், ஸ்டீயரிங் சிஸ்டம், 

தானாக இயக்கப்படும் ஆடிபயா-விஷுவல் ரிவரச்ிங் அலாரம், 

ரியர ்வியூ கண்ணாடிகள் உள்ளிட்ட எெெ்ரிக்மக ொதனங்கமளத ்

தனிப்பட்ட முமறயில் ெரிபாரப்்பாரக்ள். பக்கவாட்டு காட்டி 

விளக்குகள் பபான்றமவ நல்ல நிமலயில் உள்ளன. 

✓ அங்கீகரிக்கப்படாத எந்தமவாரு நபமரயும் வாகனத்தில் 

ெவாரி மெய்ய அனுமதிக்காதீரக்ள் அல்லது வாகனதம்த இயக்க 

அனுமதிக்கப்படாத எந்தமவாரு நபமரயும் அனுமதிக்காதீரக்ள். 

✓  குழிவான கண்ணாடிகள் அமனத்து மூமலகளிலும் 

மவக்கப்பட பவண்டும் 
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விட்டு 

மவளிபயறுகிறார.் 

✓  அமனத்து வாகனங்களும் ஒவ்மவாரு முமனயிலும் ஒரு 

ஸ்பாட்டருடன் ரிவரஸ்் ஹாரன்் மபாருதத்ப்பட்டிருக்க பவண்டும் 

✓  வாகனத் திறனுக்கு ஏற்ப ஏற்றுதல் 

✓  ஆபபரட்டர ் மகபயட்டின்படி வாகனங்கமள அவ்வப்பபாது 

பராமரித்தல் 

4 இயற்மக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ாராத 

ெம்பவங்கள் 

✓  மமழநீர ் மவள்ளதத்ில் மூழ்குவமதத ் தடுக்க வழிகள் 

ஏற்படுதத்ப்படும் 

✓  தீமய அமணக்கும் கருவிகள் மற்றும் மணல் வாளிகள் 

5 சுரங்க 

மபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி 

ொய்வு பதால்வி 

ொய்வு வடிவியல், 

புவியியல் அமமப்பு 

✓  இறுதி அல்லது அமனத்து குழி ொய்வு 60° கீபழ இருக்க 

பவண்டும் மற்றும் ஒவ்மவாரு மபஞ்ெ ்உயரம் 5 மீ இருக்க பவண்டும். 
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7.3 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான லபரிடர ் லமலாை்னம 

திட்டம் 

நிலநடுக்கம், நிலெெ்ரிவு பபான்ற இயற்மக பபரழிவுகள் கடந்த கால 

வரலாற்றில் பதிவு மெய்யப்படவில்மல, ஏமனனில் நிலப்பரப்பு நில அதிரவ்ு 

மண்டலம் III இன் கீழ் வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருந்து 

மவகு மதாமலவில் உள்ளது. எனபவ, கடும் மவள்ளம் மற்றும் சுனாமியால் 

ஏற்படும் பபரழிமவ எதிரப்ாரக்்க முடியாது. பபரிடர ் பமலாண்மமத் திட்டம், 

உயிர ் பாதுகாப்பு, சுற்றுெச்ூழமலப் பாதுகாத்தல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, 

உற்பத்திமய மறுசீரமமத்தல் மற்றும் காப்புெ ் மெயல்பாடுகமள இபத 

முன்னுரிமம வரிமெயில் உறுதி மெய்வமத பநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

பபரிடர ் பமலாண்மம திட்டத்தின் பநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற 

பெமவகளின் ஒருங்கிமணந்த வளங்கமளப் பயன்படுதத்ி 

பின்வருவனவற்மற அமடவதாகும்: 

❖ பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிெம்ெ; 

❖ மற்றவரக்மளப் பாதுகாதத்ல்; 

❖ மொத்து மற்றும் சுற்றுெச்ூழலுக்கு ஏற்படும் பெததம்த குமறதத்ல்; 

❖ ஆரம்பத்தில் ெம்பவத்மதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் 

மகாண்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

❖ அவெரநிமலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிமலகள் பற்றிய அடுத்த 

விொரமணக்கு மதாடரப்ுமடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கமள 

பாதுகாக்கவும். 

ஒரு பபரிடர ் ஏற்பட்டால், தடுப்பு நடவடிக்மககள் இருந்தபபாதிலும், 

கீபழ உள்ள விளக்கங்களின்படி பபரிடர ்பமலாண்மம மெய்யப்பட பவண்டும். 

அவெரகால சூழ்நிமலகமளக் மகயாள்வதற்காக முன்மமாழியப்பட்ட ஒரு 

அமமப்பு உள்ளது மற்றும் முக்கிய பணியாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது 

குழுவினருக்கு இமடபயயான ஒருங்கிமணப்பு படம்-7.1 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அவெரநிமல 
ஒருங்கிமணப்பாளர ்

சுரங்க பமலாளர ்

ஆதரவு குழு மீட்பு குழு தீயனைப்பு குழு 

 

 

 

 

 

 

படம் 7.1 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான லபரிடர் லமலாை்னம 

குழு அனமப்பு 

அவெரநிமல அமமப்பு அவெர ஒருங்கிமணப்பாளரால் 

வழிநடதத்ப்படும், அவர ் தகுதிவாய்ந்த சுரங்க பமலாளராக இருப்பார.் அவர ்

இல்லாத நிமலயில், சுரங்க பமலாளர ் வரும் வமர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் 

மபரும்பாலான மூத்தவரக்ள் அவெரகால ஒருங்கிமணப்பாளராக 

இருப்பாரக்ள். அவெரகால சூழ்நிமலகமளக் கவனிப்பதற்காக மூன்று 

குழுக்கள் இருக்கும் - தீயமணப்புக் குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. 

அணிகளின் முன்மமாழியப்பட்ட அமமப்பு அட்டவமண 7.2 இல் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனை 7.2 அவசரநினலக்கான முன்பமாழியப்பட்ட குழுக்கள் 

பதவி தகுதி 

தீனய அனைக்கும் குழு 

குழுத் தமலவர/் அவெர 

ஒருங்கிமணப்பாளர ்(EC) 
சுரங்க பமலாளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்கத் தமலவர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துமண தமலவர ் 

மீட்பு குழு 

குழுத் தமலவர/் அவெர 

ஒருங்கிமணப்பாளர ்(EC) 
சுரங்க பமலாளர ்

குழு உறுப்பினர/் ெம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்(IC) 
சுற்றுெச்ூழல் அதிகாரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்கத் தமலவர ்

ஆதரவு குழு 

குழுத் தமலவர/் அவெர 

ஒருங்கிமணப்பாளர ்(EC) 
சுரங்க பமலாளர ்

உதவி குழு தமலவர ் சுற்றுெச்ூழல் அதிகாரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துமண தமலவர ்
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பாதுகாப்புக் குழுத் தமலவர/் 

அவெரகால பாதுகாப்புக் 

கட்டுப்பாட்டாளர ்

சுரங்கத் தமலவர ்

சுரங்கம் மெயல்பாட்டுக்கு வந்ததும், பணியாளரக்ளின் மபயரக்ளுடன் 

பமற்கண்ட அட்டவமண தயாரிக்கப்பட்டு, அந்தந்த முன்மமாழியப்பட்ட 

குவாரிகளுக்கான மதாழிலாளரக்ளுக்கு எளிதாகக் கிமடக்கும். சுரங்கம், 

தீயமணப்பு நிமலயம் மற்றும் அண்மட மதாழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் 

பல்பவறு துமறகமள கட்டுப்படுதத், ஒரு மமாமபல் தகவல் மதாடரப்ு 

மநட்மவாரக்் மற்றும் வயரம்லஸ் சுரங்க அவெர கட்டுப்பாட்டு அமறமய 

(MECR) இமணக்க பவண்டும். 

7.3.1 அவசரக் குழுவின் பாத்திரங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள்  

(அ) அவசர ஒருங்கினைப்பாளர் (EC) 

அவெரகால ஒருங்கிமணப்பாளர ் தளத்தின் முழுமமயான 

கட்டுப்பாட்மட ஏற்றுக்மகாள்வார ்மற்றும் MECR இல் இருக்க பவண்டும்.  

(ஆ) சம்பவக் கட்டுப்படுத்தி (IC) 

ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் என்பது அவெரநிமலயின் இடத்திற்குெ ்

மென்று, அவெரநிமலமயெ ்   ெமாளிக்க அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கான 

மெயல் திட்டதம்த பமற்பாரம்வயிடும் ஒரு நபராக இருக்க பவண்டும். ஷிப்ட் 

பமற்பாரம்வயாளர ் அல்லது சுற்றுெச்ூழல் அதிகாரி ஐசியின் மபாறுப்மப 

ஏற்க பவண்டும். 

(இ) பதாடர்பு மற்றும் ஆலலாசனனக் குழு 

ஆபலாெமன மற்றும் தகவல் மதாடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துமறகளின் 

தமலவரக்ள் அதாவது சுரங்க பமலாளர ்இருக்க பவண்டும் 

(ஈ) அனைப்பு ஒருங்கினைப்பாளர ்

சுரங்க பமற்பாரம்வயாளர ் அமழப்பு கால் ஒருங்கிமணப்பாளராக 

இருப்பார.் அமழப்பு ஒருங்கிமணப்பாளர ்  அமழப்மப நடத்துவார ் மற்றும் 

சுரங்கப் பணியாளரக்மள ெட்டெமப இடத்திற்கு மவளிபயற்றுவார.் 

கடமமயில் இருக்கும் அமனத்து பணியாளரக்ளுக்கும் கணக்கு மவப்பபத 

அவரது பிரதான பணியாக இருக்கும் 

 

.  
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 (உ) லதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

பயிற்சி மபற்ற பணியாளரக்ளின் மீட்புப் பணிமய பமற்மகாள்வதற்கு 

பயிற்சி மபற்ற மற்றும் ஆயுதம் ஏந்திய நபரக்ள் குழுவாக இருக்க பவண்டும். 

முதலுதவி மற்றும் தீமய அமணப்பதில் பயிற்சி மபற்றவரக்ள் பதடல் மற்றும் 

மீட்புக் குழுவில் பெரக்்கப்படுவாரக்ள்.  

 (ஊ) அவசரகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவெரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் 

அலுவலகத்தில் அமமந்துள்ள மூத்த பாதுகாப்பு நபராக இருக்க பவண்டும் 

மற்றும் மவளிப்புற ஏமஜன்சிகமள வழிநடத்துகிறார,் எ.கா., தீயமணப்புப் 

பமட, காவல்துமற, மருத்துவர ்மற்றும் ஊடகவியலாளரக்ள் பபான்றமவ. 

7.3.2 அவசரக் கட்டுப்பாட்டு நனடமுனற 

அவெரகாலத்தின் ஆரம்பம், அமனத்து நிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு மபரிய 

தீ அல்லது மவடிப்பு அல்லது பதாண்டும் இயந்திரத்துடன் சுவர ் இடிந்து 

விழுந்து, பல்பவறு பாதுகாப்பு ொதனங்கள் மற்றும் பணியில் இருக்கும் 

மெயல்பாட்டு ஊழியரக்ளால் கண்டறியப்படும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்

ஒருவர ் இருந்தால், அவர ் (அவருக்கு பபாதுமான விவரம் அளிக்கப்பட்ட 

தளத்தின் அவெர நமடமுமறயின்படி) அருகில் உள்ள அலாரம் அமழப்புப் 

புள்ளிக்குெ ் மென்று, கண்ணாடிமய உமடத்து அலாரங்கமளத் தூண்டுவார.் 

விபத்து நடந்த இடம் மற்றும் தன்மம குறித்து அவெர கட்டுப்பாட்டு அமறக்கு 

மதரிவிக்கவும் அவர ் தன்னால் முடிந்தவமர முயற்சிப்பார.் பணி அவெர 

நமடமுமறக்கு இணங்க, அவெரநிமலமய விளக்குவதற்கும் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்மககள் உடனடியாக 

நமடமபறும். 

❖ தளத்தில் தீயமணப்பு வீரர ்தமலமமயிலான தீயமணப்புக் குழுவினர ்

தீ நுமர மடண்டரக்ள் மற்றும் பதமவயான உபகரணங்களுடன் 

ெம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு வருவாரக்ள். 

❖ அவெரகால பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர ் பிரதான வாயில் 

அலுவலகத்தில் இருந்து தனது பணிமயத் மதாடங்குவார ்

❖ ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர,் மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவெரநிமலத ்

தளத்திற்கு விமரந்து மென்று அவெரநிமலமயக் மகயாளத ்

மதாடங்குவார.் 
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❖ தளத்தின் முதன்மமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆபலாெமன மற்றும் 

தகவல் மதாடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து 

தளத்தின் முழுமமயான கட்டுப்பாட்மட ஏற்றுக்மகாள்வார.் 

❖ அவர ் ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து மதாடரந்்து தகவல்கமளப் 

மபறுவார ் மற்றும் பின்வரும் முடிவுகமளயும் வழிகாட்டுதல்கமளயும் 

வழங்குவார:் 

❖ ெம்பவக் கட்டுப்படுத்தி 

❖ சுரங்க கட்டுப்பாட்டு அமறகள் 

❖ அவெர பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

7.3.3 முன்பமாழியப்பட்ட தீனய அனைக்கும் கருவிகள் 

அட்டவமண 7.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, சுரங்கத்தில் உள்ள 

மூபலாபாய இடங்களில் பின்வரும் வமகயான தீமய அமணக்கும் கருவிகள் 

முன்மமாழியப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவனை 7.3 P1 இல் பவவ்லவறு இடங்களில் தீனய அனைக்கும் 
கருவிகள் 

இடம் தீனய அனைக்கும் கருவிகளின் வனக 

மின் உபகரணம் CO2 வமக, நுமர வமக, உலர ்இரொயன தூள் வமக 

எரிமபாருள் 

பெமிப்பு பகுதி 

CO2 வமக, நுமர வமக, உலர ்இரொயன தூள் வமக, 

மணல் வாளி 

அலுவலக பகுதி உலர ்இரொயன வமக, நுமர வமக 

7.3.4 அலாரம் அனமப்பு 

மெட் கன்ட்பராலர,் தீயமணப்புக் குழுவிடம் இருந்து பபரிடர ்

மெய்திமயப் மபற்றவுடன், சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அமற உதவியாளர ் 5 

நிமிடங்களுக்கு மெரன் ஒலிப்பார.் மபாது முகவரி அமமப்பு மூலம் பபரிடர ்

மெய்திமய ஒளிபரப்ப ெம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ்ஏற்பாடு மெய்வார.் ெம்பவக் 

கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து "எமரம்ஜன்சி ஓவர"் என்ற மெய்திமயப் 

மபற்றவுடன், அவெரகால கட்டுப்பாட்டு அமற உதவியாளர ்2 நிமிடங்களுக்கு 

பநராக அலாரம் அடிப்பதன் மூலம் "எல்லா மதளிவான சிக்னமலயும்" 

வழங்குவார.் 

பபரிடரின் பபாது பீதி அல்லது தவறான புரிதமலத ் தவிரக்்க அலாரம் 

அமமப்பின் அம்ெங்கள் அமனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / 
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பபரழிவுகமளத் தடுக்க அல்லது கவனிப்பதற்காக, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்மககள் ஏபதனும் எடுக்கப்பட்டிருந்தால். 

❖ சுரங்க அலுவலக வளாகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயமணப்பு 

மற்றும் முதலுதவி ஏற்பாடுகள் மெய்யப்பட்டுள்ளன. 

❖ பாதுகாப்பு பூட், தமலக்கவெம், கண்ணாடிகள், தூசி முகமூடிகள், காது 

பிளக்குகள் மற்றும் காது மஃப்ஸ் பபான்ற அமனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிமடக்கப்மபறுகின்றன மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு வழக்கமான 

கண்காணிப்பின் மூலம் கண்டிப்பாக கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 

❖ அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அமனத்து 

ஊழியரக்ளுக்கும் பயிற்சி மற்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள். 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க பவமல மெய்தல் மற்றும் 

சுரங்க திட்டங்கமள மதாடரந்்து புதுப்பித்தல். 

❖ சுரங்க முகங்கமள சுத்தம் மெய்வது மதாடரந்்து மெய்யப்படுகிறது. 

❖ சுரங்கப் பள்ளத்தில் பமற்பரப்பு நீர ்வருவமதத் தவிரப்்பதற்காக மமல 

வடிகால் மற்றும் மண் கட்டுகமள ெரிபாரத்்து மதாடரந்்து பராமரித்தல். 

❖ குறிப்பாக மமழக்காலங்களில் அவெர பம்பிங்கிற்காக பபாதுமான 

அளவு டீெல் மகாண்ட மஜனபரட்டர ் மெட்களுடன் கூடிய அதிக திறன் 

மகாண்ட காத்திருப்பு பம்புகமள வழங்குதல். 

❖ உற்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி அமனத்து சுரங்க 

உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் பொதமன 

பமற்மகாள்ளப்பட்டது. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

குழுமத்திற்குள் உள்ள அனைத்து குவாரிகளிலும் துனளயிடுதல் மற்றும் 

வவடிதத்ல் மற்றும் ததாண்டும் இயந்திரம் மற்றும் த ாக்குவரத்து 

நடவடிக்னககள் காரணமாக ஒட்டுவமாத்த தாக்கம் முக்கியமாக 

எதிர ்ாரக்்க ் டுகிறது மற்றும் வவடி ்பிைால் ஏற் டும் காற்று மற்றும் 

இனரசச்ல் சூழல் மற்றும் நில அதிரவ்ுகளில் வ ரும்  ாதி ்பு ஏற் டும். இந்த 

ஒட்டுவமாத்த ஆய்வுக்காக, P1 மற்றும் P2 எை ் டும் இரண்டு 

முை்வமாழிய ் ட்ட திட்டங்கள் கருத்தில் வகாள்ள ் ட்டை. P1 இை் 

விவரங்கள் அட்டவனண 1.2 இல் வகாடுக்க ் ட்டுள்ளை. 
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அட்டவனை 7.4 முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளத்தின் முக்கிய 

அம்சங்கள் "P2" 

குவாரியின் மபயர ் திருவாளர.்VST புளூ வமட்டல் 

நிலத்தின் வமக  ட்டா நிலம் 

அளவு 2.58.0 மஹக்படர ்

புல. எண். 1197/1,1197/5,1197/6,1197/7 

வமரபடத்தாள் எண். 58F/13 

அட்ெபரமக 10°59'00.58"N to 10°59'06.76"N 

தீரக்்கபரமக 77°58'44.89"E to 77°58'52.58"E 

ToR இன் படி சுரங்கத்தின் 

இறுதி ஆழம் 

43 மீ (3மீ கிராவல் மற்றும் 40மீ சாதாரண 

கல்) 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
குழி 1: 182 மீ (நீளம்) X 80 மீ (அகலம்) X 43 மீ 

(ஆழம்) 

புவியியல் வளங்கள் 

ொதாரண கல்  

(கன மிட்டர)் 

கிராவல்  

(கன மிட்டர)் 

9,39,610 47,763 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 1,93,225 22,365 

5 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்மமாழியப்பட்ட உற்பத்தி 
1,93225 22,365 

சுரங்க முனற 
திறந்த வவளி அனர 

இயந்திரமயமாக்க ் ட்ட சுரங்க முனற 

நிலப்பரப்பு அமலயில்லாத நிலப்பரப்பு 

இயந்திரங்கள் 

முன்மமாழியப்பட்டன 

ஜாக் பஹமர ் 5 

கம்ப்ரெர ் 1 

பதாண்டும் 

இயந்திரம் 
1 

டிப்பர ் 3 

உத்பதெ மனிதவள 

வரிமெப்படுதத்ல் 
24 நபரக்ள் 

திட்ட மெலவு ரூ. 47,62,000 
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CER மெலவு @ திட்டெ ்மெலவில் 

2% 
ரூ.5,00,000/- 

CER மெலவு @ திட்டெ ்மெலவில் 

2% 
3.0 KLD 

7.4.1 காற்று சூைல் 

ொதாரண கல் மற்றும் கிராவல் உற்பத்தி காற்றின் சூழமல பாதிப்பதில் 

முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மூன்று முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் 

விமளவாக ஒட்டுமமாதத் உற்பத்தியின் தரவு அட்டவமணகள் 7.5 

மற்றும்7.6இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.    

அட்டவனை 7.5 சாதாரை கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுனம 

முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவரங்கள் 

குவாரி 

(கன 

மிட்டர)்  

இல் 5 

ஆை்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

(கன மிட்டர)்   

ஒரு 

நானளக்கு 

(கன 

மிட்டர)்   

ஒரு நானளக்கு 

லாரி 
சுனமகளின் 

எை்ைிக்னக 

P1 3,40,313 68,062 227 38 

P2 1,93,225 38,645 129 21 

பமாத்தம் 

எை்ைிக்னக 

5,33,538 1,06,707 356 59 

இரண்டு குவாரிகளிலிருந்தும் ஒடட்ுவமாத்தமாக சாதாரண 

கல்லிை் உற் த்தி நாள் ஒை்றுக்கு 356 மீ 3 ஆகும் எை்றும், ஒரு நானளக்கு 

59 ட்ரி ் சாதாரண கற்கள் எடுக்கலாம் எை்றும் ஒடட்ுவமாத்த ஆய்வு 

காடட்ுகிறது.  
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அட்டவணை 7.6 கிராவல்களின் ஒட்டுமைாத்த உற்பத்தி சுணை 

முன்மைாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவரங்கள் 

குவாரி 

(கன 

மிட்டர)்  

இல் 3 

ஆை்டுகள் 

ஒரு 
வருடத்திற்கு 
(கன மிட்டர)்   

இல் 

ஒரு 
நாணளக்கு 

(கன 

மிட்டர)்    

இல் 

ஒரு 
நாணளக்கு 

லாரி 
சுணைகளின் 

எை்ைிக்ணக 

P1 38,880 12,960 43 7 

P2 22,365 7,455 24 4 

வமாத்தம் 61,245 20,515 67 11 

இந்த இரண்டு குவாரிகளிலிருந்தும் ஒடட்ுவமாத்தமாக ஒரு நானளக்கு 

67 கன மிட்டர ்  கிராவல் உற் த்தி வசய்ய ் டுகிறது, ஒரு நானளக்கு 11 

டிரி ் கிராவல்கள் கினடக்கும் எை்று ஒடட்ுவமாத்த ஆய்வு காடட்ுகிறது. 

 7.4.1.1 காற்று மாசுபடுத்திகளின் ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் 

குழுமத்தின் காற்றுெ ் சூழலில் முன்மமாழியப்பட்ட 2 திட்டங்களின் 

ஒட்டுமமாத்த தாக்கத்தின் முடிவுகள் அட்டவமண 7.7 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்மவாரு மாசுபாட்டிற்கும் 2 திட்டங்களின் விமளவாக 

ஒட்டுமமாத்த மதிப்புகள் CPCB நிரண்யித்த அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகமள 

மீறுவதில்மல. 

அட்டவனை 7.7 2 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டுபமாத்த 

தாக்கம் முடிவுகள் 

மாசுபடுத்திகள் அடிப்பனட 

தரவு(μg/m3) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள்(μg/m3) 

ஒட்டுபமாத்த 

மதிப்பு (μg/m3) 

P1 P2 

PM2.5 23.1 10.9 6.2 40.2 

PM10 40.8 18.1 10.2 69.2 

SO2 9.9 7.4 4.2 21.5 

NO2 19.6 9.7 5.5 34.8 
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7.4.2 இனரசச்ல் சூைல் 

ஒலி மாசு ாடு முக்கியமாக துனளயிடுதல் மற்றும் வவடிதத்ல் மற்றும் 

டிரக்குகள் மற்றும் HEMM த ாை்ற வசயல் ாடுகளால் ஏற் டுகிறது. வவடித்தல் 

மற்றும் கம்ப்ரெர ் வசயல் ாடு (துனளயிடுதல்) மற்றும் த ாக்குவரத்து 

நடவடிக்னககள் ஆகியவற்னறக் கருதத்ில் வகாண்டு ஒட்டுவமாத்த ஒலி 

மாதிரியாக்கம் தமற்வகாள்ள ் ட்டுள்ளது. 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள  ல்தவறு 

குவாரிகனளச ் சுற்றியுள்ள  ல்தவறு தூரங்களில் இனரசச்ல் அளனவக் 

கணக்கிடுவதற்கு கணி ்புகள் தமற்வகாள்ள ் ட்டுள்ளை. 

அட்டவனை 7.8 குழுமத்திலிருந்து கைிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பி
டக் 

குறியீடு 

தூர
ம் 

(மீ) 

தினச
யில் 

பின்ன
ைி 

மதிப்பு 

(நாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்
கும் 

மதிப்பு 

dB(A) 

பமாத்த 

கைிக்கப்
பட்ட dB(A) 

குடியிருப்
பு பகுதி 

தரநினல
கள் dB(A) 

P1க்கு 

அருகிலு
ள்ள 

குடியிரு
ப்பு 

670 

மீ 

வதற்கு 

39.6 32.94 40.64 

55 P2 

அருகில் 

வாழ்விட
ம் 

890

மீ 

வதற்கு 

39.6 38.17 41.95 

ஒட்டுபமாத்த சத்தம் (dB(A)) 44.35 

ஆதாரம்: ஆய்வக கண்காணிப்பு தரவு 

2 முை்வமாழிய ் ட்ட திட்டங்களால் ஏற் டும் இனரசச்லிை் ஒட்டுவமாத்த 

 கு ் ாய்வு, அட்டவனண 7.8 இல் காட்ட ் ட்டுள்ள டி, P1, P2 அருகிலுள்ள 

குடியிரு ்புகள் சுமார ் 44.35 dB (A) வ றும் எை் னதக் காட்டுகிறது. கருத்தில் 

உள்ள குடியிரு ்புக்காை ஒட்டுவமாத்த முடிவுகள்,  கல் தநரத்திற்காை 

குடியிரு ்பு ்  குதிகளுக்கு CPCB நிரண்யித்த வரம்ன  மீறுவதில்னல.  
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7.4.3 தணர அதிர்வுகள் 

4 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க நடவடிக்னககள் காரணமாக நில 

அதிரவ்ுகளிை் ஒட்டுவமாத்த முடிவுகள் அட்டவனண 7.9 இல் 

காட்ட ் ட்டுள்ளை. 

அட்டவணை 7.9 4 சுரங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

குறியீடு அதிகபட்ச கட்டைை் 

கிலலாவில் 

மீ அருகில் உள்ள 

குடியிருப்பு 

PPV in mm/s 

P1 76 670 1.09 

P2 43 890 0.44 

E1 61 1010 0.47 

E2 61 535 1.31 

மைாத்தை் 3.31 

ஆதாரம்: பிளாஸ்டிங் கணக்கீடுகள் 

 தமதல உள்ள அட்டவனணயில் இருந்து, ஒவ்வவாரு சுரங்கதத்ிலும் ஒரு 

குண்டுவவடி ்புக்காை கட்டணம் அதிக ட்சமாகக் கருத ் டுகிறது மற்றும் 

வினளவாை PPV ஆைது, சுற்றறிக்னக எண். 7 தததியிட்ட சுற்றறிக்னகயிை் 

வ ாது  ாதுகா ்பு இயக்குநரகதத்ிை் டி, சுரங்க ்  ாதுகா ்பு 

இயக்குநரகத்திை் டி, உசச் துகள் தவகமாை 8 மிமீ/விக்குக் கீதழ உள்ளது. 

29/8/1997. 

7.4.4 சமூக பபாருளாதார சூைல் 

முன்மமாழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களின் ெமூகப் மபாருளாதாரப் 

பலன்கள் கணக்கிடப்பட்டு முடிவுகள் அட்டவமணகள் 7.9 மற்றும் 7.10 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. மூன்று திட்டங்களும் பெரந்்து ரூ. CER நிதிக்கு 10,00,000. 

அட்டவனை 7.10 2 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூக மபாருளாதார 
நன்ணைகள் 

இருப்பிடக் குறியீடு திட்ட பசலவு CER @ 2% 

P1 90,79,000/- 5,00,000 

P2 47,62,000/- 5,00,000 

பமாத்தம் 

எை்ைிக்னக 

1,38,41,000/- 10,00,000 
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அட்டவனை 7.11 2 சுரங்கங்களில் இருந்து லவனல வாய்ப்புகள் 

இருப்பிடக் குறியீடு லவனலவாய்ப்பு 

P1 35 

P2 24 

பமாத்தம் எை்ைிக்னக 59 

குழுமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட 2 சுரங்கங்களால் மமாதத்ம் 59 பபருக்கு 

பவமல கிமடக்கும். 

7.4.5 சுற்றுசச்ூைல் சூைல் 

அட்டவனை 7.12 பசுனம பகுதி 3 சுரங்கங்களிலிருந்து வளரச்ச்ி 

நன்னமகள் 

குறியீடு 

நடுவதற்கு 

முன்பமாழியப்ப
ட்ட மரங்களின் 

எை்ைிக்னக 

மூடப்பட 

லவை்டி
ய 

பகுதி(மீ2

) 

இனத்தின் 

பபயர ்

80% உயிர்வாழும் 

விகிதத்தில் 

வளர்க்கப்படும் 

என 

எதிரப்ார்க்கப்ப
டும் மரங்களின் 

எை்ைிக்னக 

P1 1913 17213 

பவம்பு, 

மபாங்கமி
யா, பதக்கு 

1530 

P2 1290 11610 
பவம்பு, 

பதக்கு 
1032 

பமாத்த
ம் 

3203 28823 

பவம்பு, 

மபாங்கமி
யா, பதக்கு 

2562 

முன்மமாழியப்பட்ட மூன்று திட்டங்களும் குத்தமக பகுதிக்கு உள்பளயும் 

மவளிபயயும் பவம்பு, பதக்கு பபான்ற 3203 பூரவ்ீக மர வமககமள நடவு 

மெய்யும் என்று ஒட்டுமமாத்த ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. இந்த பசுமம 

மண்டல பமம்பாட்டுத் திட்டத்தில் 80% மரங்கள், அதாவது 2562 மரங்கள் 

உயிரவ்ாழும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

7.4.6. லபாக்குவரத்து அடரத்்தி 

      மூன்று முன்மமாழியப்பட்ட திட்டங்களும் ஒரு நாமளக்கு 70 டிரக் 

பலாடுகமளெ ்பெரக்்கும் என்று அட்டவமண 7.6 காட்டுகிறது, இது அருகிலுள்ள 

ொமலகளில்210 PCUs கூடுதலாக இருக்கும். 
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7.5 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான பிளாஸ்டிக் கழிவு 

லமலாை்னம திடட்ம் 

அமனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் நமடமுமறக்கு வரும் 

வமகயில், ஒருமுமற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் பாராமல் 

பிளாஸ்டிக்மக தூக்கி எறிவதற்கும் தமிழ்நாடு அரசு ஆமண (Ms) எண். 84 

சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் வனத்துமற (EC.2) பததி: 25.06.2018 இணங்க பவண்டும். 

சுற்றுெச்ூழல் (பாதுகாப்பு) ெட்டம், 1986 இன் கீழ். 

7.5.1 குறிக்லகாள் 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் உண்மமயான விநிபயாக ெங்கிலி 

வமலயமமப்மப ஆய்வு மெய்ய. 

❖ அமனத்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய 

மபாருடக்மள பெகரிப்பதற்காக மதாட்டிகமள நிறுவுவதன் மூலம் 

நிமலயான பிளாஸ்டிக் கழிவு பமலாண்மமமய கண்டறிந்து 

முன்மமாழிதல் 

❖ சிஸ்டம் டிமென் அமமப்மபத் தயாரித்தல், மெயல்படுத்துவதற்கும் 

கண்காணிப்பதற்கும் பதமவயான வழிமுமறகள். 

பிளாஸ்டிக் கழிவுகமள பமலாண்மம மெய்வதற்கான விரிவான மெயல் 

திட்டம் அட்டவமண 7.13 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனை 7.13 பிளாஸ்டிக் கழிவுகனள நிர்வகிப்பதற்கான 

பசயல் திட்டம் 

வரினச 

எை். 

பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிகமள இமணத்து தளவமமப்பு  

வடிவமமப்மப உருவாக்குதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு 

பமலாண்மமக்கு கழிவு உற்பத்தியாளரக்ளிடம் 

இருந்து வசூலிக்கப்படும் பயனர ் கட்டணம், 

குப்மபகமள மகாட்டுதல், பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகமள எரித்தல் அல்லது மபாதுமக்களுக்கு 

இமடயூறு விமளவிக்கும் பிற மெயல்களுக்கு 

அபராதம்/அபராதம். 

சுரங்க 

பமலாளர ்
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2 மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய 

மற்றும் உள்நாட்டு அபாயகரமான கழிவுகமள 

பிரிதம்தடுப்பமத நமடமுமறப்படுதத், கழிவு 

உற்பத்தியாளரக்மள கட்டாயப்படுத்துதல். 

சுரங்க 

பமலாளர ்

3 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பெகரிப்பு. சுரங்கத் 

தமலவர ்

4 மபாருள் மீட்பு வெதிகமள அமமத்தல். சுரங்க 

பமலாளர ்

5 மபாருள் மீட்பு வெதிகளில் மறுசுழற்சி 

மெய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி மெய்ய 

முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகமள பிரித்தல். 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

6 பதிவுமெய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி மெய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகமள பெனலாக்குதல். 

சுரங்கத் 

தமலவர ்

7 மறுசுழற்சி மெய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகமள சிமமன்ட் சூமளகளில், ொமல 

அமமப்பில் பயன்படுத்த வழிவமக மெய்தல். 

சுரங்கத் 

தமலவர ் 

8 பங்குதாரரக்ள் மதத்ியில் அவரக்ளின் மபாறுப்பு 

குறித்து விழிப்புணரம்வ ஏற்படுத்துதல். 

சுரங்க 

பமலாளர ்

9 குப்மபகமள மகாட்டுவது, பிளாஸ்டிக் 

கழிவுகமள திறந்த மவளியில் எரிப்பது அல்லது 

மபாதுமக்களுக்கு இமடயூறு விமளவிக்கும் 

மெயல்களில் ஈடுபடுவது பபான்றவற்றில் திடீர ்

பொதமன நடதத்ப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிமமயாளர ்

ஆதாரம்: FAEகள் மற்றும் EC ஆல் முன்மமாழியப்பட்டது 

7.6 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான லபாஸ்ட் லகாவிட் சுகாதார 

லமலாை்னமத் திட்டம் 

SARS-CoV-2 மகாபரானா மவரஸால் ஏற்படும் பகாவிட் – 19 பநாய்கள் 

ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய பநாயாகும், இந்த பநாயின் இயற்மகயான வரலாறு, 

குறிப்பாக மீட்புக்குப் பிந்மதய நிகழ்வுகளின் அடிப்பமடயில் புதிய 

தகவல்கள் மாறும் அடிப்பமடயில் அறியப்படுகின்றன. 
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கடுமமயான பகாவிட்-19 பநாய்க்குப் பிறகு, குணமமடந்த 

பநாயாளிகள் பொரவ்ு, உடல்வலி, இருமல், மதாண்மடப் புண், சுவாசிப்பதில் 

சிரமம் பபான்ற பல்பவறு வமகயான அறிகுறிகமளயும் மதாடரந்்து 

மதரிவிக்கலாம். தற்பபாது பகாவிட்-க்கு பிந்மதய சீக்வாலாக்கள் மற்றும் 

அதற்கும் குமறவான ொன்றுகள் உள்ளன. ஆராய்ெச்ி பதமவ மற்றும் 

தீவிரமாக பின்பற்றப்படுகிறது. பகாவிட் குணமமடந்த அமனத்து 

பநாயாளிகளின் பின்மதாடரத்ல் பராமரிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு 

முழுமமயான அணுகுமுமற பதமவ. 

7.6.1 பிந்னதய லகாவிட் பின்பதாடரத்ல் பநறிமுனற 

 

❖ COVID-க்கு மபாருதத்மான நடத்மதமயத் மதாடரவும் (முகமூடியின் 

பயன்பாடு, மக மற்றும் சுவாெ சுகாதாரம், உடல் இமடமவளி). 

❖ பபாதுமான அளவு மவதுமவதுப்பான நீமரக் குடிக்கவும் (முரணாக 

இல்லாவிட்டால்). 

❖ உங்கள் பணியிடங்கள் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருப்பமத 

உறுதிப்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள் 

❖ பமற்பரப்புகள் (எ.கா. பமமெகள்) மற்றும் மபாருடக்மள (எ.கா., 

மதாமலபபசிகள் தமலகவெம்) கிருமிநாசினியால் தவறாமல் துமடக்க 

பவண்டும் 

❖ பணியிடதம்தெ ்சுற்றியுள்ள முக்கிய இடங்களில் சுத்திகரிப்பு பஹண்ட் 

ரப் டிஸ்மபன்ெரக்மள மவக்கவும். இந்த டிஸ்மபன்ெரக்ள் மதாடரந்்து 

நிரப்பப்படுவமத உறுதிமெய்யவும் 

❖ மக கழுவுவமத ஊக்குவிக்கும் சுவமராட்டிகமளக் காண்பித்தல் 

❖ ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் வாடிக்மகயாளரக்ள் பொப்பு 

மற்றும் தண்ணீருடன் மககமள கழுவக்கூடிய இடங்களுக்கு அணுகல் 

இருப்பமத உறுதிப்படுத்திக் மகாள்ளுங்கள் 

❖ சுவாெ சுகாதாரத்மத ஊக்குவிக்கும் சுவமராட்டிகமளக் காண்பிதத்ல். 

❖ உங்கள் ெமூகத்தில் COVID-19 பரவத் மதாடங்கினால், பலொன இருமல் 

அல்லது குமறந்த தர காய்ெெ்ல் (37.3°C அல்லது அதற்கும் அதிகமாக) 

உள்ளவரக்ள் வீட்டிபலபய இருக்க பவண்டும் என்பமத உங்கள் 

ஊழியரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் வாடிக்மகயாளரக்ளுக்குெ ்

மொல்லுங்கள். பநாய்தம்தாற்றின் அறிகுறிகமள மமறக்கக்கூடிய 
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பாராசிட்டமால்/அமெட்டமிபனாஃமபன், இப்யூபுரூஃபன் அல்லது 

ஆஸ்பிரின் பபான்ற எளிய மருந்துகமள எடுத்துக் மகாள்ள 

பவண்டியிருந்தால் அவரக்ள் வீட்டிபலபய இருக்க பவண்டும் (அல்லது 

வீட்டிலிருந்து பவமல மெய்ய பவண்டும்). 

❖ COVID-19 இன் பலொன அறிகுறிகள் இருந்தாலும், மக்கள் வீட்டிபலபய 

இருக்க பவண்டும் என்ற மெய்திமயத ் மதாடரந்்து மதாடரப்ுமகாண்டு 

விளம்பரப்படுத்துங்கள். 

❖ பநருக்கு பநர ் ெந்திப்பு அல்லது நிகழ்வு பதமவயா என்பமதக் 

கவனியுங்கள். மதாமலமதாடரப்ு அல்லது ஆன்மலன் நிகழ்வு மூலம் 

அமத மாற்ற முடியுமா? 

❖ கூட்டம் அல்லது நிகழ்மவ குமறக்க முடியுமா, அதனால் குமறவான 

மக்கள் மட்டுபம கலந்து மகாள்வாரக்ள்? 

❖ அமனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் டிஷ்யூகள் மற்றும் மக சுத்திகரிப்பு 

உள்ளிட்ட பபாதுமான மபாருடக்ள் மற்றும் மபாருடக்மள முன்கூட்டிபய 

ஆரட்ர ் மெய்யுங்கள். சுவாெ அறிகுறிகமள உருவாக்கும் எவருக்கும் 

வழங்க அறுமவ சிகிெம்ெ முகமூடிகள் உள்ளன. 

❖ ெய்வன்ப்ராஷ் மருத்துவ நமடமுமறயில் உள்ளமதப் பபால, காமலயில் 

(1 டீஸ்பூன் அளவு) மவதுமவதுப்பான நீர/்பாலுடன் உபபயாகிப்பது 

மிகவும் பரிந்துமரக்கப்படுகிறது என்று ஆயுஷ் அமமெெ்கம் 

பரிந்துமரத்துள்ளது. பிந்மதய மீட்பு காலத்தில் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். 

❖ மதாடரந்்து வறட்டு இருமல் / மதாண்மட வலி இருந்தால், உப்பு வாய் 

மகாப்பளித்து நீராவி உள்ளிழுக்க பவண்டும். வாய் 

மகாப்பளிக்க/நீராவி உள்ளிழுக்க மூலிமககள்/மொலாப் 

மபாருள்கமளெ ் பெரத்த்ல். இருமல் மருந்துகள், மருத்துவ மருத்துவர ்

அல்லது ஆயுஷ் மருத்துவரின் தகுதி வாய்ந்த பயிற்சியாளரின் 

ஆபலாெமனயின் பபரில் எடுக்கப்பட பவண்டும். 

❖ உயரத்ர காய்ெெ்ல், மூெச்ுத் திணறல், Sp 02 <95%, விவரிக்க முடியாத 

மாரப்ு வலி, புதிய குழப்பம், குவிய பலவீனம் பபான்ற ஆரம்ப 

எெெ்ரிக்மக அறிகுறிகமளக் கண்டறியவும். 

❖ புமகபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவமத தவிரக்்கவும். 
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❖ திட்டத்மதப் பற்றி உங்கள் பணியாளரக்ள் மற்றும் 

ஒப்பந்ததாரரக்ளிடம் மதரிவிக்கவும், அவரக்ள் திட்டத்தின் கீழ் என்ன 

மெய்ய பவண்டும் - அல்லது மெய்யக்கூடாது - என்பமத அவரக்ள் 

அறிந்திருப்பமத உறுதி மெய்யவும். பலொன அறிகுறிகள் இருந்தால் 

அல்லது அறிகுறிகமள மமறக்கக்கூடிய எளிய மருந்துகமள (எ.கா., 

பாராசிட்டமால், இப்யூபுரூஃபன்) எடுத்துக் மகாண்டாலும், 

பவமலயிலிருந்து விலகி இருப்பதன் முக்கியத்துவதம்த 

வலியுறுத்துங்கள். 

கணிெமான எண்ணிக்மகயிலான பணியாளரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் 

மற்றும் ெப்மளயரக்ள் உங்கள் வணிக இடத்திற்கு வர முடியாவிட்டாலும், 

உங்கள் வணிகத்மத எப்படி நடத்துவது என்பது குறித்த திட்டமானது - 

பயணத்தில் உள்ள உள்ளூர ்கட்டுப்பாடுகள் அல்லது பநாய் காரணமாக. 
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  அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

8.0 பபாது 

புன்னம் கிராமத்தில் முன்மமாழியப்பட்ட திட்டமானது 5 ஆண்டுகளில் 

3,40,313 கன மீட்டர ்  சாதாரண கல் மற்றும் 38,880 கன மீட்டர ்  கிராவல்  

உற்பத்தி மசய்வதத ந ாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. இது அருகிலுள்ள 

பகுதிகளில் சமூக-மபாருளாதார மசயல்பாடுகதள நமம்படுத்துவநதாடு 

பின்வரும்  ன்தமகதள விதளவிக்கும்: 

❖ நவதல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

❖ சமூக-மபாருளாதார  லனில் முன்நனற்றம் 

❖ உடல் உள்கட்டதமப்பில் முன்நனற்றம் 

❖ சமூக உள்கட்டதமப்பில் முன்நனற்றம் 

8.1 வேலல ோய்ப்பு 

சுரங்க  டவடிக்தககதள நமற்மகாள்வதற்காக சுமார ் 35  பரக்ளுக்கு 

நவதல வழங்குவதற்கும், இப்பகுதியில் நவதலவாய்ப்பு வழங்குவதில் 

உள்ளூர ்மக்களுக்கு முன்னுரிதம வழங்குவதற்கும் உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நமலும், ஒப்ப ்த நவதலகள், மதாழில் வாய்ப்புகள், நசதவ வசதிகள் என 17 

நபருக்கு மதறமுக நவதல வாய்ப்பு கிதடக்கும். இதன் காரணமாக உள்ளூர ்

மக்களின் மபாருளாதார  ிதல நமம்படும் 

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதார நல நடேடிக்லககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க  டவடிக்தகயின் தாக்கம் உடனடி திட்ட தாக்கம் 

பகுதியில் சமூக-மபாருளாதார சூழலில் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். 

ந ரடியாகவும் மதறமுகமாகவும் உள்ள நவதலவாய்ப்புகள், குறிப்பாக 

உள்ளூர ் சமூகங்களிதடநய குதற ்த திறன் மகாண்ட நவதல 

நதடுபவரக்ளுக்கு நமம்பட்ட பண வருமானத்திற்கு பங்களிக்கும். 

8.3  இயற்பியல் உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

முன்மமாழியப்பட்ட குவாரி திட்டம் தமிழ் ாட்டின் புகளூர ் தாலுகா 

மற்றும் கரூர ்மாவடட்ம் புன்னம் கிராமத்தில் அதம ்துள்ளது. இப்பகுதியில் 

ஏற்கனநவ தகவல் மதாடரப்ு சாதலகள் மற்றும் பிற வசதிகள்  ன்கு 

 ிறுவப்பட்டுள்ளன. முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக பின்வரும் 

நபாதிய உள்கட்டதமப்பு வசதிகள் நமலும் நமம்படும். 
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❖ சாதல நபாக்குவரத்து வசதிகள்  

❖ மதாடரப்ுகள் 

❖ சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு கூடுதலாக மருத்துவ, 

கல்வி மற்றும் சமூக  லன்கள் அருகிலுள்ள குடிமக்களுக்கும் 

கிதடக்கும். 

8.4  சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்வனற்றம் 

சிவில் கட்டுமான காலத்தில், வரத்்தகம், குப்தப தூக்குதல், சுகாதாரம் 

மற்றும் பிற துதண நசதவகளில் நவதலவாய்ப்பு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

இ ்த துதறகளில் நவதலவாய்ப்பு முதன்தமயாக தற்காலிகமாக அல்லது 

ஒப்ப ்த அடிப்பதடயில் இருக்கும் மற்றும் திறதமயற்ற மதாழிலாளரக்ளின் 

ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும். மதாழிலாளர ் சக்தியில் மபரும் பகுதியினர ்

முக்கியமாக உள்ளூர ்கிராமவாசிகளாக இருப்பாரக்ள், அவரக்ள் விவசாயம் 

மற்றும் சுரங்க  டவடிக்தககளில் தங்கதள ஈடுபடுத்திக் மகாள்வாரக்ள் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இது அவரக்ளின் வருமானதத்த 

நமம்படுத்துவநதாடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுமமாதத் மபாருளாதார 

வளரச்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியான பலன்கள் 

முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்கம் கீநழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியான 

பலன்கதளக் மகாண்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

❖ உள்கட்டதமப்பு வசதிகள், நபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், சுரங்கம் மற்றும் 

பிற சமூக நசதவகளுக்கு மபாருடக்ள் மற்றும் நசதவகதள 

வழங்குதல் நபான்ற ஒப்ப ்த நவதலகளில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு 

மதறமுக நவதல வாய்ப்புகள். 

❖ வாடதக குடியிருப்புக்கான கூடுதல் வீட்டு நததவ அதிகரிக்கும் 

❖ கலாசச்ார, மபாழுதுநபாக்கு மற்றும் அழகியல் வசதிகளும் நமம்படும். 

❖ தகவல் மதாடரப்ு, நபாக்குவரத்து, கல்வி, சமூக நமம்பாடு மற்றும் 

மருத்துவ வசதிகளில் முன்நனற்றம் மற்றும் நவதலவாய்ப்பு மற்றும் 

வருமான வாய்ப்புகளில் ஒட்டுமமாத்த மாற்றம். 

❖ ராயல்டி, CESS, TMF, GST நபான்றவற்றின் மூலம் அதிகரித்த வருவாயின் 

மூலம், உத்நதச சுரங்கத்திலிரு ்து மா ில அரசு ந ரடியாகப் 

பயனதடயும். 
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8.6 பபருநிறுேன சமூகப் பபாறுப்பு 

தனிப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளர,் CSR  டவடிக்தககள் மற்றும் வணிக 

மசயல்முதறகளுடன் சமூக மசயல்முதறகதள ஒருங்கிதணதத்ல் பற்றிய 

விழிப்புணரத்வ அதனத்து மட்ட ஊழியரக்ளிதடநயயும் வளரப்்பதற்கு 

மபாறுப்நபற்பார.் CSR  டவடிக்தககதள நமற்மகாள்வதில் 

ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளுக்கு நபாதுமான பயிற்சி மற்றும் மறுசீரதமப்பு 

வழங்கப்படும். 

இ ்தத் திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்மமாழிபவர,் திட்டப் பகுதியிலிரு ்து 10 

கிமீ மதாதலவில் உள்ள கிராமங்களின் சமூக மற்றும் மபாருளாதார 

நமம்பாட்டிற்கான பின்வரும் திட்டங்கதள நமற்மகாள்வார.் இதற்காக 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் தனி பட்மெட் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தத இறுதி 

மசய்ய முன்மமாழிபவர ்உள்ளூர ்சுயஅரசாங்கத்துடன் மதாடரப்ுமகாள்வார.் 

திட்டங்கள் பின்வரும் பர ்த பகுதிகளிலிரு ்து நதர ்்மதடுக்கப்படும் – 

❖ சுகாதார நசதவகள் 

❖ சமூக வளரச்ச்ி 

❖ உள்கட்டதமப்பு நமம்பாடு 

❖ கல்வி மற்றும் விதளயாட்டு 

❖ சுய நவதலவாய்ப்பு 

❖ CSR மசலவு மதிப்பீடு 

❖ புன்னம் கிராமத்தில் முக்கியமாக கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ்சுயஉதவி 

குழுக்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டதமப்பு நபான்றவற்றில் 

சமூகப் மபாறுப்புணரவ்ு  டவடிக்தககள் நமற்மகாள்ளப்படும். CSR 

பட்மெட் லாபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

8.7 பபருநிறுேன சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு 

01.05.2018 நததியிடட் இ ்திய அரசு, MoEF & CC அலுவலக குறிப்பு 

குறிப்பாதன எண்.22-65/2017-IA.III இன் படி மபரு ிறுவன சுற்றுசச்ூழல் 

மபாறுப்புக்கான (CER) ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும்.  
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அலுவலக குறிப்பாதணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, பசுதமக் களத ்

திட்டம் மற்றும் மூலதன முதலீடு ≤ 100 நகாடிகள், முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் 

EAC/SEAC இன் வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன முதலீட்டில் 2% 

பங்களிக்க நவண்டும். எவ்வாறாயினும், திட்டத்தின் அளதவக் மகாண்டு CER 

 ிதிதய ஒதுக்க SEAC பரி ்துதரத்துள்ளது. எனநவ, CERக்கு ரூ.5,00,000 

ஒதுக்கப்படுகிறது. CER  டவடிக்தககளின் வரவுமசலவுத்திட்டத்தின் 

முன்மமாழியப்பட்ட பயன்பாடு அட்டவதண 8.1 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேலை 8.1 CER - பசயல் திட்டம் 

ே.எை். பசயல்பாடு பதாலக (ரூ. 

லட்சத்தில்) 

1 விண்ணப்பதாரர,் தற்நபாதுள்ள கழிப்பதறதய 

புதுப்பிதத்ல், பள்ளி வளாகத்திற்குள் நதாட்டம் 

அதமத்தல், அருகிலுள்ள பள்ளி நூலகத்திற்கு 

சுற்றுசச்ூழல் மதாடரப்ான புதத்கங்கதள 

 ன்மகாதடயாக வழங்குதல் நபான்ற மபரு ிறுவன 

சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்புகளில் (CER) ஈடுபட 

நவண்டும். 

ரூ.5,00,000 

 பமாத்தம் ரூ.5, 00,000 

ஆதாரம்: FAE ஆல்  டத்தப்பட்ட கள ஆய்வு, திட்ட ஆதரவாளருடன் 

ஆநலாசதன. 
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அத்தியாயம் IX 

சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

ந ாக்குதல் கட்டதத்ில் சுற்றுசச்ூழல் மசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

பரி ்துதரக்கப்படவில்தல என்பதால் மபாரு ்தாது. 
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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, சுற்றுப்புற காற்றின் தரே்,  ீரின் தரே், சமூகப் மபாருளாதார 

முன்மனற்றத் தரங்கள் ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அமனத்து சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்கமளயுே் மவத்திருப்பமத உறுதி மசய்யுே். மபறுதல் 

அமேப்புகளின் ஆதரவுத ் திறமன மேே்படுத்துவதற்காக, மூல ேட்டத்தில் 

தணிப்பு  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுமோதத் 

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டே் ஆகியமவ மவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. 

இ ்த அத்தியாயத்தில் வழங்கப்பட்ட EMP, சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ேதிப்பீடு (EIA)   

இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, தணிப்பு  டவடிக்மககள் 

மசயல்படுத்தப்படுவமதயுே் அவற்றின் மசயல்திறன் 

கண்காணிக்கப்படுவமதயுே் உறுதிமசய்யுே்  ிரவ்ாக அே்சங்கமளப் பற்றி 

விவாதிக்கிறது. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பைாள்மை 

திட்ட ஆதரவாளர ்அதன் அமனத்து மசயல்பாடுகமளயுே் சுற்றுசச்ூழல் 

மபாறுப்புடன்  டத்துவதற்குே், சுற்றுசச்ூழல் மசயல்திறமன மதாடர ்்து 

மேே்படுத்துவதற்குே் உறுதி பூண்டுள்ளார.் 

ஆதரவாளர,் திருவாளர். VST புளூ பமட்டல்ஸ் 

❖ 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 மசயல்படுத்தவுே். 

❖ சுற்றுசச்ூழல் மகாள்மகமய மசயல்படுத்துவமத உறுதி மசய்ய 

மதமவயான ஆதாரங்கமள சேரப்்பிக்கப்படுே். 
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❖ திட்ட வளரச்ச்ியின் அமனத்து  ிமலகளிலுே் பயனுள்ள மூடல் 

மூமலாபாயே் இருப்பமத உறுதிமசய்து, சாத்தியோன  ீண்டகால 

சுற்றுசச்ூழல் ேற்றுே் சமூக பாதிப்புகமளக் குமறக்க முற்மபாக்கான 

ேறுசீரமேப்பு முடி ்தவமர விமரவாக மேற்மகாள்ளப்படுகிறது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புகளில் ஏமதனுே் குமறபாடு அல்லது 

எதிரப்ாராத மசயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிமய எசச்ரிக்க 

கண்காணிப்பு திட்டங்கமள மசயல்படுதத்ப்படுே் 

❖ 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 கண்காணிப்பு 

பிரிவு சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மே திட்டத்மத திறே்பட மசயல்படுத்துவமத 

உறுதி மசய்யுே் ேற்றுே் ஒவ்மவாரு முன்மோழியப்பட்ட குவாரியின் சுரங்க 

மேலாண்மே  ிமல மூலே் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவமத 

உறுதி மசய்யுே். 

மேற்கூறிய குழு இதற்கு மபாறுப்பாகுே்: 

❖  ீ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 ோசுக் கட்டுப்பாடு ேற்றுே் பாதுகாப்பு  டவடிக்மககள்/ 

சாதனங்கமள மசயல்படுத்துதல் ேற்றுே் கண்காணித்தல். 

❖ திட்டத்தினுள் சுற்றுசச்ூழலுடன் மதாடரப்ுமடய மசயல்பாடுகள் ேற்றுே் 

மவளி  ிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிமணத்தல். 

❖ சுற்றியுள்ள கிராேங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் ேற்றுே் 

ேக்கள்மதாமகயின் சுகாதார புள்ளிவிவரங்கமள மசகரித்தல். 

❖ பசுமே பகுதி வளரச்ச்ி. 
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❖ 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 நில சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மம 

குவாரியின் செயல்பாடு, குவாரி குழியய தற்காலிக நீரத்்ததக்கமாக 

மாற்றுவதன் மூலம் நிலதய்த மீட்சடடுப்பதன் மூலம் அப்பகுதியின் 

நிலப்பரப்பு மாற்றப்படும் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி (பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதிகள், உள்கட்டயமப்பு, இழுத்துெ ் செல்லும் ொயலகள்) பசுயமப் பகுதி  

தமம்பாட்டிற்கு பயன்படுதத்ப்படும். சுற்றுெச்ூழலின் அழகியல் 

பாதிக்கப்படாது. திட்டப் பகுதியில் சபரிய அளவில் தாவரங்கள் இல்யல. 

குவாரி செயல்பாட்டின் தபாது மற்றும் குவாரி செயல்பாடு முடிந்ததும் 

பசுயம பகுதி   தமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் தடிமனான ததாட்டம் 

உருவாக்கப்படும். ஒரு விரிவான நில சுற்றுெச்ூழல் தமலாண்யம திட்டம் 

அட்டவயண 10.1 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

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/ ீர ்

பிரிப்புடன் சே்ப்களுக்கு எரிமபாருள்  ிரப்புே் 

பகுதிகளின் வடிகால். 

சுரங்கத் தமலவர ்

ேற்றுே் 

சுரங்க துமண 

தமலவர ்

ே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 

சுரங்க 

மேற்பாரம்வயாளர ்

சுற்றுவட்டார  ிலங்கள் பாதிக்கப்படுவமதத ் தடுக்க, 

திட்டப் பகுதிமயச ் சுற்றிலுே் குழிகள் / குடிமயற்றப் 

கூடிய ேமழ வடிகால்கள் அமேக்கப்பட மவண்டுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பறக்குே் தூசிமயத ்

தடுக்க அடர ்்த மதாட்டங்கள்  டப்படுே், இது ஒலித ்

தமடயாகவுே் மசயல்படுே். 

சுரங்க மேலாளர ்

ஆதாரே்: FAEகள் ேற்றுே் EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.3 மண் மமலாண்மம 

சுரங்க  டவடிக்மகயின் மபாது மேல் ேண் அகற்றப்படாது. எனமவ, 

இங்கு மேல் ேண் மேலாண்மே திட்டே் வழங்கப்படவில்மல. 

10.4 நீர ்மமலாண்மம 

முன்மோழியப்பட்ட குவாரித ் திட்டத்தில், கழிவு ீர ் உற்பத்திக்கான 

எ ்த மசயல்முமறயுே் ஈடுபடவில்மல, இய ்திரங்கள் கழுவுே் எண்மணய் 

ேற்றுே் கிரீஸ் ேற்றுே் சுரங்க அலுவலகத்திலிரு ்து உள் ாட்டு கழிவு ீர ்

ேட்டுமே எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. குவாரி மசயல்பாடு 25 மீ ஆழே் வமர 

முன்மோழியப்பட்டது. இப்பகுதியில்  ீரே்ட்டே் தமரேட்டத்திலிரு ்து 60 மீ 

கீமழ உள்ளது. எனமவ, முன்மோழியப்பட்ட திட்டே் முழு குவாரி காலத்திலுே் 

 ிலத்தடி  ீர ் ேட்டத்தில் குறுக்கிடாது. ஒரு விரிவான  ீர ் சுற்றுசச்ூழல் 

மேலாண்மே திட்டே் அட்டவமண 10.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.2 நீர் 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 வழியாகத் தமடயற்ற 

பகுதிகளில் இரு ்து மவளிமயறுே்  ீமர திமச திருப்பவுே் 

தற்காலிக ேற்றுே்  ிர ்தர ேமல வடிகால் அமேக்கப்படுே். 

சுரங்க 

மேலாளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிமய உள்ள இயற்மக வடிகால்/ 

வாய்க்கால்/ ீமராமட சுரங்க  டவடிக்மககளின் எ ்த 

இடத்திலுே் மதா ்தரவு மசய்யக்கூடாது. 

சுரங்க 

மேலாளர ்
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திட்டப் பகுதியிலிரு ்து  ீர ்ிமலகளில் கழிவு ீர ் உற்பத்தி 

அல்லது மவளிமயற்றே் இல்மல என்பமத 

உறுதிப்படுதத்வுே் 

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: FAEகள் ேற்றுே் EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது   

10.5 ைாற்று தர மமலாண்மம 

முன்மோழியப்பட்ட குவாரி மசயல்பாடு சுற்றுப்புற காற்றில் 

துகள்களின் மசறிவுகமள அதிகரிக்குே். ட்ரக்  டோட்டதத்ால் தூசி உருவாக 

வாய்ப்புள்ளதால், மபாக்குவரத்து சாமலகள், அருகாமேயில் உள்ள அணுகு 

சாமலகள் ஆகியவற்றில் தினசரி தண்ணீர ்மதளித்தல் மேற்மகாள்ளப்படுே். 

மவளிமயற்றுே் உமிழ்வுத் மதமவகளுக்கு இணங்க வாகனங்கள் முமறயாகப் 

பராேரிக்கப்படுவது உறுதி மசய்யப்படுே். ஒரு விரிவான சுற்றுப்புற காற்று 

சூழல் மேலாண்மே திட்டே் அட்டவமண 10.3 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.3 ைா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  மடமுமற / தூசி பிரிதம்தடுக்குே் 

அமேப்புடன் துமளயிடுே் மபாது, மூலத்திமலமய 

துமளயிடுே் மபாது தூசி உற்பத்திமயக் 

கட்டுப்படுத்துகிறது. 

சுரங்க 

மேலாளர ்

காற்று ோசுபாட்மடக் குமறக்க சுரங்கங்களில் உள்ள 

உபகரணங்கள் ேற்றுே் இய ்திரங்களின் ஆபமரட்டர ்

மகமயட்டின்படி பராேரிப்பு 

சுரங்க 

மேலாளர ்

சுரங்க  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

காற்று ோசுக்கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககளின் 

சுரங்க 

மேலாளர ்



Page | 212  

 

மசயல்திறன் ஆகியவற்றால் ஏற்படுே் பாதிப்மப 

அணுகுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு 

திட்டப் பகுதியிலுே் சுற்றியுள்ள கிராேங்களிலுே் 

மேற்மகாள்ளப்பட்டது. 

அமனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்குே் தூசி முகமூடி வழங்குதல் சுரங்க 

மேலாளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவு முழுவதுே் பசுமேப் பகுதி 

மேே்பாடு 

சுரங்க 

மேலாளர ்

ஆதாரே்: FAEகள் ேற்றுே் EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசு ைட்டு ் ாடு 

வாகன இயக்கே், டிரக்குகமள ஏற்றுதல், துமளயிடுதல் ேற்றுே் 

மவடிக்கச ் மசய்தல் ேற்றுே் மவட்டுே்  டவடிக்மககள் காரணோக 

இமடவிடாத ஒலி அளவுகள் இருக்குே். இரவு ம ரதத்ில் எ ்த சுரங்க 

 டவடிக்மககளுே் திட்டமிடப்படவில்மல. ஒரு விரிவான இமரசச்ல் சூழல் 

மேலாண்மே திட்டே் அட்டவமண 10.4 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.4 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 சதத்ே் 

உருவாக்கத்மத கட்டுப்படுத்த 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 

தமலவர ்

சுரங்க இய ்திரங்கள் ேற்றுே் மபாக்குவரத்து 

வாகனங்களுக்கு பயனுள்ள மசலன்சரக்மள வழங்குதல் 

சுரங்க 

மேலாளர ்

HEMMமுக்கு சவுண்ட் ப்ரூஃப் AC ஆபமரட்டர ் மகபின்கமள 

வழங்குதல் 

சுரங்க 

மேலாளர ்

துமளயிடுதலின் சத்தத்மதக் குமறக்க கூரம்ேயான 

துரப்பண பிடக்ள் பயன்படுதத்ப்படுகின்றன 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

மவடிப்பதில் இரு ்து சதத்தம்தக் குமறக்க தாேதோன 

மடட்டமனட்டரக்மளப் பயன்படுத்துவதன் மூலே் 

சுரங்க 

மேலாளர ்
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கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிக்குே் மதாழில்நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க  டவடிக்மககள் ேற்றுே் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

இமரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககளின் மசயல்திறன் 

ஆகியவற்றால் ஏற்படுே் பாதிப்மப அணுகுவதற்காக திட்டப் 

பகுதியிலுே் சுற்றியுள்ள கிராேங்களிலுே் வருடா ்திர 

சுற்றுப்புற இமரசச்ல்  ிமல கண்காணிப்பு 

மேற்மகாள்ளப்படுகிறது. கண்காணிப்பின் மபாது 

அவதானிப்புகளின் படி மதமவப்பட்டால் கூடுதல் இமரசச்ல் 

கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககள் எடுக்கப்படுே் 

சுரங்க 

மேலாளர ்

மவடிக்குே் மபாது தாேதங்கமளப் பயன்படுத்தி அதிகபட்ச 

உடனடி கட்டணத்மதக் குமறக்கவுே் 

சுரங்க துமண 

தமலவர ்

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 & EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

         10.7 தமர அதிர்வு மற்றும் பவடித்து சிதறும்  ாமற ைட்டு ் ாடு 

 சாதாரண கல் குவாரி மசயல்பாடு, கனரக பூமி  கருே் 

இய ்திரங்களின் மவடிப்பு ேற்றுே் இயக்கத்தின் காரணோக அதிரவ்ுகமள 

உருவாக்குகிறது, மவடிப்பினால் பாமறகள் சிமதக்கின்றன. ஒரு விரிவான 

தமர அதிரவ்ு மேலாண்மே திட்டே் அட்டவமண 10.5 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.5 தமர அதிர்வுைள் மற்றும் சிமதவுறும் 

 ாமறைளுை்ைான 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 மவடித்தல் ஆகியமவ தகுதி 

வாய் ்த  பரக்ளின் மேற்பாரம்வயின் கீழ் 

மேற்மகாள்ளப்படுே் 

சுரங்க மேலாளர ்

மவடிப்பின் மபாது ஏமதனுே் முரண்பாடுகமளத ்

தவிரப்்பதற்காக சட்டப்பூரவ் சுரங்க மேலாளரின் 

மேற்பாரம்வயின் கீழ் சட்டப்பூரவ் தகுதிவாய் ்த 

பிளாஸ்டர ் மூலே் துமளகமள சரியான முமறயில் 

சுரங்க மேலாளர ்
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தண்டிக்க மவண்டுே். 

மிஸ்ஃபயர/்பறக்குே் பாமறகமளத் தவிரக்்க 

மபாருதத்ோன இமடமவளி ேற்றுே் பாரே் 

பராேரிக்கப்படுே் 

மேலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

 ில அதிரவ்ுகமளக் கட்டுப்படுதத் மவடிப்புத ்

துமளகளின் எண்ணிக்மக கட்டுப்படுத்தப்படுே் 

மேலாளர ்

சுரங்கங்கள் 

ேதிய ம ரத்தில் ேட்டுமே மவடிப்பு  டதத்ப்படுே் சுரங்க துமண 

தமலவர ்

சத்தே் அல்லது அதிரவ்ு கண்காணிப்மப 

மேற்மகாள்ளுங்கள் 
சுரங்க மேலாளர ்

மவடிப்பு துமளகள் துமளயின் ஆழத்திற்கு மபாதுோன 

அளவு தண்டுகள் ேற்றுே் மபாருதத்ோன மகாணப் 

மபாருடக்ளுடன் தண்டு இருப்பமத உறுதி மசய்யவுே் 

சுரங்கத் 
தமலவர ்

ஆதாரே்: FAE & EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது 

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  ிரவ்ாகத்திற்கு பின்வருே் கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககள் 

முன்மோழியப்பட்டு சுரங்க மேலாளரின் மபாறுப்பாக இருக்குே். 

❖ பசுமே பகுதி வளரச்ச்ி திட்டப் பகுதியின் பாதுகாப்புத் தமடயில் 

உள்ளது. 

❖ பசுமேப் பகுதி மேே்பாட்டுத் திட்டத்மதச ் மசயல்படுதத்வுே் 

உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது ேற்றுே் ஒவ்மவாரு பருவத்திற்குே் பி ்மதய 

மதாட்ட  ிமல மதாடர ்்து சரிபாரக்்கப்படுே். 

❖ ேரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ாழ்மவத் தடுக்குே் முக்கிய பண்புகள் தூசி 

ஆகுே், இ ்த தூசிமய இழுத்துச ் மசல்லுே் சாமலகளில் தண்ணீர ்

மதளிப்பதன் மூலமுே், புதிதாக  டப்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் ஒரு 

மதளிப்பான் அலகு  ிறுவுவதன் மூலமுே் கட்டுப்படுதத்லாே். 
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❖ மதாட்டப் பரப்பு, பயிரிடுே் காலே், மதாட்ட வமக, மசடிகளுக்கு 

இமடமய உள்ள இமடமவளி, உரே் ேற்றுே் உரங்கள் ேற்றுே் அதன் 

காலங்கள்,  ட்ட காலே்,  ீரப்்பாசன இமடமவளி, உயிரவ்ாழுே் விகிதே் 

ேற்றுே் அடரத்்தி ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் ஆண்டு வாரியாக 

பசுமேப் பகுதி வளரச்ச்ி பதிவு மசய்யப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுே்.  

❖ திட்டமிடப்பட்ட இறுதி ேறுசீரமேப்பு, பசுமே ேண்டலே் ேற்றுே்  ீர ்

மதக்கத்தின் மூலே் தாவரங்கள் ேற்றுே் சிறிய விலங்கினங்களின் 

குடிமயற்றத்திற்கான ஒரு இணக்கோன சூழமல விட்டுசம்சல்கிறது. 

சுரங்க வாழ்க்மகயின் முடிவில் திட்டதத்ில் உருவாக்கப்பட்ட பசுமே 

ேண்டலே் ேற்றுே்  ீரத்ம்தக்கே் ஆகியமவ சுரங்கத்திற்குப் பி ்மதய 

காலத்தில் திட்டப் பகுதிக்கு பறமவகள் ேற்றுே் விலங்குகமள 

ஈரக்்குே். 

10.8.1  சுமம மண்டல மமம் ாட்டுத் திட்டம் 

பசுமே பகுதி மேே்பாட்டுத் திட்டத்தின் முக்கிய ம ாக்கங்கள்: 

❖ அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தூசி பரவுவமத எதிரத்்துப் மபாராடுங்கள். 

❖ ேண்ணின் அரிப்மபப் பாதுகாத்து ேண்ணின் ஈரப்பதத்மதப் 

பாதுகாத்தல். 

❖  ிலத்தடி  ீர ்ரீசாரஜ்் விகிதத்மத அதிகரிக்கவுே். 

❖ அப்பகுதியின் சூழலியமல மீட்மடடுக்கவுே், உள்ளூர ் சமூகத்தின் 

அழகியல் அழமக மீட்மடடுக்கவுே் ேற்றுே் உள்ளூர ் சமூகத்தின் 

தீவனே், எரிமபாருள் ேற்றுே் ேரத்தின் மதமவகமள பூரத்்தி மசய்யவுே். 

முன்மோழியப்பட்ட பசுமே ேண்டல மேே்பாட்டுத் திட்டே் அட்டவமண 

10.6 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவமண 10.6 முன்பமாழிய ் ட்ட  சுமம  குதி மமம் ாட்டுத் 

திட்டம் 

 

நடவு பசய்ய 

முன்பமாழிய ் ட்ட 

மரங்ைளின் 

எண்ணிை்மை 

80% உயிர் வாழும் 

என 

எதிர ்ார்ை்ை ் டும் 

மரங்ைளின் 

எண்ணிை்மை 

உள்ளடை்ை ் ட 

மவண்டிய 

 குதி (மீ2) 

கட்டுோன 

கட்டத்தில் 

உள்ள 

மதாட்டே் 

(3 

ோதங்கள்) 

சுரங்க குத்தமக பகுதிக்குள்  

765 612 6885 

சுரங்க குத்தமக பகுதிக்கு மவளிமய  

1148 918 10328 

பமாத்தம் 1913 1530 17213 

FAEகள் ேற்றுே் EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் முன்மோழியப்பட்டது  

குத்தமகப் பகுதியிலுே் அமதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலுே் சுோர ் 1913 

ேரக்கன்றுகள்  டப்படுே், 80% உயிரவ்ாழுே். மதமவயற்ற இடங்களுக்கு காற்று, 

தூசி சத்தே் பரவுவமதத் தடுக்க, எல்மலமயச ்சுற்றியுே், இழுத்துச ்மசல்லுே் 

சாமலகளிலுே் அடரத்்தியான மதாட்டங்களுடன்  ீண்ட விதான இமலகள் 

மகாண்ட ேரங்களின்  ன்கு திட்டமிடப்பட்ட பசுமேயான பகுதிமய 

உருவாக்கி, உயிரவ்ாழுே் விகிதத்மத அதிகரிக்க முயற்சிகள் 

மேற்மகாள்ளப்படுே். 

10.9 பதாழில்  ாதுைா ்பு மற்றும் சுைாதார மமலாண்மம 

மதாழில் பாதுகாப்பு ேற்றுே் ஆமராக்கியே் ஆகியமவ 

உற்பத்தித்திறன் ேற்றுே்  ல்ல முதலாளி-பணியாளர ்உறவு ஆகியவற்றுடன் 

மிக ம ருக்கோக மதாடரப்ுமடயமவ. குவாரிகளில் மதாழில் சார ்்த 

ஆமராக்கிய பாதிப்பின் முக்கிய காரணிகள் சிமதவுறுே் தூசி ேற்றுே் சத்தே். 

சுரங்கச ் சட்டே் 1952 ேற்றுே் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29ன் படி குவாரி 

மசயல்பாட்டின் மபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு ேற்றுே் சுரங்க 

உபகரணங்களின் பராேரிப்பு கவனிக்கப்படுே். தூசி, சத்தே் ேற்றுே் அதிரவ்ு 

காரணோக மதாழிலாளரக்ளின் ஆமராக்கியத்தில் எ ்தவிதோன பாதகோன 

விமளவுகமளயுே் தவிரக்்க மபாதுோன  டவடிக்மககள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன.  
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10.9.1 மருத்துவ ைண்ைாணி ்பு மற்றும்  ரிமசாதமனைள் 

❖ 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. 

❖ ஸ்பூட்டே் மசாதமன, வி ்தணு எண்ணிக்மக மசாதமன. 

❖ விரிவான வழக்கோன இரதத்ே் ேற்றுே் சிறு ீர ்பரிமசாதமன. 

 அமனத்து ஊழியரக்ளின் ேருத்துவ வரலாறுகள் ஆண்டுமதாறுே் 

 ிமலயான வடிவத்தில் பராேரிக்கப்படுே். அதன் பிறகு, ஊழியரக்ள் 

ஆண்டுமதாறுே் ேருத்துவ பரிமசாதமனக்கு உட்படுதத்ப்படுவாரக்ள். கீமழ 

உள்ள மசாதமனகள் (அட்டவமண 10.7) ஊழியரக்ளின் ேருத்துவ வரலாற்றின் 

தரவுதத்ளத்மத மேே்படுத்திக்மகாண்மட இருக்குே். 
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அட்டவமண 10.7 மருத்துவ  ரிமசாதமன அட்டவமண 

வ.எண்
. 

பசயல் ாடுைள் 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 ஆடிமயாமேட்ரிக் 

மசாதமன 

     

D சுவாச மசாதமன      

2 காலமுமற ேருத்துவப் பரிமசாதமன (சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள்) 

A உடல் பரிமசாதமன 

- up 

     

B ஆடிமயாமேட்ரிக் 

மசாதமன 

     

C கண் பரிமசாதமன 

- up 

     

D சுவாச மசாதமன      

3 ேருத்துவ முகாே் 

(சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்ள் 

ேற்றுே் 

அருகிலுள்ள கிராே 

ேக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் 
மதாழிலாளரக்ள்) 

     

ேருத்துவப் பின்மதாடரத்ல்: பணியாளரக்ள் வயது வாரியாக மூன்று இலக்கு 

குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுவாரக்ள்: 

வயது குழு சுரங்ை விதிைள் 1955 இன் 

 டி PME 

சிற ்புத் மதர்வு 

25வருடங்களுக்குே் 

குமறவானது   

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது 

வமர 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில் 

40 வயதுக்கு மேல் மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுமற 

அவசர காலங்களில்a 

ம ாய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடமனமய முதன்மேயான ேருத்துவ 

உதவி என்பது தடுப்பு அே்சங்களின் சாராே்சோகுே். 



Page | 219  

 

10.9.2 முன்பமாழிய ் ட்ட பதாழில்சார் சுைாதாரம் மற்றும் 

 ாதுைா ்பு நடவடிை்மைைள் 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் மதாழிலாளரக்ள்  ீரிழப்பு ஏற்படாத வமகயில் 

மபாதுோன குடி ீர ்வி ிமயாகே் மசய்யப்படுே். 

❖ இலகுவான ேற்றுே் தளரவ்ான ஆமடகள் மவளிர ் ிறத்துடன் அணிய 

விருே்பப்படுே். 

❖ இமரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளின் அவசியத்மத 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. 

❖ தூசிமய உருவாக்குே் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முமறயான 

கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மக எடுக்கப்படுே். 

❖ அமனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்குே் அவ்வப்மபாது ேருத்துவ 

பரிமசாதமனகள் மசய்யப்படுே். 

❖ DGMS சட்டங்கள், விதிகள் ேற்றுே் ஒழுங்குமுமறகள் ஆகியவற்றின் 

விதிமுமறகமள  ிரவ்ாகே் ேற்றுே் மதாழிலாளரக்ள் இருவருே் 

கண்டிப்பாக கமடபிடிப்பது. 

❖ 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 கண்காணிப்பில் 

பணிபுரிய அனுேதிக்கப்படுவாரக்ள். அவரக்ளுக்கு அமனத்து 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களுே் வழங்கப்படுே். 
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❖ சுரங்கங்கள் ேற்றுே் பணியேரத்த்ப்பட்டவரக்ளின் பாதுகாப்பு குறித்து 

விவாதிக்க ஒவ்மவாரு ோதமுே் பாதுகாப்பு குழு கூட்டே் ஏற்பாடு 

மசய்யப்படுே். 

❖ பணியாளரக்ள் ேற்றுே் இமண குவாரி உரிமேயாளரக்ளிமடமய 

பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு ேற்றுே்  ல்லிணக்கத்மத வளரப்்பதற்காக 

வருடா ்திர சுரங்க பாதுகாப்பு வாரே் ேற்றுே் சுற்றுசச்ூழல் வாரே் 

மகாண்டாடப்படுகிறது.    

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 டம் 10.1 சுரங்ைத் பதாழிலாளரை்ளுை்ைான தனி ் டட்  ாதுைா ்பு 

உ ைரணங்ைள் 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும்  ாதுைா ்பு  யிற்சி திட்டம் 

இயந்திரங்கயள திறம்படவும் திறயமயாகவும் இயக்கவும் 
பராமரிக்கவும் ஆபதரட்டரக்ள் மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கு இயந்திர 
உற்பத்தியாளரக்ளுடன் இயணந்து சிறப்பு தூண்டல் திட்டத்யத 
ஆதரவாளரக்ள் வழங்குவாரக்ள். தமற்பாரய்வயாளரக்ள் மற்றும் அலுவலக 
ஊழியரக்ளுக்கான பயிற்சித் திட்டம் மாநிலத்தில் உள்ள குழு 
சதாழிற்பயிற்சி யமயங்களில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, அட்டவயணயில் 
காட்டப்பட்டுள்ளபடி, சுரங்க செயல்பாடுகயள தமற்சகாள்ள அயனத்து 
ஊழியரக்ளுக்கும் காலமுயற பயிற்சி அளிக்க சுற்றுெச்ூழல் 
ஆதலாெகரக்யள ஈடுபடுத்த தவண்டும். 
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அட்டவமண 10.8  ணியாளரை்ளுை்கு முன்பமாழிய ் ட்ட 

ைாலமுமற  யிற்சிைளின்  ட்டியல் 

 ாடபநறி 
 ணியாளர்

ைள் 

அதிர்பவ

ண் 

ைால 

அளவு 
அறிவுறுத்தல் 

புதிய 

பணியாளர ்

பயிற்சி 

அமனத்து 

புதிய 

ஊழியரக்ளு

ே் சுரங்க 

அபாயங்களு

க்கு 

ஆளாகியுள்ள

னர ்

ஒருமுமற ஒரு வாரே் 

பணியாளர ் 

மேற்பாரம்வயாள

ர ்மபாறுப்புகள் 

சுய மீட்பு 

சுவாச 

சாதனங்கள் 

மபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அமேப்புகள் 

ேற்றுே் 

அவசரகால 

மவளிமயற்றே் 

தமர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

மதாழில்சார ்

சுகாதார 

அபாயங்கள் 

மின் அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மவடிமபாருடக்ள். 

பணி 

பயிற்சி 

டிரில்லிங், 

பிளாஸ்டிங், 

ஸ்மடே்மிங், 

பாதுகாப்பு, 

பணியாளர ்

களுக்கு 

புதிய பணி 

 ியேனே் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

ோறக்கூடி

யது 

பணி சார ்்த 

உடல் லே் ேற்றுே் 

பாதுகாப்பு 

 மடமுமறகள் 

ேற்றுே் பல்மவறு 

சுரங்க 
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சாய்வு 

 ிமலத்தன்

மே,  ீர ்

 ீக்கே், 

இழுத்து 

மசல்லுே் 

சாமல 

பராேரிப்பு 

மபான்றமவ,  

 டவடிக்மககளுக்

கான SOP. 

ஒதுக்கப்பட்ட 

பணிப் பணிகளில் 

மேற்பாரம்வயிடப்

பட்ட  மடமுமற. 

புத்துணரச்்

சி 

பயிற்சி 

புதிதாக 

மவமலக்கு 

மசர ்்த 

அமனத்து 

ஊழியரக்ளு

ே் 

ஆண்டுமதா

றுே் 
ஒரு வாரே்  

மதமவயான 

சுகாதார ேற்றுே் 

பாதுகாப்பு 

தர ிமலகள் 

மபாக்குவரத்து 

கட்டுப்பாடுகள் 

மதாடரப்ு 

அமேப்புகள் 

வழிகள், 

அவசரகால 

மவளிமயற்றங்கள் 

தீ எசச்ரிக்மக 

தமர கட்டுப்பாடு 

அபாயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபாயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபாருடக்ள் 

சுவாச 

சாதனங்கள் 
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ஆபத்து 

பயிற்சி 

அமனத்து 

பணியாளரக்

ள் 

சுரங்க 

மவளிப்பட்ட

து 

ஆபத்துகள் 

ஒருமுமற 
ோறக்கூடி

யது 

அபாயத்மத 

அங்கீகரிதத்ல் 

ேற்றுே் தவிரப்்பது 

அவசரகால 

மவளிமயற்ற 

 மடமுமறகள் 

சுகாதார 

தர ிமலகள் 

பாதுகாப்பு 

விதிகள் 

சுவாச 

சாதனங்கள் 

ஆதாரே்: DGMS விதிமுமறகளின்படி FAE & EIA ஒருங்கிமணப்பாளரால் 

முன்மோழியப்பட்டது 

10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்மமை்ைான  ட்பெட ்ஒதுை்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத் திட்டத்மதச ் மசயல்படுத்துவதற்கு 

 ிறுவனதத்ால் மபாதுோன பட்மஜட் ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமண 10.9 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு ேற்றுே் மவற்றிகரோன 

கண்காணிப்பு ேற்றுே் கட்டுப்பாட்டு  டவடிக்மககமள 

மசயல்படுத்துவதற்கான மதாடரச்ச்ியான மசலவினங்களுக்கான 

ஒட்டுமோத்த முதலீட்மட வழங்குகிறது. 
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அட்டவமண 10.9 முன்பமாழிய ் ட்ட திட்டத்திற்ைான EMP  ட்பெட் 

 ண்பு தணி ்பு நடவடிை்மைைள் 
பசயல் டுத்துவதற்ைான 

ஏற் ாடு 

மூலதன 

பசலவு 

(ரூ.) 

பதாடர் பசலவு/ஆண்டு 

(ரூ.) 

ைாற்று 

சூழல் 

இருபுறமுே் சுருக்கே், தரே் ேற்றுே் 

வடிகால் 

மடாசர ்ேற்றுே் வடிகால் 

கட்டுோனதம்த 

வாடமகக்கு ரூ. 

மெக்மடருக்கு 10,000/- 

ேற்றுே் வருடா ்திர 

பராேரிப்பு @ ரூ. 

மெக்மடருக்கு 10,000/- 

(முன்மோழியப்பட்ட  

திட்டப் பகுதி  

38200 38200 

 ிமலயான  ீர ் மதளிக்குே் 

ஏற்பாடுகள் + மசா ்த தண்ணீர ்

மடங்கரக்ள் மூலே் தண்ணீர ்

மதளிதத்ல் 

 ிமலயான மதளிப்பான் 

 ிறுவல் ேற்றுே் 

மூலதனத்திற்கான புதிய 

 ீர ்மடங்கர ்மசலவு; 

தண்ணீர ்மதளித்தல் (ஒரு 

 ாமளக்கு மூன்று முமற) 

மீண்டுே் மசலவாகுே் 

800000 50000 

ML பகுதி ேற்றுே் சுற்றுப்புற 

பகுதியில் விதிமுமறகளின்படி 

காற்றின் தரே் மதாடர ்்து 

கண்காணிக்கப்படுே் 

CPCB விதிமுமறகளின்படி 

வருடா ்திர இணக்கே் 
0 50000 
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ேஃபிள் மவடிதத்ல் - மவடிக்குே் மபாது  

சிமதவுறுே்  பாமறகமளக் 

கட்டுப்படுதத் 

மவடிக்குே் முகே் ேணல் 

மபகள் / ஸ்டீல் மேஷ் / 

பமழய டயரக்ள் / 

பயன்படுத்திய கன்மவயர ்

மபல்ட்களால் 

மூடப்பட்டிருக்குே் 

0 

5000 

 

 

ஈரோன துமளயிடல் மசயல்முமற / 

தனி தூசி பிரிதம்தடுக்குே் அலகு 

மகாண்ட சமீபத்திய சூழல்  டப்ு 

துரப்பணே் இய ்திரே் 

தூசி எக்ஸ்ட்ராக்டர ்@ ரூ. 

25,000/- ஒரு யூனிட் 

மூலதனோக & @. 

பராேரிப்புக்காக ஒரு 

யூனிட் மதாடர ்மசலவு  ரூ 

2500 

100000 10000 

லாரிகள்/டிப்பரக்ள்/டிராக்டரக்ளில் 

அதிக பாரே் ஏற்றக்கூடாது 

பாதுகாப்பு காவலர ்மூலே் 

மகமுமறயாக 

கண்காணிப்பு 

0 5000 

வளிேண்டலத்திற்கு அபராதே் 

விதிக்கப்படுவமதத ் தவிரக்்க, கல் 

ஏற்றிச ்மசல்லுே் லாரிகள் தாரப்்பாய் 

மூலே் மூடப்படுே் 

லாரிகள் தாரப்்பாய் மூலே் 

மூடப்படுோ என்பமத 

கண்காணித்தல் 

0 10000 

சுரங்க பகுதிக்குள் 20  கி.மீ /hr மவக 

வரே்புகமள அேல்படுத்துதல் 

ஸ்பீட் கவரன்ரக்மள 

 ிறுவுதல் @ ரூ. 5000/- ஒரு 

டிப்பர/்டே்பர ்

பயன்படுதத்ப்பட்டது 

30000 0 
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RTO விதிமுமறகளின்படி 

மவளிமயற்றுே் புமககமள 

வழக்கோன கண்காணிப்பு 

மவளிமயற்றுே் 

புமககமளக் 

கண்காணித்தல் 

0 7500 

குவாரி நுமழவாயிலில் இரு ்து 

குமற ்தது 200 மீ தூரத்திற்கு 

சாமலகமள முமறயாக துமடத்து 

பராேரித்தல் 

2 மதாழிலாளரக்ளுக்கான 

ஒதுக்கீடு @ 

ரூ.10,000/மதாழில் 

(ஒப்ப ்தே்) 

0 20000 

குவாரியின் மவளிமயறுே் வாயில் 

அருமக வீல் வாஷ் அமேப்மப 

 ிறுவுதல் 

 ிறுவல் + பராேரிப்பு + 

மேற்பாரம்வ 
50000 20000 

இமரசச்ல் 

சூழல் 

சத்தத்தின் ஆதாரே் மபாக்குவரத்து 

வாகனங்கள் ேற்றுே் HEMM. 

இதற்காக, சீரான இமடமவளியில் 

முமறயான பராேரிப்பு 

மசய்யப்படுே். 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 
0 0 

சீரான இமடமவளியில் 

மபாக்குவரத்து வாகனங்கள் ேற்றுே்  

HEMM ஆகியவற்றின் எண்மணய் 

ேற்றுே் கிரீசிங் மசய்யப்படுே். 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 
0 0 

அமனத்து வாகனங்களின் டீசல்  

இன்ஜின்களிலுே் மபாதுோன 

மசலன்சரக்ள் வழங்கப்படுே். 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 
0 0 
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அமனத்து மபாக்குவரத்து 

வாகனங்களுே் உடற்தகுதி 

சான்றிதமழ மவதத்ிருப்பது உறுதி 

மசய்யப்படுே். 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 
0 0 

மதமவயான பாதுகாப்பு கருவிகள் 

ேற்றுே் மசயலாக்கங்கள் சாரஜ்் 

மசய்யுே் மபாது மவடிக்குே் 

இடத்திற்கு அருகில் மபாதுோன 

அளவில் மவக்கப்படுே். 

OHS பகுதியில் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது 
0 0 

மலன் ட்ரில்லிங் எல்மல முழுவதுே் 

PPV மவடிக்குே் மசயல்பாட்டிலிரு ்து 

குமறக்கவுே் ேற்றுே் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட மவடிமவச ்

மசயல்படுத்தவுே். 

இயக்கச ் மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 

0 0 

மவடிப்புக்கு முன் முமறயான 

எசச்ரிக்மக அமேப்பு 

பின்பற்றப்பட்டு, மவடிப்புக்கு முன் 

அப்பகுதிமய அகற்றுவது உறுதி 

மசய்யப்படுே். 

சுரங்க துமண தமலவர ்  / 

பிளாஸ்டர ் / திறமேயான 

 பர ்மூலே் விசில் ஊதுதல் 

0 0 

மகயடக்க பிளாஸ்டர ்

மகாட்டமகக்கான ஏற்பாடு 

மகயடக்க மவடிப்பு 

தங்குமிடே்  ிறுவுதல் 
50000 2000 

 ில அதிரவ்ு ேற்றுே் சிமதவுறுே் 

பாமறகமள கட்டுப்படுத்த  ம ானல் 

6 டன் மவடித்த 

மபாருளுக்கு ரூ  30/- 
0 918845 
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மவடிதத்ல் பயிற்சி மசய்யப்படுே் 

தண்ணரீ ்

சுற்றுசச்ூழல் 
 ீர ்மேலாண்மே 

ேமழ வடிகால் வெதி @ ரூ. 
10,000/- செக்தடருக்கு 

பராமரிப்புடன் ரூ. 5,000/- 

ஆண்டுக்கு 

38250 19125 

ைழிவு 

மமலாண்மம 

கழிவு மேலாண்மே (மசலவு 

எண்மணய், கிரீஸ் மபான்றமவ) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஏமஜன்சி மூலே் வீடட்ுக் 

கழிவுகமளச ் மசகரித்தல் 

ேற்றுே் அகற்றுவதற்கான 

ஏற்பாடு (மூலதனச ்மசலவு, 

மசகரிப்பு / 

அகற்றலுக்கான மதாடர ்

மசலவு). 

25000 20000 

குப்மப மதாட்டிகமள 

 ிறுவுதல் 
5000 2000 

பமயா டாய்மலட்டுகள் சுரங்க 

குத்தமகக்கு மவளிமய 

உரிமேயாளரின்  ிலத்திமலமய 

கிமடக்குே் 

இயக்கச ்மசலவில் 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டது 
0 0 

திட்டம் & 

DGMS நிமல 

பதாழில்சார் 
சுைாதாரம் 

SEAC TN ஆல் MoM பின் இமணப்பு II 

இல் குறிப்பிடட்ுள்ளபடி  ீலப் 

பின்னணி ேற்றுே் மவள்மள 

எழுத்துக்களுடன் அளவு 6’ X 5’ 

 ிர ்தர கட்டமேப்பாக 

குவாரி நுமழவாயிலில் 

 ிமலயான காட்சி பலமக 

10000 1000 
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மற்றும் 

 ாதுைா ்பு 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படுே் 

PPE வழங்குதல் @ ரூ. 

மதய்ோனே் ேற்றுே் 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பமடயில் ஒரு 

பணியாளருக்கு 4000/- (ஒரு 

ஊழியருக்கு @ ரூ. 1000/- 

என்று மசால்லுங்கள்) 

140000 35000 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ேருத்துவ 

பரிமசாதமன மசய்யப்படுே் 

IME & PME உடல் லப் 

பரிமசாதமன @ ரூ. ஒரு 

ஊழியருக்கு 1000/- 

0 35000 

முதலுதவி வசதி மசய்து தரப்படுே் 
மெக்மடருக்கு 2 கருவிகள் 

வழங்குதல் @ ரூ. 2000/- 
0 4920 

சுரங்க பாதுகாப்பு 

முன்மனசச்ரிக்மக, பலமககள் 

மகாண்டிருக்குே். 

பலமககள் ேற்றுே் 

பலமககளுக்கான ஏற்பாடு 
10000 2000 

குவாரி பகுதிக்கு கே்பி மவலி 

அமேக்கப்படுே். 

ஒரு மெக்மடருக்கு மவலி 

அமேக்குே் விமல ரூ. 

2,00,000/- ஆண்டுக்கு ரூ. 

10,000/- பராேரிப்புடன்  

765000 38250 

 

மபாக்குவரத்து வழித்தடங்களில் 

பாரக்்கிங் வசதி இல்மல. ேமலயின் 

மதற்குப் பகுதியில் வாகனங்கள் / 

HEMMs.  தனி ஏற்பாடு மசய்யப்படுே். 

தங்குமிடே் ேற்றுே் 

மகாடிகளுடன் வாகன 

 ிறுத்துமிடே் @ ரூ. 50,000/- 

ஒரு மெக்மடர ் திட்டே் 

191250 38250 
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மபாக்குவரத்து  ிரவ்ாகத்திற்காக 

மகாடிகள் பயன்படுத்தப்படுே் 

ேற்றுே் ரூ. 10,000/- 

பராேரிப்பு மசலவாக 

 

கண்காணிப்பு மகேராக்கமள 

 ிறுவுதல் சுரங்கங்கள் ேற்றுே் 

சுரங்க நுமழவாயில் 

மகேரா 4 எண்கள், DVR, 

ோனிட்டர ்

  

இமணய வசதியுடன் 

30000 5000 

 

சுரங்கத ் திட்டத்தின்படி 

மசயல்படுத்துதல் ேற்றுே் 

பாதுகாப்பான குவாரி மவமல 

மசய்வமத உறுதி மசய்தல் 

சுரங்க மேலாளர ் (1st Class / 

2nd Class /   சுரங்க 

மேற்பாரம்வயாளர)் 

ஒழுங்குமுமற 34 / 34 (6) of 

MMR, 1961 ேற்றுே்  சுரங்க 

துமண  தமலவர ் of 116  

MMR, 1961 @ 40,000/- 

மேலாளர ் & @ 25,000/-  

மேற்பாரம்வயாளர ்  / மேட் 

க்கு 

0 780000 

வளர்சச்ி 

 சுமம 

 குதி 

பசுமே பகுதி வளரச்ச்ி - 

மெக்மடருக்கு 500 ேரங்கள் (200 உள் 

குத்தமக பகுதி & 300 மவளி குதத்மக 

பகுதி) 

தள அனுேதி,  ிலே் 

தயாரிதத்ல், குழி 

மதாண்டுதல் / 

அகழிகள், ேண் 

திருத்தங்கள், குத்தமக 

பகுதிக்குள்  டவு 

மசய்வதற்கு ஒரு மசடிக்கு 

200 (மூலதனே்) ேற்றுே் ஒரு 

153000 22950 
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ஆமல பராேரிப்புக்கு @ 30 

(மதாடரச்ச்ியான)) 

ேரக்கன்றுகமள  டவு 

மசய்தல்" 

குத்தமக பகுதிக்கு 

மவளிமய மதாட்டத்திற்கு 

அமவன்யூ பிளான்மடஷன் 

@ 300 ஆமலக்கு 

(மூலதனே்) ேற்றுே் ஒரு 

ஆமல பராேரிப்புக்கு @ 30 

(மதாடர ்்து) 

344250 34425 

சுரங்ை மூடல் 

பசயல் ாடு 

மூடல் பசுமே பகுதி வளரச்ச்ி, கே்பி 

மவலி, வடிகால்கள் அடங்குே் 

மூடல் மசலவில் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டது 
0 0 

பமாத்த EMP  ட்பெட் 2780000 2184895 
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அட்டவமண 10.10 5% ஆண்டு  ணவீை்ைத்மத சரிபசய்த பிறகு 

ஒட்டுபமாத்த EMP  ட்பெட் மதி ்பீடு 

முதலாம் 

ஆண்டு 

இரண்டாம் 

ஆண்டு 

மூன்றாம் 

ஆண்டு 

நான்ைாம் 

ஆண்டு 

ஐந்தாம்  

ஆண்டு 

பமாத்தம் 

4964895 2294140 2408847 2529289 2655754 14852925 

சுற்றுெச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்யககயள செயல்படுத்த, மூலதனெ ்

செலவாக ரூ.27,80,000 மற்றும் சதாடர ்செலவு ரூ. 21,84,895  முன்சமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான தற்தபாயதய ெந்யத சூழ்நியலயய கருத்தில் சகாண்டு 

தற்தபாயதய ெந்யத வியலயய கருத்தில் சகாண்டு சதாடரெ்ச்ியான 

செலவு/ஆண்டு என முன்சமாழியப்பட்டது. ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கதய்த 

ெரிசெய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுசமாத்த EMP செலவு ரூ. 1,48,52,925, 

அட்டவயண 10.10 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

10.10 முடிவுமர 

சுரங்க  டவடிக்மககளின் பல்மவறு அே்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

மதாடரப்ான பாதிப்புகள் ேதிப்பீடு மசய்யப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் 

கவமலகமளத் தணிக்க சாத்தியோன அமனத்து வழிகமளயுே் கருத்தில் 

மகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் மேலாண்மேத ்திட்டே் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்கான 

 ிதியுே் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. EMP ோறுே், ம கிழ்வானது ேற்றுே் 

அவ்வப்மபாது ேதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் 

மதாடரப்ுமடய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கோன ேதிப்பாய்வில் இருக்குே். 

திட்டத்திற்குப் மபாறுப்பான மூத்த  ிரவ்ாகே், EMP பயனுள்ளதாகவுே் 

மபாருதத்ோனதாகவுே் இருப்பமத உறுதி மசய்வதற்காக EMP ேற்றுே் 

அமதச ்மசயல்படுத்துவது பற்றிய ேதிப்பாய்மவ  டத்துே். எனமவ, 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 எண் மூலம் பெறெ்ெட்ட ToR க்கு இணங்க 

தயாரிக்கெ்ெட்டது. SEIAA-TN/F.No.9229/SEAC/ToR-1192/2022 தததி 14.07.2022 

புன்னம் கிராமத்தில் பமாதத்ம் 15.91.0 பெக்தடர ்ெரெ்ெளவில் உள்ள இரண்டு 

முன்பமாழியெ்ெட்ட குவாரிகள், ஏற்கனதவ உள்ள இரண்டு குவாரிகள் 

மற்றும் காலாவதியான இரண்டு குவாரிகள் ஆகியவற்கறக் கருத்தில் 

பகாண்டு, புகளூர ் தாலுக்கா, கரூர ் மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம். 

MoEF & CC அறிவிெ்பு S.O இன் ெடி குழுமம் ெகுதி கணக்கிடெ்ெட்டது. 2269(E) 

தததி 1 ஜூகல 2016. அடிெ்ெகட கண்காணிெ்பு ஆய்வுகள் அக்தடாெர-்

டிசம்ெர,் 2022 காலகட்டத்தில் தமற்பகாள்ளெ்ெட்டன. 

11.1 திட்ட விளக்கம் 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டம், கட்டுமானத ் திட்டங்களில் 

முதன்கமயாகெ் ெயன்ெடுதத்ெ்ெடும் சாதாரண கல்  ததாண்டும் இயந்திரம் 

ககயாள்கிறது. சாதாரண கல் ததாண்டும் இயந்திரம் ஏற்றுக்பகாள்ளெ்ெட்ட 

முகறயானது 5 மீ உயரம் மற்றும் 5 மீ அகலம் பகாண்ட பெஞ்சுககள 

உருவாக்குதல் மற்றும் இரண்டாம் நிகல பவடிெ்பு ஆகியவற்கற 

உள்ளடக்கிய ககதயடு திறந்த வாரெ்்பு சுரங்க முகறயாகும். 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டெ் ெகுதி புகளூர ் தாலுக்கின் புன்னம் கிராமத்தில் 

10°58'49.85"N முதல் 10°58'59.89"N வகரயிலான அட்சதரகககளுக்கும், 

77°58'55.12"E முதல் 77°59'0.61"E வகர தீரக்்கதரகககளுக்கும் இகடதய 

அகமந்துள்ளது. கரூர ் மாவட்டம். திட்டத் தளமானது 3.82.50 பெக்தடர ்

ெரெ்ெளகவக் பகாண்ட ெட்டா நிலமாகும், இது திட்ட முன்பமாழிெவரான 

திருவாளர.் VST புளூ பமட்டல்ஸ் நிறுவனத்திற்காக குத்தககக்கு 

விடெ்ெட்டுள்ளது. கரூர ் சாதாரண கல் எடுக்க 06.01.2022 மற்றும் 10.03.2022 

அன்று குவாரி குத்தககக்கு விண்ணெ்பித்து, கரூர ் புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத் துகறயால் வழங்கெ்ெட்ட துல்லியமான ெகுதி தகவல் பதாடரப்ு 

கடிதத்கத பதிவு எண்.16//சுரங்கங்கள் /2022, தததியிடட் 12.04.2022 இல் 

பெற்றுள்ளார.் துல்லியமான ெகுதி தகவல் பதாடரப்ு கடிதத்தின் 

அடிெ்ெகடயில், சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கெ்ெட்டது. இவ்வாறு 
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தயாரிக்கெ்ெட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு, கரூர ் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத ்

துகற துகண இயக்குநர ் கரூர ் (குறிப்பாணண.எண் .16/ சுரங்கங்கள் /2022 

தததி 29.04.2022) அவரக்ளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சுமார ்437013 கன மீட்டர ் சாதாரண கல் மற்றும் 38880 கன மீட்டர ் கிராவல் 30 

மீ தணரமட்டத்திற்கு கீழ் (BGL) ஆழம் வணர வவட்டப்படும். இருப்பினும், 

பாதுகாப்புக் கண்தணாட்டத்ணதக் கருதத்ில் வகாண்டு இறுதி ஆழதண்த 25 மீ 

BGL ஆகக் கட்டுப்படுத்த SEAC அறிவுறுத்தியது. அதன்படி, சாதாரண கல் 

இருப்பு 3,40,313 கன மீட்டர ்  ஆக சரிவசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த EIA 

அறிக்ணகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவு இதுவாகும். மதிப்பிடப்பட்ட 

உற்பத்திணய அணடய, 4 ஜாக் தேமர,் 1 கம்ப்ரசர,் வாளி/ராக் பிதரக்கருடன் 

கூடிய 1 ததாண்டும் இயந்திரம் மற்றும் 6 டிப்பரக்ள் பயன்படுத்தப்படும். 

இயந்திரங்கணள இயக்கவும், விருப்பமான பரிமாணதண்த சாதாரணமாக 

உணடக்கவும், சுமார ் 35 தபர ் பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். குவாரி 

வாழ்க்ணகயின் முடிவில், இறுதி குழியின் பரிமாணம் 140 மீ* 120 மீ* 25 மீ 

மற்றும் சுமார ் 3.10.95 வேக்தடர ்நிலம் குவாரிக்கு பயன்படுத்தப்படும், 0.02.0 

வேக்தடர ் உள்கட்டணமப்புக்காக, 0.05.0 வேக்தடர.் சாணலகளுக்கு, 0.55.52 

வேக்தடர ் பசுணம மண்டல தமம்பாட்டிற்காக, 0.07.70 வேக்தடர ் வடிகால் 

மற்றும் மீதமுள்ள 0.01.33 வேக்தடர ் பயன்படுதத்ப்படாத பகுதியாக 

விடப்படும். 

11.2 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

2022 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ் முதல் டிசம்பர ் வணரயிலான 

காலப்பகுதியில் ஆய்வுப் பகுதியில் தற்தபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

நிணலணமகணள மதிப்பிடுவதற்காக அடிப்பணட கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

தமற்வகாள்ளப்பட்டன. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுகளின் 

தநாக்கத்திற்காக, திட்டப் பகுதி ணமய மண்டலமாகவும், திட்டப் பகுதிக்கு 

வவளிதய திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 5 கிமீ சுற்றளவு வணரயிலான பகுதி 

இணடயக மண்டலமாகவும் கருதப்பட்டது. நிலம், நீர,் சத்தம், சூழலியல், சமூக-

வபாருளாதாரம் மற்றும் தபாக்குவரத்துக்கான அடிப்பணட சுற்றுசச்ூழல் தரவு 

தசகரிக்கப்பட்டது. 
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11.2.1 நிலச ்சூழல் 

5 கிமீ சுற்றளவுக்கான ஆய்வுப் பகுதிக்கு வசன்டினல் II படத்ணதப் 

பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டது. பமாத்தம், 7 LULCக்கள் 

வகரெடமாக்கெ்ெட்டன. பமாத்த ெரெ்ெளவில், ெயிர ் நிலம் முக்கியமாக 

ஆய்வுெ் ெகுதியில் நிகழ்கிறது, இது 91.7% ஆகும். சுரங்க ெகுதி 2.6% மட்டுதம 

உள்ளடக்கியது, இதில் குத்தகக ெகுதி 0.047% மட்டுதம ெங்களிக்கிறது. இந்த 

சிறிய சதவீத சுரங்க நடவடிக்ணககள் எந்த குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ணதயும் 

ஏற்படுதத்ாது. 

11.2.2. மண்ணின் பண்புகள் 

இயற்பியல் பண்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண் மாதிரிகள், மணல் களிமண் ,வண்டல் 

மண் மற்றும் வண்டல் களிமண் ஆகியவற்றுக்கு இணடயில் மாறுபடும் 

களிமண் அணமப்புகணளக் காட்டுகின்றன. மண்ணின் PH 6.5 முதல் 7.5 வணர 

மாறுபடும், இது சற்று அமிலம் மற்றும் சிறிது கார தன்ணமணயக் குறிக்கிறது. 

மண்ணின் மின் கடத்துத்திறன் 193 முதல் 338 µs/cm வணர மாறுபடும். வமாத்த 

அடரத்்தி 1.3 முதல் 9.2 g/cm3வணர இருக்கும்.  

வேதியியல் பண்புகள் 

கநட்ரஜன் 1.02 முதல் 1.51% வகர இருக்கும். ொஸ்தெட் 0.14 முதல் 2.4% 

வகர உள்ளது. பொட்டாசியம் 0.02 முதல் 0.26% வகர இருக்கும். கால்சியம் 301 

மற்றும் 573 மி.கி/கிதலா இகடதய உள்ளது. கரிமெ் பொருடக்ளின் 

உள்ளடக்கம் 1.27 முதல் 4.2% வகர இருக்கும். 

11.2.3 நீர் சூழல் 

வமற்பரப்பு நீர ்

தத்தம்ொகளயம் ஏரி ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள முக்கிய தமற்ெரெ்பு 

நீர ் ஆதாரமாகும். இது இயற்ககயில் தற்காலிகமானது, இது மகழ 

நிகழ்வுகளுக்குெ் பிறகு மட்டுதம தண்ணீகர அனுெ்புகிறது. அடிெ்ெகட 

நீரின் தரத்கத மதிெ்பிடுவதற்காக ஏரியிலிருந்து ஒரு தமற்ெரெ்பு நீர ்மாதிரி 

தசகரிக்கெ்ெட்டது. அட்டவகண 3.6 இல் உள்ள தமற்ெரெ்பு நீர ் மாதிரியின் 

முடிவுகள் உடல் மற்றும் இரசாயன அளவுருக்கள் மற்றும் கன உதலாகங்கள் 

அனுமதிக்கெ்ெட்ட வரம்புகளுக்குள் இருெ்ெகதக் குறிக்கிறது. இரண்டு 
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உயிரியல் அளவுருக்களில், தகாலிஃொரம்் ொக்டீரியாக்கள் தமற்ெரெ்பு நீர ்

மாதிரியில் உள்ளன, அதத சமயம் ஈ-தகாலி நீர ்மாதிரியில் இல்கல. 

நிலத்தடி நீர ்

நிலத்தடி நீரின் அடிப்பணடத் தரத்ணத மதிப்பிடுவதற்காக, ஆழ்துணள 

கிணறுகளிலிருந்து எடட்ு நிலதத்டி நீர ் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு, 

இயற்பியல்-தவதியியல் நிணலணமகள், கன உதலாகங்கள் மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் உள்ளடக்கங்கள் ஆகியவற்றிற்காக பகுப்பாய்வு 

வசய்யப்பட்டன. நிலதத்டி நீர ் மாதிரிகளின் முடிவுகள், IS10500:2012 இன் 

தரநிணலகளுடன் ஒப்பிடுணகயில், அணனத்து இயற்பியல், தவதியியல் மற்றும் 

உயிரியல் அளவுருக்கள் மற்றும் கன உதலாகங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்புகளுக்குள் இருப்பணதக் குறிக்கிறது. 

11.3 காற்று சூழல் 

 தளத்தின் குறிப்பிட்ட வானிலை 

ஆய்வுக் காலத்தில் தளத்தின் குறிெ்பிடட் வானிகல ஒரு தானியங்கி 

வானிகல நிகலயத்தால் ெதிவு பசய்யெ்ெட்டது. ஆன்கசட் தரவுகளின்ெடி, 

அக்தடாெர,் 2022 இல் பவெ்ெநிகல சராசரியாக 26.21 0C உடன் 21.48 முதல் 32.81 
0C வகர மாறுெடுகிறது; நவம்ெர,் 2022 இல் 20.62 முதல் 30.03 0C வகர 

சராசரியாக 24.53 0C; மற்றும் டிசம்ெர,் 2022 இல் 14.0 முதல் 30.33 0C வகர 

சராசரியாக 23.14 0C. அக்தடாெர,் 2022 இல், ஈரெ்ெதம் சராசரியாக 83.34% ஆக 

49.25 முதல் 100% வகர இருந்தது; நவம்ெர,் 2022 இல், சராசரியாக 89.43 % உடன் 

58.94 முதல் 99.88 % வகர; மற்றும் டிசம்ெர,் 2022 இல், சராசரியாக 85.44 % உடன் 

54.94 முதல் 100 % வகர. அக்தடாெர,் 2022 இல் காற்றின் தவகம் 0.05 முதல் 7.05 

மீ/வி வகர சராசரியாக 2.31 மீ/வி வகர மாறுெடுகிறது; நவம்ெர,் 2022 இல் 0.08 

முதல் 7.75 மீ/வி வகர சராசரியாக 2.52 மீ/வி; மற்றும் டிசம்ெர,் 2022 இல் 0.07 

முதல் 6.66 மீ/வி வகர சராசரியாக 2.75 மீ/வி. அக்தடாெர,் 2022 இல், காற்றின் 

திகச சராசரியாக 183.040 ஆக 0.0 முதல் 358.300 வகர மாறுெடுகிறது; நவம்ெர,் 

2022 இல், சராசரியாக 168.010 உடன் 0.70 முதல் 359.620 வகர; டிசம்ெர,் 2022 

இல், சராசரியாக 86.370 உடன் 1.50 முதல் 359.630 வகர. அக்தடாெர,் 2022 இல், 

தமற்ெரெ்பு அழுதத்ம் சராசரியாக 98.35 kPa உடன் 97.51 முதல் 98.97 kPa வகர 

மாறுெடுகிறது; நவம்ெர,் 2022 இல், சராசரியாக 98.39 kPa உடன் 97.53 முதல் 

98.88 kPa வகர; மற்றும் டிசம்ெர,் 2022 இல், சராசரியாக 98.80 kPa உடன் 98.30 
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முதல் 99.26 kPa வகர. பொதுவாக ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பசெ்டம்ெர ் முதல் 

நவம்ெர ் வகரயிலான மாதங்களில் மகழெ்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும். 

குறிெ்ொக, 2021 பசெ்டம்ெர ் முதல் நவம்ெர ் வகரயிலான மகழ முந்கதய 

ஆண்டுககள விட அதிகமாக உள்ளது. 

சுற்றுப்புற காற்றின் தர முடிவுகள்  
கண்காணிெ்பு தரவுகளின்ெடி, PM10 41.9 µg/m3 முதல் 36.1µg/m3 வகர 

இருக்கும்; PM2.5 23.3µg/m3 இலிருந்து 18.5 µg/m3 வகர; SO2 10.5 µg/m3 முதல்7.2 

µg/m3 வகர; NO2 22.3 µg/m3 முதல் 16.8µg/m3 வகர. மாசுெடுத்திகளின் பசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆல் ெரிந்துகரக்கெ்ெட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் வரும். 

11.4 இரரசச்ல் சூழல் 

கமய மண்டலத்தில் ஒலி அளவு ெகல் தநரத்தில் 41.6 dB (A) Leq மற்றும் 

இரவு தநரத்தில் 32.6 dB (A) Leq. ெகலில் இகடயக மண்டலத்தில் 

ெதிவுபசய்யெ்ெட்ட இகரசச்ல் அளவுகள் 39.6 முதல் 43.8dB (A) Leq வகர மற்றும் 

இரவில் 30.1 முதல் 40.1dB (A) Leq வகர மாறுெடும். இதனால், பதாழில்துகற 

மற்றும் குடியிருெ்பு ெகுதிக்கான இகரசச்ல் அளவு CPCB இன் ததகவககளெ் 

பூரத்்தி பசய்கிறது. 

11.5 உயிரியல் சூழல் 

சூழலியல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த ெகுதிககள அகடயாளம் 

காணவும், கமயெ் ெகுதியிலும் அதன் இகடயக மண்டலதத்ிலும் ஏததனும் 

அரிதான, அழிந்து வரும், உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான (REET) 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் உள்ளனவா என்ெகத அகடயாளம் 

காணவும் தளத்தின் உயிரியல் மதிெ்பீடு பசய்யெ்ெட்டது. ததகவெ்ெட்டால், 

வனவிலங்குகளின் வாழ்விடங்ககளெ் ொதுகாெ்ெதற்கும், REET இனங்கள் 

ஏததனும் இருந்தால் அவற்கறெ் ொதுகாெ்ெதற்கும் பொருதத்மான தணிெ்பு 

நடவடிக்ககககள ெரிந்துகரக்கவும் இந்த ஆய்வு வடிவகமக்கெ்ெட்டுள்ளது. 

இெ்ெகுதியில் உள்ளூர,் அழிந்து வரும் புலம்பெயர ் விலங்கினங்கள் எதுவும் 

இல்கல என்று ஆய்வில் கண்டறியெ்ெட்டுள்ளது. இந்த ெகுதி எந்த 

விலங்கினங்களின் இடம்பெயரவ்ு ொகதயும் அல்ல. எனதவ, குறுகிய 

காலத்தில் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்கக சுற்றுெ்புற தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களில் குறிெ்பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்ெடுதத்ாது. 
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11.6 சமூக-பபாருளாதார சூழல் 

ஆய்வுெ் ெகுதியில் உள்ள சமூக-பொருளாதார ஆய்வு அதன் 

மக்கள்பதாகக, சராசரி குடும்ெ அளவு, எழுத்தறிவு விகிதம் மற்றும் ொலின 

விகிதம் தொன்றவற்கறெ் ெற்றிய பதளிவான ெடதக்த அளிக்கிறது. மக்கள் 

பதாககயில் ஒரு ெகுதியினர ்தங்கள் நாகள நடதத் நிரந்தர தவகலயின்றி 

அவதிெ்ெடுவதும் கண்டறியெ்ெட்டுள்ளது- இன்கறய வாழ்க்கக. நீண்ட 

கால அடிெ்ெகடயில் தங்களுகடய நிகலதத்ன்கமக்காக ஓரளவு 

வருமானம் ஈட்ட தவண்டும் என்ெதத அவரக்ளின் எதிரெ்ாரெ்்பு. 

முன்பமாழியெ்ெட்ட திட்டம், அெ்ெகுதியில் உள்ள தவகல வாய்ெ்கெ 

தமம்ெடுத்துவதன் மூலம் உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிகம தவகலககள 

வழங்குவகத தநாக்கமாகக் பகாண்டது மற்றும் சமூக தரத்கத 

தமம்ெடுத்தும். 

11.7முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான எதிர்பாரக்்கப்படும் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடேடிக்ரககள் 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகளின் சுருக்கம் கீதழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

அட்டேரண 11.1 எதிர்பாரக்்கப்பட்ட பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 

நடேடிக்ரககள் 

தாக்கம் தணிப்பு நடேடிக்ரக 

நிலச ்சூழல் 

❖ இயற்ணக 

நிலப்பரப்புகணள 

அழிதத்ல் 

❖ மண்ணின் பண்புகளில் 

மாற்றங்கள் 

❖ மண் அரிப்பு மற்றும் 

சரிவு உறுதியற்ற 

தன்ணம 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் 

முணறயான முணறயில் சுரங்கம் 

தமற்வகாள்ளப்படும் 

❖ பாதுகாப்பு வலயம் அல்லது இணடயகப் 

பகுதி பராமரிக்கப்படும் மற்றும் 

சுரங்கங்கள் அகற்றப்படாது, அதற்கு 

பதிலாக பாதுகாப்பு வலயத்தில் ததாட்டம் 

தமற்வகாள்ளப்படும். 

❖ உத்ததச சுரங்க எல்ணல முழுவதும் 

முட்கம்பி தவலி அணமக்கப்படும் 

❖ கருத்தியல் நிணலயில், குவாரியின் நில 
பயன்பாட்டு முணற பசுணம பகுதி மற்றும் 
தற்காலிக நீரத்்ததக்கமாக மாற்றப்படும் 
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❖ மணழ வடிகால் கட்டுதல் 

❖ குவாரி குழிணயச ் சுற்றி மணழ வடிகால் 
கணள அணமத்தல் மற்றும் மணழயின் 
தபாது தமற்பரப்பு நீதராட்டம் காரணமாக 
மண் அரிப்ணபத் தடுக்கவும் மற்றும் 
முன்வமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்தவறு 
பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீணர 
தசகரிக்கவும் குணறந்த உயரத்தில் 
மூதலாபாய இடத்தில் குடிதயறும் 
வபாறிகணள அணமத்தல். 

நீர் சூழல் 

❖ நீரந்ிணல குணறதல் 

மற்றும் தமற்பரப்பு 

ஓட்டம் அதிகரிப்பு; 

❖ நில வடிகால் வதாந்தரவு, 

அதிக சுணம மற்றும் 

நீரவ்ழிகள் அரிப்பு; 

❖ நீர ் பாயும் தமற்பரப்பில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள்; 

❖ நீதராணட அணடப்பு 

மற்றும் துகள்கள் 

அல்லது கழிவுகளால் 

மாசுபடுவதால் 

தமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ்

ஆதாரங்களின் அளவு 

மற்றும் தரத்தில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள்; 

❖ இயற்ணக வடிகட்டி 

அகற்றுவதால் 

நீரந்ிணலகள் 

மாசுபடுதல். 

❖ குவாரி குழிணயச ் சுற்றி மணழ வடிகால் 
கணள அணமத்தல் மற்றும் மணழயின் 
தபாது தமற்பரப்பு நீதராட்டம் காரணமாக 
மண் அரிப்ணபத் தடுக்கவும் மற்றும் 
முன்வமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்தவறு 
பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீணர 
தசகரிக்கவும் குணறந்த உயரத்தில் 
மூதலாபாய இடத்தில் குடிதயறும் 
வபாறிகணள அணமத்தல். 

❖ பருவமணழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் 
அகற்றும் பணி தமற்வகாள்ளப்படும், 
குறிப்பாக மணழக்காலங்களில் நீர ்
ததங்கும் வதாட்டி மற்றும் வாய்க்கால் 
வாராந்திரம் சுதத்ம் வசய்யப்படும். 

❖ திட்டப் பகுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ள தள 
அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ்
கழிப்பணறகள்/கழிவணறகளில் இருந்து 
வீடட்ு கழிவுநீர ் வசப்டிக் தடங்க் மூலம் 
வவளிதயற்றப்படும், அணதத் வதாடரந்்து 
தசாக் பிட் அணமப்பு. 

❖ டிப்பரக்ள் & HEMM ஒரு நியமிக்கப்பட்ட 

இடத்தில் கழுவப்பட்டு, கழுவப்பட்ட நீர ்

வடிகால் வழியாக எண்வணய் மற்றும் 

கிரீஸ் வபாறிணயக் வகாண்ட ஒரு 

வசட்டில்லிங் தடங்கிற்கு அனுப்பப்படும், 

வதளிவான நீர ் மட்டுதம பசுணமப் பகுதி 

வளரச்ச்ிக்கு மீண்டும் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

காற்று சூழல் 
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❖ பறக்கும் தூசியின் 

உருவாக்கம் 

❖ முக்கியமாக ததாண்டும் 

இயந்திரம், ஏற்றுதல் & 

இறக்குதல் 

வசயல்பாடுகளின் தபாது 

தூசி உருவாகும். 

❖ வாயு மாசுபாடுகள் 

வபரும்பாலும் 

தபாக்குவரத்து மூலம் 

உருவாக்கப்படும். 

❖ தூசிப் புழுக்கள் 

காரணமாகத் 
வதரிவுநிணல குணறதல். 

❖ தமற்பரப்புகளின் பூசச்ு 

எரிசச்ல் மற்றும் வசதி 

இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். 

❖ உடல் மற்றும்/அல்லது 

இரசாயன மாசுபாடு 

மற்றும் அரிப்பு. 

❖ ஓடும் நீரில் 

இணடநிறுத்தப்பட்ட 

துகள்களின் வசறிவு 

அதிகரிப்பு. 

❖ குணறந்த 

ஒளிசத்சரக்்ணகக்கு 

வழிவகுக்கும் 

தாவரங்களின் பூசச்ு, 

❖ வளரச்ச்ிணயத் 
தடுக்கிறது, இணலகணள 

அழிதத்ல், பயிரக்ளின் 

சிணதவு; 

❖ தூசிணய சுவாசிப்பதால் 

ஏற்படும் உடல்நலக் 

தகடுகள் அதிகரிப்பு. 

❖ ஒரு நாணளக்கு இரண்டு முணற தண்ணீர ்

வதளித்து, இழுத்துச ் வசல்லும் சாணலகள் 

நன்கு பராமரிக்கப்படும் 

❖ தசறு மற்றும் தூசி படியாமல் இருக்க 

அணுகு சாணல சுத்தம் வசய்யப்பட்டு 

பிரஷ் வசய்யப்படும். 

❖ அணுகல் சாணலயில் தூசி மற்றும் 

குப்ணபகள் குணறக்கப்படுவணத உறுதி 

வசய்வதற்காக, அணனத்து டிப்பர ்

ஓட்டுநரக்ளும் அணனத்து டயரக்ளிலும் 

தண்ணீர ் வதளிக்கும் முணறணயப் 

பயன்படுதத் அறிவுறுத்தப்படுவாரக்ள் 

மற்றும் தளத்ணத விட்டு வவளிதயறும் 

முன் கலணவ பகுதியில் வழங்கப்படும் 

ஏற்றப்பட்ட வபாருடக்ளின் மீது 

தண்ணீணர வதளிக்க தவண்டும். 

❖ சாணலயில் ஏற்றப்பட்ட வபாருடக்ள் 

வகாட்டுவணதத் தவிரக்்கவும், சாணல 

ததய்மானம் மற்றும் ததய்மானதண்தக் 

குணறக்கவும் தவகக் கட்டுப்பாடுகள் 

விதிக்கப்படும். 

❖ தகுதிவாய்ந்த நபரால் அணுகல் 

சாணலயின் நிணல குறித்து வாராந்திர 

ஆய்வுகள் மற்றும் சாணலயின் 

தமற்பரப்பில் ஏததனும் பள்ளங்கள் 

அல்லது தசதம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக 

நடவடிக்ணக எடுக்கப்படும். 

❖ வவப்பமான, வறண்ட காலநிணலயின் 

தபாது, சாணலயின் தமற்பரப்பு ஈரமாக 

இருக்கும் காலத்ணத அதிகரிக்க, தூசி 

ஏற்பட்டால் உடனடியாக நடவடிக்ணக 

எடுக்கப்படும். 

❖ அணனத்து வதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 
வழங்கப்படும் 

❖ பயன்படுதத்ப்படும் அணனத்து 

துணளயிடும் தண்டுகளிலும் தூசி 

அடக்கும் அணமப்புகள் 

வபாருதத்ப்பட்டிருக்கும், அணவ 

துணளக்குள் தண்ணீணர 
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வசலுத்துகின்றன. 

❖ துணளயிடும் தபாது ஈரமான கன்னி 
ணபகள் உணறயாக பயன்படுதத்ப்படும். 

❖ வவடிப்பின் தபாது தமற்பரப்பில் இருந்து 

எழக்கூடிய பறக்கும் தூசி உமிழ்ணவக் 

கட்டுப்படுதத், ஒவ்வவாரு வவடிப்புக்கும் 

முன் தண்ணீர ்தடங்கரில் வபாருத்தப்பட்ட 

மணழ துப்பாக்கியிலிருந்து தண்ணீணரப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் வவடிப்பு 

மண்டலம் ஈரமாக ணவக்கப்படும். 

❖ தள தமலாளரால் தினசரி காட்சி ஆய்வு 

நடத்தப்படும், அவர ் அணனத்து 

வசயல்முணற வசயல்பாடுகள் மற்றும் தள 

வசயல்பாடுகளின் தினசரி பதிணவ 

ணவத்திருப்பார ் மற்றும் குவாரி 
வசயல்பாடுகளில் இருந்து சாதாரண 

உமிழ்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும் ஏததனும் 

குணறபாடுகணளக் குறிப்பிடுவார.் 

❖ தூசி உருவாக்குவதற்கான 

சாத்தியக்கூறுகணளக் குணறக்க, 

தளத்தின் தவக வரம்பு 20 கிமீ/மணிக்கு 

அணமக்கப்படும் 

❖ வாராந்திர பராமரிப்புத் திட்டம், அது 

வசயல்படும் மணிதநரங்களின் 

அடிப்பணடயில், பராமரிப்புக்கான 

இயந்திரங்கணள அணடயாளம் காணவும். 

❖ ஆன்-தபாரட்ு கம்ப்யூட்டர ் சிஸ்டத்தால் 

குறிப்பிடப்படாவிட்டால், ஒவ்வவாரு 1000 

மணிதநர பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு காற்று 

வடிகட்டிகள் புதுப்பிக்கப்படும். 

❖ அணனத்து தள இயந்திரங்களும் மற்றும் 

டிப்பரக்ளும் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முணற 

சரவ்ீஸ் வசய்யப்பட்டு பராமரிக்கப்படும் 

மற்றும் பழுதுபாரப்்புகணள உடனடியாக 

தமற்வகாள்ள டிணரவரக்ள் தள 

தமலாளருக்கு உடனடியாக புகார ்

அளிப்பாரக்ள். 

இரரசச்ல் மற்றும் அதிர்வு 

❖ தரத்தில் எரிசச்ல் மற்றும் 

சரிவு; 

❖ துணளயிடும் தபாது கூரண்மயான 

துரப்பண பிடக்ணளப் பயன்படுத்துவது 
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❖ வவடிப்பதன் மூலம் 

பாணறத் துண்டுகணள 

உந்துதல். 

❖ வவடிப்பால் கட்டிடங்கள் 

மற்றும் மக்கள் 

நடுங்குதல்; 

சத்தத்ணதக் குணறக்க உதவும்; 

❖ இரண்டாம் நிணல வவடிப்பு முற்றிலும் 

தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாணறகணள 

உணடக்க ணேட்ராலிக் ராக் பிதரக்கர ்

பயன்படுதத்ப்படும்; 

❖ சரியான இணடவவளி, சுணம, தண்டு 

மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட வவடிப்பு 

பராமரிக்கப்படும்; 

❖ சாதகமான வளிமண்டல நிணல மற்றும் 

குணறவான மனித வசயல்பாடு 

தநரங்களின் தபாது, மின்சாரம் அல்லாத 

துவக்க அணமப்ணபப் பயன்படுதத்ி 

வவடிப்பு தமற்வகாள்ளப்படும்; 

❖ ஒவ்வவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

சரியான பராமரிப்பு, எண்வணய் மற்றும் 

கிரீசிங் ஆகியணவ சதத்ம் 

உருவாக்கத்ணதக் குணறக்கும்; 

❖ அதிக அளவு சதத்த்ணத உருவாக்கும் 

இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட 

அணறகணள வழங்குதல்; 

❖ அணனத்து இயந்திரங்களிலும் 

ணசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

❖ திட்டப் பகுதிணயச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ்

வசல்லும் சாணலகளிலும் பசுணமப் பகுதி / 

ததாட்டங்கள் உருவாக்கப்படும். ததாட்டம் 

சத்தம் பரவுவணத குணறக்கிறது; 

❖ HEMM ஆபதரட்டரக்ள் மற்றும் HEMM 

அருதக பணிபுரிபவரக்ளுக்கு காது 

மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் தபான்ற 

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

(PPE) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி 

மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் 

அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி 

வசய்யப்படும். 

உயிரியல் சூழல் 

❖ தநரடித் தாக்கங்களில் 

நிலத்ணத அகற்றுதல் 

மற்றும் ததாண்டும் 

❖ சில வபாதுவான மூலிணககள், புதரக்ள் 

மற்றும் புல் மட்டுதம அழிக்கப்படும். 

அதனால் பல்லுயிர ் வபருக்கத்திற்கு எந்த 
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இயந்திரம் ஆகியணவ 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

அழிவு மற்றும் 

வாழ்விடங்கணள 

இழப்பது ஆகியணவ 

அடங்கும்; 

❖ மணறமுக பாதிப்புகளில் 

சத்தம், தூசி மற்றும் 

மனித வசயல்பாடு 

காரணமாக வாழ்விட 

சீரழிவு அடங்கும். 

பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

❖ வபாருதத்மான இனங்கள் வகாண்ட 

பசுணமப் பகுதி தமம்பாடு திட்டப் 

பகுதியின் பல்லுயிர ் வபருக்கத்ணத 

தமம்படுத்தும். 

❖ ணமய மண்டலம் அல்லது இணடயக 

மண்டலம் எந்த அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளான தாவரங்கள் அல்லது 

விலங்கினங்கணள உள்ளடக்கியதாக 

இல்ணல. 

சமூக-பபாருளாதார சூழல் 

❖ வதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

வபாது மக்களின் 

ஆதராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு; 

❖ தபாக்குவரத்து அளவுகள் 

மற்றும் சாணல 

வாகனங்களின் அளவு 

அதிகரிப்பு; 

❖ தவணல வாய்ப்புகள் 

அதிகரிப்பு உட்பட 

வபாருளாதார 

பிரசச்ிணனகள்; 

❖ சுரங்க வசயல்பாடு சமூக-வபாருளாதார 

சுயவிவரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க 

மாற்றதண்த ஏற்படுத்துகிறது. 

❖ உள்ளூர ் வதாழிலாளரக்ள் உள்ளூர ்

திறன்கணள உருவாக்க காலமுணற 

பயிற்சியுடன் தவணல வாய்ப்புகணளப் 

வபறுவாரக்ள். 

❖ மணறமுக தவணலவாய்ப்பு/வருமானம் 

தபான்ற புதிய வடிவங்கள் உருவாகும். 

❖ வழக்கமான சுகாதார பரிதசாதணன 

முகாம். 

❖ பள்ளிகளுக்கு உதவிதவ்தாணக மற்றும் 

குழந்ணதகளுக்கு கல்வி உதவிதவ்தாணக 

வழங்கப்படும். 

பதாழில்சார் ஆவராக்கியம் & பாதுகாப்பு 

❖ தூசிக்கு வவளிப்பாடு 

❖ சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

வவளிப்பாடு 

❖ உடல் அபாயங்கள் 

❖ தூசி வவளிப்பாடு 
காரணமாக சுவாச 
ஆபத்துகள் 

❖ சுரங்கத் வதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர ்

தபான்ற வசதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு 

தங்குமிடங்கணள வழங்குதல். 

❖ தூசி முகமூடி, தணலக்கவசம், 

காலணிகள், பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு 

நிகழ்சச்ிகள், விருதுகள், சுவவராட்டிகள், 

பாதுகாப்பு வதாடரப்ான வாசகங்கள் 

தபான்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 

பயன்பாடு தபான்ற அணனத்து பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ணககளும். 

❖ வதாழில் பயிற்சி ணமயத்தில் பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் மற்றும் முதலுதவி 



Page | 244  

 

பயன்படுதத் பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி 

அளித்தல். 

❖ உற்பத்தியாளரக்ளின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி அணனத்து 

உபகரணங்களின் வாராந்திர பராமரிப்பு 

மற்றும் தசாதணன. 

❖ மருத்துவ அதிகாரியால் அணனத்து 

வதாழிலாளரக்ளுக்கும் முன் தவணல 

வாய்ப்பு மற்றும் வருடாந்திர மருத்துவ 

பரிதசாதணன 

❖ சுரங்கம் தளத்தில் முதலுதவி வசதி 

வசய்து தரப்படும். 

❖ பணிபுரியும் சுரங்க தமலாளரால் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வதாழிலாளியின் 

ஆதராக்கியத்ணத பாதிக்கக்கூடிய 

பணிசச்ூழல் மற்றும் பணி 
நணடமுணறகளில் உள்ள காரணிகணள 

வநருக்கமான கண்காணிப்பு. 

❖ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் திட்டங்களின்படி 

சுரங்க தவணல வசய்தல் 

11.8 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதி பின்வரும் நன்ணமகணளக் 

வகாண்டிருப்பதால் மாற்று வழிகள் எதுவும் பரிந்துணரக்கப்படவில்ணல: 

❖ கனிமப் படிவு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

❖ பயன்படுதத்ப்பட்ட குத்தணக பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்ணல; எனதவ R 

& R சிக்கல்கள் எதுவும் இல்ணல. 

❖ சுரங்க குத்தணகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓணட, 

நல்லா மற்றும் நீரந்ிணலகள் எதுவும் இல்ணல. 

❖ இந்த பிராந்தியத்தில் திறணமயான, அணர திறணமயான மற்றும் 

திறணமயற்ற வதாழிலாளரக்ள் கிணடப்பது. 

❖ மருத்துவம், தீயணணப்பு, கல்வி, தபாக்குவரத்து, தகவல் வதாடரப்ு 

மற்றும் உள்கட்டணமப்பு வசதிகள் என அணனத்து அடிப்பணட 

வசதிகளும் கிணடக்கின்றன. 

❖ சாணல மற்றும் ரயில் மூலம் சுரங்க இணணப்பு நன்றாக உள்ளது. 
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❖ முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ணககள் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்ணத 

வவட்டுவதில்ணல. எனதவ, நிலதத்டி நீர ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் இல்ணல.  

11.9 சுற்றுசச்ூழை் கண்காணிப்பு திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திட்டம், காற்றின் தரம், வானிணல ஆய்வு, 

நீரின் தரம், நீர ் நிணல கண்காணிப்பு, மண்ணின் தரம், இணரசச்ல் அளவு, 

அதிரவ்ு மற்றும் பசுணமப் பகுதி தபான்ற பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்கு 

SEIAA வழங்கிய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தணனகளின்படி நடத்தப்படும் & வசயல்பட ஒப்புதல் TNPCB வழங்கியது. 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்காக, திட்ட முன்வமாழிபவரால் 

ஆண்டுக்கு ரூ.2,95,000/- வசலவிடப்படும். காற்றின் தரம், நீரின் தரம், 

இணரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் பற்றிய 

கண்காணிக்கப்படும் தரவுகள் குழுமம் சுரங்க தமலாண்ணம 

ஒருங்கிணணப்பாளர ் மற்றும் அந்தந்த அணமப்பின் தணலவர ் ஆகிதயாரால் 

அவ்வப்தபாது ஆய்வு வசய்யப்பட்டு, CTO நிபந்தணனகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

தணிக்ணக அறிக்ணககளுக்கு இணங்க தமிழ்நாடு மாநில 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு சமரப்்பிக்கப்படும். ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 

MoEF & CC மற்றும் MoEF & CC பிராந்திய அலுவலகம் மற்றும் SEIAA க்கு 

அணரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்ணககள். 

11.10 கூடுதை் படிப்புகள் 

உத்ததச திட்டத்திற்கான பபாது ஆதைாசலன 

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுெ்ொட்டு வாரியத்தின் (TNPCB) உறுெ்பினர ்

பசயலாளருக்கான விண்ணெ்ெம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மாவட்டத்தில் 

அதன் அருகாகமயில் ெரந்த அளவிலான பொதுமக்களின் ெங்களிெ்கெ 

உறுதிபசய்யும் வககயில் முகறயாக, தநரக்கட்டுெ்ொடு மற்றும் 

பவளிெ்ெகடயான முகறயில் பொது விசாரகண நடதத் தவண்டும். வகரவு 

EIA / EMP அறிக்கக மற்றும் பொது விசாரகண நடவடிக்கககளின் முடிவுகள் 

இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் விவரிக்கெ்ெடும்.  
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முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான இடர் பகுப்பாய்வு மற்றும் 
தபரிடர் தமைாண்லம திட்டம் 

2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்ெர ் 31 ஆம் தததி மற்றும் 2002 ஆம் ஆண்டு 

சுற்றறிக்கக எண்.13 இன் ெடி, தன்ொத்தில் உள்ள சுரங்கெ் ொதுகாெ்பு 

இயக்குநரகம் (DGMS) வழங்கிய குறிெ்பிடட் இடர ்மதிெ்பீட்டு வழிகாட்டுதலின் 

அடிெ்ெகடயில் இடர ் மதிெ்பீட்டிற்கான வழிமுகற உள்ளது. DGMS இடர ்

மதிெ்பீட்டு பசயல்முகற தநாக்கம் பகாண்டது. ெணிசச்ூழல் மற்றும் 

அகனத்து பசயல்ொடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தியமான 

அொயங்ககளக் கண்டறிந்து, உடனடி கவனம் ததகவெ்ெடுெவரக்ளுக்கு 

முன்னுரிகம அளிெ்ெதற்காக அந்த அொயங்களின் அொய அளகவ 

மதிெ்பிடுதல். தமலும், இந்த அொயங்களுக்குெ் பொறுெ்ொன வழிமுகறகள் 

அகடயாளம் காணெ்ெட்டு, அவற்றின் கட்டுெ்ொட்டு நடவடிக்கககள் கால 

அட்டவகணயில் குறிெ்பிடெ்ெட்ட பொறுெ்புகளுடன் ெதிவு 

பசய்யெ்ெடுகின்றன. 

பின்விகளவுகள் ஏற்ெடாத சந்தரெ்்ெதத்ில், தெரிடர ் தமலாண்கம 

பதாடங்கும். தகவல் பதாடரப்ு, மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு தொன்ற ெல 

சிக்கல்கள் பதாடரெ்ான நகடமுகறககள ஏற்ெடுத்துவது இதில் அடங்கும். 

இகவ தெரிடர ் தமலாண்கம திட்டத்தில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளன. RA மற்றும் 

DMP ஆகிய இரண்டும் உயிருள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் பசயல்ொடுகள், 

உெகரணங்கள் அல்லது நகடமுகறகளில் மாற்றங்கள் ஏற்ெடும் 

தொபதல்லாம் புதுெ்பிக்கெ்ெட தவண்டும் மதிெ்பீடு என்ெது விெத்துககளத ்

தடுெ்ெது மற்றும் அது நிகழாமல் தடுக்க ததகவயான நடவடிக்ககககள 

எடுெ்ெதாகும். 

தெரிடர ் தமலாண்கமத் திட்டம் (DMP) என்ெது ஒரு வழிகாட்டியாகும், 

இது திட்டமிட்ட பசயல்ொடுகளிலிருந்து எழக்கூடிய அவசரநிகலககளக் 

ககயாள்வதற்கான பொதுவான ெரிசீலகனகள், திகசகள் மற்றும் 

நகடமுகறககள வழங்குகிறது. DMP ஆனது இடர ் மதிெ்பீடு மற்றும் 

அறிக்ககயில் குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ள பதாடரப்ுகடய கண்டுபிடிெ்புகளின் 

அடிெ்ெகடயில் தயாரிக்கெ்ெட்டுள்ளது. 
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ஒட்டுபமாத்த ஆய்வுகள் 

• குழுமத்தின் காற்றுச ் சூழலில் மூன்று முன்வமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களின் ஒட்டுவமாத்த தாக்கத்தின் முடிவுகள், காற்று 

மாசுபாட்டிற்காக CPCB நிரண்யித்த அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகணள 

விட அதிகமாக இல்ணல. 

• கருத்தில் உள்ள குடியிருப்புக்கான இணரசச்லின் ஒட்டுவமாத்த 

முடிவுகள், பகல் தநரத்திற்கான குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB 

நிரண்யித்த வரம்ணப மீறுவதில்ணல. 

• அணனத்து முன்வமாழியப்பட்ட திட்டங்களும் தற்தபாதுள்ள 

திட்டங்களும் பரிமாணக் கல்ணல உற்பத்தி வசய்வணத தநாக்கமாகக் 

வகாண்டணவ என்பதால், திட்டங்கள் சிறிய அளவிலான 

வவடிமருந்துகணளப் பயன்படுத்தி பாரிய பாணறயில் எலும்பு 

முறிவுகணள உருவாக்கும் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியில் நில 

அதிரவ்ுகளின் மிகக் குணறவான அளணவ உருவாக்கும். எனதவ, இந்த 

அறிக்ணகயில் ஒட்டுவமாதத் PPV கணக்கிடப்பட்டு தசரக்்கப்படவில்ணல. 

• முன்வமாழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களுக்கு SEAC பரிந்துணரத்தபடி CER 

க்கு ரூ.  1000000/-. 

• முன்வமாழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் தநரடியாக 59 உள்ளூர ்

மக்களுக்கும், மணறமுக தவணல வாய்ப்புகணள வழங்கும். 

• முன்பமாழியெ்ெட்ட இரண்டு திட்டங்களும் குத்தககெ் ெகுதியிலும் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள ெகுதிகளிலும் சுமார ்3203 மரங்ககள நடும். 

• முன்வமாழியப்பட்ட இரண்டு திட்டங்களும் அருகிலுள்ள சாணலகளில் 

ஒரு நாணளக்கு 210 PCU ஐ தசரக்்கும். 

11.11 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான திட்டப் பலன்கள் 

முன்வமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் காரணமாக பல்தவறு நன்ணமகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் 

உள்ளாட்சி, சுற்றுப்புறம், பிராந்தியம் மற்றும் ததசம் என ஒட்டுவமாத்தமாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பலன்கள்: 

❖ 35 உள்ளூர ்மக்களுக்கு தநரடியாக தவணல வாய்ப்பு 
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❖ நீரப்்பாசனம் மற்றும் ததாட்டம் மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ரசீாரஜ்் 

ஆகியவற்றிற்கான நீர ் இருப்ணப அதிகரிக்க மணழ நீர ் தசகரிப்பு 

கட்டணமப்புகள் 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிராம சாணலகள்/ இணணக்கப்பட்ட சாணலகள், 

மருந்தகம் மற்றும் சுகாதார ணமயம், சமூக ணமயம், சந்ணத இடம் 

தபான்ற சமூக வசாத்துக்கணள (உள்கட்டணமப்பு) உருவாக்குதல், 

❖ சமூக தமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தற்தபாதுள்ள சமூக வசதிகணள 

வலுப்படுத்துதல் 

❖ வதாழில் பயிற்சி தபான்ற திறன் தமம்பாடு மற்றும் திறன் தமம்பாடு 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ி மற்றும் சமூக நடவடிக்ணககள், சுகாதார 

முகாம்கள், மருத்துவ உதவிகள், விணளயாட்டு மற்றும் கலாசச்ார 

நடவடிக்ணககள், ததாட்டம் தபான்றணவ, 

❖ புன்னம் கிராமத்தில் முக்கியமாக கல்வி, சுகாதாரம், மகளிர ்சுயஉதவி 

குழுக்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டணமப்பு தபான்றவற்றில் 

சமூகப் வபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ணககள் தமற்வகாள்ளப்படும். CSR 

பட்வஜட் லாபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

❖ CERக்கு ரூ.5,00,000 ஒதுக்கப்படும். 

11.12 சுற்றுசச்ூழல் வமலாண்ரமத் திட்டம் 

சுற்றுசச்ூழல் ொதுகாெ்பு நடவடிக்ககககள பசயல்ெடுதத், மூலதனச ்

பசலவாக ரூ.27,78,000 மற்றும் பதாடர ்பசலவு ரூ. 24,45,715  முன்பமாழியெ்ெட்ட 

திட்டத்திற்கான தற்தொகதய சந்கத சூழ்நிகலகய கருத்தில் பகாண்டு 

தற்தொகதய சந்கத விகலகய கருத்தில் பகாண்டு, பதாடர ்பசலவு/ஆண்டு 

என முன்பமாழியெ்ெட்டது. ஆண்டுக்கு 5% ெணவீக்கதக்த சரிபசய்த பிறகு, 5 

ஆண்டுகளுக்கு ஒட்டுபமாத்த EMP பசலவு ரூ. 1,62,92,120 ஆக இருக்கும். 

11.13 முடிவுரர 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ToR இன் படி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

ஆய்வு வசய்யப்பட்டது. சுரங்க நடவடிக்ணககளின் அம்சங்களுடன் 

வதாடரப்ுணடய பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகள் ஆய்வு வசய்யப்பட்டன. 

வதாடரப்ுணடய பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டு மதிப்பீடு வசய்யப்பட்டன. 

சுற்றுசச்ூழல் கவணலகணளத் தணிக்க சாத்தியமான அணனத்து 
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வழிகணளயும் கருதத்ில் வகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்ணமத் திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டு அதற்தகற்ப நிதி ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டது. EMP மாறும், 

வநகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்தபாது மதிப்பாய்வுக்கு உட்பட்டது. CER 

வசயல்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டு, அதன் காலக்வகடுணவ வசயல்படுத்த, நிதி 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டம் மாநில அரசின் வருவாணய அதிகரிக்கும். அத்துடன் 

உள்ளூர ் சமூகத்தின் சமூக தமம்பாட்டிற்கும் இது உதவும். பசுணம மண்டல 

தமம்பாட்டுத் திட்டம் இப்பகுதியில் பசுணமணய அதிகரிக்க உதவும். எனதவ, 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் சுற்றுசச்ூழணலதயா அல்லது அருகிலுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் அணமப்ணபதயா பாதகமான முணறயில் பாதிக்க 

வாய்ப்பில்ணல. 

EMP இன் திட்ட மதிப்பாய்வு மற்றும் EMP பயனுள்ளதாகவும் 

வபாருதத்மானதாகவும் இருப்பணத உறுதிவசய்வதற்கு சுரங்க தமலாண்ணம 

வபாறுப்பாகும். எனதவ, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அணனத்து 

இலக்குகணளயும் நிணறதவற்ற சரியான நடவடிக்ணககள் எடுக்கப்படும் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்த திட்டம் தநரம்ணறயான தாக்கத்ணத 

ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் XII 

ஆல ாசகரின் வெளிப்பாடுகள் 

 திட்ட ஆதரவாளர,் திருவாளர ் VST புளூ மெட்டல்ஸ் ஆனது, ToR 

வழங்கப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ெதிப்பீடு (EIA) ஆய்வவ 

மெற்மகாள்வதற்காக NABET அங்கீகாரெ் மபற்ற ஆமலாசவன நிறுவனொன 

ஜிமயாமடக்னிக்கல் வெனிங் மசால்யூஷன்ஸில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

ஆல ாசனன நிறுெனத்தின் வபயர் மற்றும் முகெரி: 
எண்: 1/213B நமடசன் வளாகெ், 

ஒட்டப்பட்டி, தரெ்புரி – 636 705, 

தமிழ்நாடு, இந்தியா. 

மின்னஞ்சல்:info.gtmsdpi@gmail.com 

இவணயெ்: www.gtmsind.com 

மதாவலமபசி: 04342 232777. 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ெதிப்பீடு (EIA) ஆய்வில் ஈடுபட்ட அங்கீகாரெ் 

மபற்ற நிபுணரக்ள் ெற்றுெ் மதாடரப்ுவடய உறுப்பினரக்ள் கீமழ 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளனர:் 

ெ.எ
ண். 

நிபுணரின் வபயர ்
வீட்டி ்/ 

எம்லபன ் 

து
னற 

வசய ்பாட்டு 

பகுதி 
ெனக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வசய ்பாட்டு பகுதி நிபுணர்கள் & EC 

1.  Dr.S.கருப்பண்ணன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க 

ெதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிவண
ப்பாளர ்(EC) 

வீட்டில் 

1(a)(

i) 
சுரங்கெ் 

 

B 

 

2.  Dr.M. விஜய்பிரபு 
வீட்டில் 

FAE 
1(a)(i) HG, LU, GEO 

B 

 

3.  Dr.J.ராஜராமஜஸ்வரி வீட்டில், FAE 1(a)(i) EB, SC B 

4.  Dr.G. பிரபாகரன் வீட்டில், FAE 1(a)(i) SE B 

5.  Dr.R.அருண்பாலாஜி வீட்டில், FAE 1(a)(i) AP, AQ, NV B 

6.  J.N.ெணிகண்டன் 
எெ்மபனல் 

FAE 
1(a)(i) RH, SHW, AP B 

7.  Dr.S. ெலர ் வீட்டில், FAE 1(a)(i) WP B 

8.  G.உொெமகஸ்வரன் வீட்டில், FAE 1(a)(i) HG, LU, GEO B 

9.  S.மகாபாலகிருஷ்ணன் வீட்டில், FAE 1(a)(i) HG, GEO B 
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10.  P. மவங்கமடஷ் வீடட்ில், FAE 1(a)(i) AP B 

11.  Dr.D.கவலமுருகன் வீட்டில், FAE 1(a)(i) SC B 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வசய ்பாட்டு பகுதி அலசாசிலயட்ஸ் 

12.  G. பிருதிவிராஜ் FAA 1(a)(i) LU, HG B 

13.  C. குெமரசன் FAA 1(a)(i) NV B 

14.  P.மவள்வளயன் FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

15.  S.வாசுகி FAA 1(a)(i) AQ B 

16.  P.தாட்சயினி FAA 1(a)(i) AQ B 

17.  V.ொளவிகா FAA 1(a)(i) NV, SHW B 

 குழு உறுப்பினர்கள் 

18.  Dr.R. அருண்பாலாஜி வீட்டில், FAE 1(a)(i) TM for EC B 

19.  M.சரவணன் வீட்டில் 1(a)(i) TM for HG & LU B 

20.  R.மரவதி 
வீட்டில் 

1(a)(i) 
TM for WP, SHW, 

& RHW 
B 

21.  M.ஜலந்தர ் வீட்டில் 1(a)(i) TM for SE B 

22.  Dr.D.கவலமுருகன் வீட்டில் 1(a)(i) TM for EB B 

சுருக்கங்கள் 

EC 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

ெதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிவணப்பாளர ்

NV சத்தெ் ெற்றுெ் அதிரவ்ு 

FAE 
மசயல்பாட்டு பகுதி 

நிபுணர ்
SE சமூக மபாருளாதாரெ் 

FAA 
மசயல்பாட்டு பகுதி 

அமசாசிமயட்ஸ் 
HG நீரியல், நிலதத்டி நீர ்ெற்றுெ் நீர ்பாதுகாப்பு 

TM குழு உறுப்பினர ் SC ெண் பாதுகாப்பு 

GEO புவியியல் RH இடர ்ெதிப்பீடு ெற்றுெ் ஆபத்து மெலாண்வெ 

WP 

நீர ் ொசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

ெற்றுெ் கட்டுப்பாடு 

SHW திட ெற்றுெ் அபாயகரொன கழிவுகள் 

AP 

காற்று ொசுபாடு 

கண்காணிப்பு, தடுப்பு 

ெற்றுெ் கட்டுப்பாடு 

MS

W 
நகராட்சி திடக்கழிவுகள் 

LU நில பயன்பாடு ISW மதாழில்துவற திடக்கழிவுகள் 

AQ 

வானிவல ஆய்வு, 

காற்றின் தர 

ொதிரியாக்கெ் ெற்றுெ் 

கணிப்பு 

HW அபாயகரொன கழிவுகள் 

EB 
சூழலியல் ெற்றுெ் உயிர ்

பன்முகத்தன்வெ 
GIS புவியியல் தகவல் அவெப்பு 
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EIA & EMPக்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு 

இந்த EIA/EMP அறிக்வகயில் திருவாளர ் .VST புளூ மெட்டல்ஸ் சாதாரண 

கல் குவாரித ் திட்டத்திற்கான அடிப்பவட தகவல் மசகரிப்பு பணிவய 

மெற்மகாண்ட FAEகள் ெற்றுெ் FAA க்கள் இதன் மூலெ் அறிவிக்கிமறாெ். 3.82.5 

பரப்பளவில் அவெந்துள்ள சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி திட்டெ் ெற்றுெ் 

15.91.0 மெக்மடர ் குழுெக் குவாரி திட்டொனது  தமிழ்நாட்டின் கரூர ்

ொவட்டெ், புகளூர ் தாலுகாவில் உள்ள புன்னெ் கிராெெ் நாெ் அறிந்த 

வவரயில் உண்வெயுெ் சரியானதுெ் ஆகுெ். 

 

 

வகமயழுத்து : 

 

மததி : 07.01.2023 

மபயர ் : Dr. S.கருப்பண்ணன் 

பதவி : சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ெதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிவணப்பாளர ்

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ெதிப்பீடு(EIA) 

ஆமலாசகர ்அவெப்பின் மபயர ்

: ஜிமயா மடக்னிக்கல் வெனிங் 

மசால்யூஷன் 

ஈடுபாட்டின் காலெ் : இன்று வவர 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 | P a g e  

 

இந்த திட்டத்தி ் ஈடுபட்டுள்ள வசய ்பாட்டு பகுதி நிபுணரக்ளின் 

பட்டிய ் 

ெ.எ
ண் . 

வசய
 ்பா
ட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
நிபுணர்களின் 

வபயர ்

னகவயழு
த்து 

1 AP 

o முன்மொழியப்பட்ட 

சுரங்க நடவடிக்வக 

காரணொக காற்று 

ொசுபாட்டின் பல்மவறு 

ஆதாரங்கவள 

கண்டறிதல்  

o காற்று ொசுபாட்வட 

முன்னறிவிதத்ல் ெற்றுெ் 

தணிப்பு நடவடிக்வககள் / 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்வககவள 

முன்மொழிதல் 

J.N. ெணிகண்டன் 

 

P. மவங்கமடஷ் 
 

2 WP 

o நீர ் சுத்திகரிப்பு 

அவெப்புகள், வடிகால் 

வசதிகவள 

பரிந்துவரத்தல் 

o மபறுெ் 

சூழல்/நீரந்ிவலகளில் 

கழிவுநீர/்கழிவு நீவர 

மவளிமயற்றுவதால் 

ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகவள ெதிப்பீடு 

மசய்தல் ெற்றுெ் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்வககவள 

பரிந்துவரத்தல். 

 

 

Dr.S. ெலர ்

 

3 HG 

o நிலத்தடி நீரெ்ட்டத்தின் 

விளக்கெ் ெற்றுெ் 

தாக்கதவ்த 

முன்னறிவிதத்ல் ெற்றுெ் 

தணிப்பு 

நடவடிக்வககவள 

முன்மொழிதல். 

o நீரந்ிவல பண்புகளின் 

Dr.M. விஜய் பிரபு  

G. உொ 

ெமகஸ்வரன்  

Dr.S. கருப்பண்ணன்  
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பகுப்பாய்வு ெற்றுெ் 

விளக்கெ் 

4 GEO 

o அப்பகுதியின் பிராந்திய 

ெற்றுெ் உள்ளூர ்

புவியியவல 

ெதிப்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வு. 

o கனிெ ெற்றுெ் புவியியல் 

வவரபடங்கள் 

தயாரிதத்ல். 

o புவியியல் ெற்றுெ் புவி 

உருவவியல் 

பகுப்பாய்வு/விளக்கெ் 

ெற்றுெ் 

ஸ்ட்ராடிகிராபி/லிதத்ாலஜி
. 

G.மகாபால 

கிருஷ்ணன்  

G.உொ 

ெமகஸ்வரன்  

Dr.M. விஜய் பிரபு  

Dr.S. கருப்பண்ணன்  

5 SE 

o இந்திய ெக்கள் மதாவக 

கணக்மகடுப்பு, 2011 இன் 

படி இரண்டாெ் நிவல 

தரவுகளில் திருத்தெ். 

o தாக்க ெதிப்பீடு ெற்றுெ் 

தடுப்பு மெலாண்வெ 

திட்டெ் 

o மபருநிறுவனெ் 

சுற்றுசச்ூழல் மபாறுப்பு. 

Dr. G.பிரபாகரன் 

 

6 EB 

o தாவரங்கள் ெற்றுெ் 

விலங்கினங்களின் 

அடிப்பவட தரவு மசகரிப்பு. 

o IUCN பட்டியலின்படி 

அரிதான, அழிந்து வருெ் 

ெற்றுெ் அசச்ுறுதத்லுக்கு 

உள்ளான இனங்கள் என 

அவடயாளப்படுத்துதல். 

o தாவரங்கள் ெற்றுெ் 

விலங்கினங்கள் மீதான 

திட்டத்தின் தாக்கெ். 

o பசுவெ பகுதி 

வளரச்ச்ிக்கான 

இனங்கவள 

பரிந்துவரக்கிறது. 

Dr.J.. 

ராஜராமஜஸ்வரி  
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7 RH 

o அபாயங்கள் ெற்றுெ் 

அபாயகரொன 

மபாருடக்ளின் 

அவடயாளெ் 

o அபாயங்கள் ெற்றுெ் 

விவளவுகள் பகுப்பாய்வு 

o பாதிப்பு ெதிப்பீடு 

o அவசரகாலத் 
தயாரந்ிவலத ்திட்டத்வதத ்

தயாரிதத்ல் 

o பாதுகாப்பு மெலாண்வெ 

திட்டெ். 

J.N. ெணிகண்டன் 

 

8 LU 

o நில பயன்பாட்டு 

வவரபடத்வத 

உருவாக்குதல் 

o சுற்றியுள்ள நில 

பயன்பாட்டில் திட்டத்தின் 

தாக்கெ் 

o மூடப்பட்ட பின் 

நிவலயான நிலப் 

பயன்பாடு ெற்றுெ் 

தணிப்பு 

நடவடிக்வககவள 

பரிந்துவரத்தல். 

Dr.S. கருப்பண்ணன்  

G.உொ 

ெமகஸ்வரன்  

Dr.M. விஜய் பிரபு  

9 NV 

o சத்தெ் ெற்றுெ் 

அதிரவ்ுகளால் ஏற்படுெ் 

தாக்கங்கவள 

அவடயாளெ் காணவுெ் 

o EMP க்கு மபாருதத்ொன 

தணிப்பு 

நடவடிக்வககவள 

பரிந்துவரத்தல். 

Dr.R. அருண் 

பாலாஜி  

10 AQ 

o உமிழ்வுகளின் மவவ்மவறு 

மூலங்கவளக் கண்டறிதல் 

ெற்றுெ் AERMOD ஐப் 

பயன்படுத்தி அதிகரிக்குெ் 

GLC இன் கணிப்புகவள 

முன்மொழிதல். 

o EMPக்கான தணிப்பு 

நடவடிக்வககவளப் 

Dr.R. அருண் 

பாலாஜி  
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பரிந்துவரத்தல் 

11 SC 

o ெண்ணின் சுற்றுசச்ூழலின் 

தாக்கதவ்த ெதிப்பிடுதல் 

ெற்றுெ் ெண் 

பாதுகாப்பிற்கான 

முன்மொழியப்பட்ட 

தணிப்பு நடவடிக்வககள் 

Dr.J. 

ராஜராமஜஸ்வரி  

Dr. D.கவலமுருகன்  

12 SHW 

o அபாயெற்ற திடக்கழிவுகள் 

ெற்றுெ் அபாயகரொன 

கழிவுகள் உருவாகுெ் 

மூலத்வதக் கண்டறியவுெ். 

o கழிவு உற்பதத்ிவயக் 

குவறப்பதற்கான 

நடவடிக்வககவள 

பரிந்துவரத்தல் ெற்றுெ் 

அவத எவ்வாறு 

ெறுபயன்பாடு மசய்யலாெ் 

அல்லது ெறுசுழற்சி 

மசய்யலாெ். 

J.N. ெணிகண்டன் 

 

 

இந்தத் திட்டத்தி ் ஈடுபட்டுள்ள வசய ்பாட்டுப் பகுதிகளின் 

பட்டிய ் 

ெ.எ
ண். 

வபயர ்

வசய ் 

பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு 
னகவயழுத்

து 

1 G.பிருதிவிராஜ் LU, HG 

o FAE உடன் தள 

வருவக 

o LU ெற்றுெ் HG க்கான 

உள்ளடீுகள் ெற்றுெ் 

உதவி FAE 

2 C.குெமரசன் NV 

o FAE க்கு தரவு 

மசகரிப்பில் உதவி 

o இவரசச்ல் 

முன்கணிப்பு 

ொதிரியில் உதவி 

3 P.மவள்வளயன் HG & GEO 

o FAE உடன் தள 

வருவக 

o தரவு மசகரிப்பில் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 
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4 S.வாசுகி AQ 

o FAE உடன் தள 

வருவக 

o தரவு மசகரிப்பில் 

FAEக்கு உதவுங்கள் 
 

5 P.தாட்சயினி AQ 

o FAE உடன் தள 

வருவக 

o முதன்வெ ெற்றுெ் 

இரண்டாெ் நிவல 

தரவுகவள 

மசகரிப்பதில் FAE க்கு 

உதவி 

6 V.ொளவிகா NV, SHW 

o FAE உடன் தள 

வருவக 

o அறிக்வக 

தயாரிப்பில் உதவி 
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அங்கீகாரம் வபற்ற ஆல ாசகர் அனமப்பின் தன ெரா ் 

பிரகடனம் 

ஜிமயா மடக்னிக்கல் வெனிங் மசால்யூஷன்ஸ் நிரவ்ாகப் 

பங்குதாரரான நான் டாக்டர.் S. கருப்பண்ணன், மெற்கூறிய மசயல்பாட்டுப் 

பகுதி வல்லுநரக்ள் ெற்றுெ் குழு உறுப்பினரக்ள் திருவாளர ் VST புளூ 

மெட்டல்ஸ் சாதாரண கல் & கிராவல் குவாரி திட்டத்திற்கான EIA/EMP 

அறிக்வகவயத ் தயாரித்துள்ளனர ் என்பவத இதன்மூலெ் 

உறுதிப்படுத்துகிமறன். தமிழ்நாட்டின் கரூர ்ொவட்டெ், புகளூர ்தாலுகாவில் 

உள்ள புன்னெ் கிராெங்களில் 3.82.5 மெக்மடர ் பரப்பளவில் அவெந்துள்ள 

குழுெ அளவு 15.91.0 மெக்மடர ் பரப்பளவு எனக்கு மதரிந்த வவரயில் 

உண்வெயாகவுெ் சரியானதாகவுெ் உள்ளது.         

வகமயழுத்து                                               :  

மததி : 05.01.2023 

மபயர ் : Dr. S.கருப்பண்ணன் 

பதவி : நிரவ்ாக பங்குதாரர ்

EIA ஆமலாசகர ்அவெப்பின் மபயர ் : ஜிமயா மடக்னிக்கல் வெனிங் 

மசால்யூஷன் 

NABET சான்றிதழ் எண் & 

மவளியீட்டு மததி 

: NABET/EIA/2023/IA0067 & ொரச் ்30,2021 

மசல்லுபடியாகுெ் : 29.12.2023 வவர மசல்லுபடியாகுெ். 

 

 

 



To

THIRU.DEEPAK S.BILGI, I.F.S.

MEMBER SECRETARY

lhe proiect proponeni, 1hiru. M/s. VSl Bluc Mclals

lbr Bl category project in F'orm-I, for the Prcposed Rough

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORITY.TAMILNADU

3'd Floor, Panagal Maaligai,

No.1, Jeenis Road, Saidapet,

Chennai - 600 015.

Phone No. 044-24359973

Fax No.044-24359975

has submilled applicarion seeking

TERMS OF REFERENCE (ToR)

Lr No.SEIAA-TN/T.No.9229lSEAC/ToR-1192/2022 Dated :14.07.2022

M/s. VST Blue Metals

No.645181,Erode Main Road

Pwularn, Pugalur

Karur-63 91 3 6

Sir / Madam,

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

Proposed Rough stone & Gravel quarry Iease over an extent of 3.82.50 Ha at

S.F.Nos. 1199/2, ll99l3, 119914, 119915, 119916, ll99l7, ll99/8, 119919, 120014,

120015, 1200/6, 120017,1200/8, 1200/9, 1200110, 1200/ll. l210l12 and 1201(P)

Pumam Village, Aravakurichi 'l'aluk, Karur District, Tamil Nadu by M/S. VST

Blue Metals - under project category - "B1" and Schedule S.No. 1(a) - ToR issued

alo[g with Pub]ic Hearing- preparation of EIA report Regading.

Refr l. Online proposal No.SIA./TN/MIN/76422D022, dated; 03.05.2022

2. Your application seeking Terms ofReference submifted on: 06.05.2022

3. Minutes ofthe 287th Meeting of SEAC held o\ 22.06.2022

4. Minutes of the 532nd meeting of Authority held, on 14.07.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level lmpact Assessment Authority fbr

Terms of Reference.

'l oR

et an

TARY

I'age I of2l

stone & Gravel quarry lease
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Lr No.SEIAA-TNiT.No.9229lSEAC/ToR - | 19212022 D 
^ted 

111.0i.2022

extent of3.82.50 Ha at S.F.Nos. 119912, ll99l3, tt99t4, lt99/5, tt99/6, 1t99ti, I 199/8. 1199/9,

1200/4, 1200/s, 120016, 120017,120018, 120019, 1200/10, t200/tt, lz}O/t2 and,120r(p) pumam

Village, Aravakurichi Taluk, Karur Dist ct, Tamil Nadu and has fumished pre-feasibility report.

Discussion bv SEAC arrd the Remarks:-

Proposed Rough stone & Gravel quarry lease over an extent of 3.82.50 Ha at S.f.Nos. l l99l2,

1t99t3, 1199t4, 1199t5, 1199t6, 1199t7, 1t99t8, 119919, 1200t4, 120015, 1200t6, 120011, 12oot8,

120019, l200ll0, l20D/l l, 1200/12 and 1201(P)

Punnam Village, Aravakurichi Taluk, Karur District, Tamil Nadu by M/S. VST Blue Metals

for Terms of Reference (SIA/TNMIN/7642212022, Dt. 03.05.2022)

The proposal was placed in this 2876 Meetiq of SEAC held on 22.06.2022. The details of

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

The SEAC noted the following

1. The Project Proponent, tr/ts. VST BIue Metals has applied for Terms of Reference for the

proposed Rough stone & Gravel quafiy lease over an extent of 3.82.50 Ha at S.F.Nos.

1199/2, 1199t3, rt99t4, 1199t5, tt99/6, rt99t'7,1199t8, tt99t9, t2oot4, l2o,ts, 1200/6,

1200/'1, 1200/8, l2O0/9, 1200110, l2}0ll1, 1200112 and 1201(P) Punnam Village,

Aravakurichi Taluk, Karur District. Tamil Nadu.

2. The proposed quarry/activity is covered under Category "B1" of Item l(a),,Mining Projects,'

ofthe Sch€dule to the EIA Notification, 2006.

3. As per the mining plan the lease period is 5 years. The mining plan is for the period offive

years & production should not exceed 437013 Cu.m of Rough stone & 38880 Cu.m of

Gravel. The annual peak production is 99068 Cu.m of Rough stone(1'r year) & 13680 Cu.m

ofGravel(4s year). The ultimate depth is 30m BGL.

Based on the presentation made by the proponent SEAC recommended to gant of Tems of

Reference (TOR) with Public Hearing subject to the following TORS, in addition to the standard

tems of reference for EIA study for non-coal mining projects and details issued by the MOEF &

CC to be included in tlA,/EMP Reporl:

1. The PP shall include the certified compliance report on existiDg EC obtained by the

Same Company in the EIA Report.

2. In the case ofproposed lease in an existing (or old) quarry wherc the benches are not formed

(or) partially formed as per the approved Mining Plan, the Project Proponent (PP) shall

riRY

Page 2 of2l

RS
SEIAA-TN

prepare and submit an 'Action Plan' for carrying out the rcalignment of the befiches il the
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.9229/SEAC/ToR-1,192 12022 Datedtl 4,07,2022

3.

4.

5.

7.

8.

proposed quarry lease after it is approved by the concemed Asst. Director of Geology and

Mining dudng the time ofappraisal for obtaining the EC.

The Proponent shall submit a conceptual 'Slope Stability Plan' for the proposed quany

during the appraisal while obtaining the EC, when the depth of the working is extended

beyond 30 m below ground level.

'I'he PP shall lurnish the affidavit stating that fie blasting opcration in the proposed quarry is

canied out by the statutoiy competent percon as per the MMR 1961 such as blaster, mining

mate, mine foreman, II/I Class mines manager appointed by the proponent.

The PP shatl present a conceptual design for cerryitrg out only controlled blasting

operatiol involving line drilling and muffle blasting in the proposed quarry such that

the blast-induced ground vibrations are cotrtrolled as well as no fly rock travel beyond

30 m from the blast site.

The EIA Coordinators shall obtain and fumish the details ofquarry/quarries operated by the

proponenl in the past, either in the same location or elsewhere in the State with video and

photogmphic evidences.

lf the proponent has already caxried out the mining activity in the proposed mining leasc

area after 15.01.2016, then the proponent shall fumish the following details ftom AD/DD,

mines,

a.

b.

c.

d.

e.

1l

g.

h.

What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last

work permit issued by the AD/DD mines?

Quantity ofminerals mined out.

Highest production achieved in any one year

Detail of approved depth ofmining.

Actual depth ofthe mining achieved earlier.

Name ofthe person alread-'- mined in lhat leascs arca.

llEC and CTO already obtaincd. the copy ofthe same shall be submilted.

Whether the mining was caJried out as per the approved mine plan (or EC il issued)

$,ith stipulated benches.

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

Imagery/Topo sheet, topographic sheet, geomorphology, lithology and geology ofthe riining

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

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

Page 3 01'21

SEIAA.TI{
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Lr No.SEIAA-TN,/F.No.9229lSEAC/ToR- I 1g2t2022 Dated,t 1.07.2022

9. The PP shall cany out Drone video survey covering the clustet, Green belt . fencing etc.,

10. The proponent shall fumish photographs of adequate fencing, $een 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.

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

plamed production capacity, proposed working methodology with justifications, the

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

remedial measures lor the same.

12. The Project Proponent shall provide the Organization chart indicating the appointnent of
various statutory ofYicials and other competent persons to be appointed as per the provisions

of Mines Act'1952 and the MMR, 196l for carrying out the quarrying opemtions

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

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

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

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

collected water level data for both monsoon and non-moflsoon seasons ftom the pWD /
TWAD so as to assess the impacts on the wells due to mining activity. Based on actual

monitored dat4 it may clearly be shown whether working will inteNect groundwater.

Necessary data and documentation in this regard may be provided.

14.The proponent shall fumish the baseline data for the environmental and ecological

parameters with regard to sudace water/ground water quality, aii quality, soil quality &
fl ora,/fauna including traflic/vehicular movement study.

15. The Proponent shall carry out the Cumulative impact study due to mining operations caried

out in the quarry specifically with reference to the specific environhent in terms of soil

health, biodiversity, air pollution, water pollutioL climate change and flood control & health

impacts and its mintigation measures. Accordingly, the Environment Management plan

should be prepared keeping the concemed quarry and the sunounding habitations in the

mind.

16. Rain watel harvesting management with recharging details along with water balance (both

monsoon & non-monsoon) be submifted.

17. Land use of the study area delineating forest area, ag cultural land, grazing land, wildlife

Page 4 of21
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other ecological features should be indicated. Land use plan ofthe mine lease area should be

prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and

submitted. lmpact, ifany, ofchange ofland use should be given.

18. Details of the land for storage of Overburden/Waste Dumps (or) Rejects outside the mine

lease, such as extent of land area, distance from mine lease, its land use, R&R issues, ifany,

should be provided.

19. Proximity to Areas declared as'Cdtically Polluted'(or) the Project areas which attracts the

court restrictions for mining opemtions, should also be indicated and where so required,

clearance cefiifications from the presc bed Authorities, such as the TNPCB (or) Dept. of

Geology and Mining should be secured and fumished to the effect that the proposed mining

activities could be considered.

20. Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Projecl should be

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

21. lmpact on local tansport infrastructue due to the Project should be indicated.

22. A tlee 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 duing mining

activity.

23. A detailed mine closue plan for the proposed project shall be included in EIA-/EMP report

which should be site-specific.

24. Public Hearing points raised and commitments 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 Repot of the Project and to be

submitted to SEIAA/SEAC with regard to the office Memorandum of MoEF& CC

accordingly.

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

most circulated vemaculax daily.

26. The PP shall produce/display the EIA rcport, Executive summery and other related

infomation with respect to public hearing in Tamil Language also.

27. As a part of the study of flora and fauna around the vicinity of the proposed site, the EIA

coordinator shall stdve to educate the local students on the impofia[ce of preserving locai

flora and fauna by involving them in the study, wherever possible.

RETARY
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28. The purpose of Green belt around th€ project is to captue the fugitive emissions, carbon

sequestation 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_I in
consultation with the DFO, State Agriculture Universily and Iocal school/college authorities.

. The plant species with dense/moderate canopy ofnative origin should be chosen. Species of
small/medium/tall trees altemating with shrubs should be planted in a mixed manner.

29. Taller/one year old Saplings raised in appropriate size of bags, preferably eco_liiendly bags

should be planted as per the advice of local forest authorities6otanisr/Horticulturist with
regard to site specific choices. The proponent shall earmark the geenbelt 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 marurer

30. A Disaster management Plan shall be plepared and included in the EIA/EMp Report for the

compl€te life ofthe proposed quarry (or) till the end ofthe lease period.

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

Report for the complete life ofthe proposed quarry (or) till the end ofthe lease period.

32. Occupational Health impacts of the project should be anticipated and the proposed

preventive measures spelt out in detait. 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.

33. Public health implications ofthe project and related activities for the population in the impacr

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

detailed along with budgetary allocations.

34. The Socio-economic studies should be carded 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.

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

Cout ofLaw against the Project should be given.

36. tsenefits of the Project if the Project is implemented should be spelt oul The benefits of the

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

37. lf any quanying operations were caEied out in the proposed quar4/ing site for which npw the

Pase 6 of2l
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EC is sought, the Project Proponent shall fumish the detailed compliance to EC conditions

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

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

38. The PP shall prepare the EMP for the entire life of mine and also fumish the swom affidavit

stating to abide the EMP for the entire life of mine

39. Concealing any factual information ol submission of false/fabricated data and failue to

comply with any ofthe conditions mcntioned above may result in withdrawal ofthis Terms

ofConditions besides attracting penal provisions in the Environment (Protection) Act, 1986

Appendix -I

List ofNative Trees Suggested for Planting

l, Aeglemamelos-Yllvair

2. Adenaantherapavoniha-Manjadi

3. Albizialebbeck-Y aagai

4 . Albiziaamara-Usil

5. Bauhinia pwpurea - Manlharai

6. Bauhinia racemosq - Aathi

7. Bauhiniq tomenlosa ltuvathl

8. Buchana iaaillalrt-Kattuma

. 9. BorussusJlabellifer Plli,al

10.B teamonospema - Muukkamaram

17 . BobLrceibq- llavn, Sewilavu

12. Colophylluhinophyllum - Pwnai

1 3. CaJsiafrsr{rd- Sarakondrai

14. Cassia rcxburghii- Sengondrai

15. Chloro4)lot sweilerio - Pumsamaram

16. Cochlospermumreligiostrr- Kongu, Manjalllavu

l'7. Cordiadichotomq- Mookuchalimaram

| 8. Creleva ada nso n ii Ma'vd-rngum

19. Dilleniaindica Uva, Uzha

20. Dilleniapenlag)nd- Siruuva. Sitruzha

21. Diospyrusebe am- Karungali

22. Diotp!tosch I otoxyloz Vaganar

23. F ic u s ampl is simq- Kalltchi

24. Hibiscus liliqceous Aatrupoovarasu

25, Ha wickiabir,itq Adcha

26. H o I o p t e I ia i n t e g t ifo I i a - Aay ili
2'1. Ldnnedcorcmandelica - Odhiam

Page 7 of21
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28. LageNlroemia specj,osa - poo Marudhu
29. LepitanthustetruprJlla- Neikottaimaram

30. Limoniaacidissima - Vila maram

3 L L it s e a g l utin o s a-P isinpattai

32. Madhucalo gifolia - Ill]uppal

33. Manilkarahexandra U lakla ipaalai

34. Mimusopselengi - Magizhamaram

35. Mitrugmapanifolia - Kadambu

36. Morindapubescens Nuna

37. Mofi ndac ittifo lia VellaiNuna

38 . Phoeli sylvestrc-Eacha,i

39. Pongamiapinnata Pungam

40. Premnamollissima Munnai

41. Premnaserratifolia- Narumunnai

42. Premnatomentosa-PuangaiNaari, PudangaNaari

43. ProsopisciDerea - Vafuimaram

44. Pterocarpusmarsupium - Vengai

45. Pterospermumcanescens Vennangu, Tada

46. Pterospermumxylocarpum - Polalu
47. Puthratrjivaroxburghii Puthanjivi

48. Salvadorapersica- UgaaMaram

49. Sapindusemarginatus- Manipungan, Soapukai

50. Saracaasoca - Asoca

5 1. Streblusasper- Pirayarnararn

52. Strychnosnuxvomica,Yetti

53. Strychnospotatorum - TherthangKottai

54. Syzygiumcumitri - Naval

55. Terminaliabellerica- Thandri

56. Terminalia arjuna- Venmarudhu

57. Toona ciliate Sandhanavembu

58. Thespesiapopulnea- Puvarasu

59. Walsuratrifoliata-valsura

60. Wrightiatinctoria- Vep

Diseussion by SEIAA ard the Remarks:-

The proposal was placed in the 532'd meeting of Autho ty held

that the proposal was placed in the 287rh meeting of SEAC held

on 14.07 .2022. The Autho ty noted

on 22.06.2022. SEAC has tumished

its recommendations to the Authority for granting Terms of Reference (ToR) along with public

Hearing for the project.

Page 8 of21
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After detailed discussions. the Authodtv accepted the recommendation of SEAC and decided to

grant Terms of Reference (ToR) alotrg with Public Hearing under cluster for undertaking the

combined Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment

Management Plan subject 10 the ToR as recommended by SEAC & subject specific standard ToR

stipulated by MoEF& CC in addition to the following ToR:

1. Conside ng the environmental impacts due to mining, safety of the working personnel and

following the principle of sustainable mining, the ultimate depth of mining is rest cted to 25m

below groutrd level and 3'40313 cu.m of rough stone and 38,880 cu.m of gravel are

permitted for mitritrg over a period of five years as per the approved mining plan.

2. The scientific studies shall be canied out for any proposed quarry over the existing piVquarry by

the reputed Govemment Scieltific Research / Academic Institutions such as Anna Univemity,

NITs, IlTs, NIRM, CISR laboratories where the depth of the proposed working (or) ultimate

depth of working is extended beyond 40 m below ground level (BGL) in case of flat terain and

the excavation extends beyond 30 m above ground level (AGL) in case of outcrops/hilly tenains

for evaluating the stability of slopes. A copy of the repon shall be submitted to the SEIAA, the

concemed AD/DGM, the concemed DEE/TNPCB and the Director of Mines Safety, Chennai.

3, Detailed study shall be cadied out regard to impact of mining around the proposed mine lease

area on the nearby Villages, Water-bodies/ Rivers, & any ecological fragile areas

4. The Foject proponent shall fumish VAO certificate with reference to 300m radius regard to

approved habitations, schools, Archaeological structures etc.

5. As per the MoEF& CC ofiice memorandum F.No.22-65l2017lA lll dated: 30.09.2020 and

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

the activities proposed shall be paxt of the Environment Management PIan.

6. The Environmental Impacl Assessment shall study in detail on the carbon emission and also

suggest the mcasures to miligate carbon emission including devclopmenl of carbon sinks and

tempemture reduction including control ofother emission and climate mitigation actiYities.

7. The Envircnmental Impact Assessment should study the biodiveNity, the natual ecosystem, the

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

Ecosystem.

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

ecosyslem for 0o* ofgoods and sen ices.

SEIAA-TN
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9. The project proponent shall study impact on fish habitats and the food WEts/ fbod chain
nearby water body and Reservoir.

10.The Terms of Reference should specifically study impact on soil health, soil erosion. the soil
physical, chemical components and microbial components.

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

vulnerable and endangeted indigenous flora and fauna.

12, The Environme[tal knpact Assessment should study impact on standing tees and the existing

trees should be numbered and action suggested for prctection.

13.The Environmental Impact Assessrnent should study on wetlands, water bodies. vers streams-

lakes and farmer sites.

14,The Environmental Impact Assessment should hold detailed study on EMp with budget for
Green belt development and mine closure plan including disaster management plan.

15. The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, tempentue rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

16. The Environmental lmpact Assessment should study impact on protected areas, Reserve Forests.

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

17. The project proponent shall study and fumish the impact ofproject on plantations in adjoin patta

lands, Horticultue, Agriculture and livestock.

18. The project proponent shall study and fumish the details on potential ftagmentation impact of
natual environment, by the activities.

19. Detailed Environment Management plan along with adaptation, mitigation & remedial strategies

covering the entire mine lease period as per ptecise area communication order issued.

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

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

archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic impacts.

21. The project proponent shall study and fimish the possible pollution due to plastic and miqo
plastic on the environmenl The ecological risks and impacts of plastic & micro plastic on

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

be investigated arld reported.

22, The project proponent shall study on impact of mining on Reserv€ forcsts free mnging wildlife.

in the
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23. Demiled study shall be canied out in regard 10 impact oi mining around the proposed mine lease

area covering the entire mine lease period as per precise area communication ordel issued fiom

reputed research institutions on the following

i. Soil health & bio-diversity.

ii. Climate change leading to Droughts, Floods etc.

iii. Pollution leading to release of Greenhouse gases (GHG), rise in Temperatue, &

Livelihood ofthe local people.

iv. Possibilities ofwater contarnination and impact on aquatic ecosystem health.

v. Agriculture, Forestry & Traditional practiges.

vi. Hydrothermal/Ceothemal effect due to destruction in the Environment.

vii. Bio-geochemical processes and its foot pdnts including environmental stress.

viii. Sediment geochemistry in the surface steams.

24. Hydro-geological study considering the conlour map of the water table detailing the number of

ground water pumping & open wells, and surface water bodies suoh as rivers, tanks, canals,

ponds etc. within 1 km (radius) so as lo assess the impacts on the nearby water bodies due to

mining activity. Based on actual monitored data, it may clearly be shown whether working will

intersect groundwater. Necessary data and docr.xne[tation in this regard may be provided,

covering the entire mine lease period.

25. To fumish disaster management plan and disaster mitigation measures in regard to all aspects to

avoid/reduce vulnerability to hazards & to cope with disaster/untoward accidenls in & around the

proposed mine lease area due to the proposgd method of mining activity & its related activities

cove ng the entire mine lease period as per precise atea communication order issued.

26. To fumish risk assessment and malagement plan including anticipated vulnerabilities during

operational and post operational phases of Mining.

27. Detailed Mine Closure Plan covering the entire mine lease period as per Precise area

communication order issued,

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 catego cally informed whether there

had been any increase in production afier the EIA Notiiication 1994 came into force. w.r.t. the

highest productioD achieved prior to 1994.

SEIAA-TN
Page l1 of 2l
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2)

4)

3)

5)

6)

7)

8)

A copy of the document in support of the fact that the proponent is the righttul lessee of the

mine should be given.

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

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

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

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

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

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

features ofthe study area (core and buffer zone).

Information should be provided in Survey of India Topo sheet in 1:50,000 scale indicating

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

mining history ofthe are4 important watet bodies, streams and rivers and soil characte stics.

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

whether mining conforms to the land use policy ofthe Stat€; land diversion for mining should

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

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

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

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

inftingement/deviatio 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 [on-compliances / violations of environmental noms to the Board ofDirectors 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 measues 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 co[tained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life ofthe mine /

lease period.

e)

10) Land use of the study area delineating forest arca, agricultual land, grazing land, wildlife

P^ae 12 of 21
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1l)

ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should be

prepared to ercompass preoperational, opemtional and post operational phases and submitted'

lmpact, if any, of change of land use should be given.

Details ofthe Iand for any Over Burden Dumps outside the mine lease, such as extent of Iand

arca, 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 plovided,

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

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

inspected by the State Forest Department along with thc 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

Depaxtment to assist the Expert Appraisal Committees.

Status of forestry clearance for the brokefl up area and virgin forestland involved in the Project

including deposition of Net Present Value CNPV) and Compensatory Afforestation (CA)

should be indicated. A oopy ofthe forestry clearance should also be fumished.

Implementation status of rccognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

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

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

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

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

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

out with cost implications and submitted.

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

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

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

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

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

Committee ofNational Board of Wildlil'e and copy furnished.

A detailed biological study ofthe study area lcore zone and buffer zone (10 km radius ofthe

periphery of the mine lease)l shall be carried out. Dctails of tlora and fauna, endangered.

cndemic and RET Species duly authenticated, sepamtely for core and buffer zone should be

fumished based on such primary field suNey, clearly indicating the Schedule of th; fauna

RFJTARY
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prcsent. In case of any scheduled-l fauna found in the study area: the necess,ry plan along

with budgetary provisions for their conservation should be prepared in consultation with state
Forest and Wildlife Department and details fumished. Necessary allocation of funds for
implementing the same should be made as part ofthe project cost.

19) Proximity to Areas declared as 'Cdtically 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 shourd be secured and fumished to
the effect that the proposed mining activities could be considered.

20) Similarly, for Coastal projects, a CM map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area, location of the mine lease with rcspect to CRZ,

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

falling under CRZ would also ne€d to obtain approval of the concemed Coastal Zone

Management Authodty),

21) R&R Plan/compensation details for the proje.t Affected peopre (pAp) shourd be fumished.

while preparing the R&R Plan, the rclevant state,Nationar Rehabilitation & Resetllement

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

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

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

accordingly, integrating the sectoral programmes ofline deparftnents ofthe State Govemment.

lt 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 of2009, 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 Repot. Site-specific meteorological data should also be collected. The location of the

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

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

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

dominant downwird direction. The mineralogical composition of pMl0, particulady forliee

Page 1,1of21
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silica, should be given.

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

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

iransponation of mineral. The details of lhe model used and input parameteis 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 receptoN, if any, and the

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

map.

24) The water requiremert for the Project" its availability and source should be fumished A

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

be indicated.

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

the Project should be provided.

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

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

27) lmpact of the Project on the water quality, both surface and groundwater, should be assessed

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

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

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

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

undertaken and Report fumished. The Rcport intef-alia, shall irclude details of the aquifers

present and impact of mining activitigs on these aquifers Necessary permission from Centml

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

should also be obtained and copy fumished.

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

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

30) lnformation on site eievation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both

in AMSL and bgt. A schematic diagam 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 alld quantitative coverage, plant species and time frame) and submitted,

keeping in mind, the same will have to be executed up ftont on commencemenl ofthe Projecl.

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

Page 15 of21
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indicating the area to be covered under plantation and the species to be planted. The details of
plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have

greater ecological value and should be of good utility value to the local population with
emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution.

32) lmpact on local tiansport infiastructure due to the prcject should be indicated. projected

inqease in truck tafftc as a result ofthe project in the present road network (including those

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

incremental load. Arangement for improving the infrastructue, if contemplated (including

action to be taken by other agencies such as State Govemment) should be covered. project

Proponent shall conduct Irnpact of Trarsportation 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 ofsections) should be given in the EIA report.

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

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

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

occupational health mitigatioo measues with requircd facilities prcposed in the mining area

may be detailed.

36) Public health implications ofthe project and related actiyities 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 ofsocio economic significance and influence to the local community pioposed to be

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

dimensions may be given with time frames for implementation.

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

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

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

Project.

39) Public Hearing points raised and commitment ofthe prcject proponent on the same along with

TARY
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40)

41)

42)

43)

44)

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

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

Court of Law against the Project should be given.

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

implementation ofEMP should be clearly spelt out

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

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

Project shall clearly indicate environmental, social, economic, emplo)T nent potential, etc

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

a) Executive Summary ofthc EIA/EMP Report

b) All documents to be properly rel'erenced with index and continuous page numbering.

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

were collected and the sowces should be indicated.

d) Project Proponent shall enclose all the amlysis/testing leports of watel, air, soil, noise

etc. using the MoEF&CCA',IABL accredited laboratories. All the odginal analysis/testing

reports should be available during appraisal ofthe Project.

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

translation should be provided.

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

the Ministry shall also be filled and submjtted.

g) While prepa ng the EIA report, the instructions for the Proponents and instructions for

the Consultants issued by MoEF&CC vide O.M. No. J-l 1013/41l2006-lA.llQ) dated 4th

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

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

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

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

have to be altered. Post Public Hearing changes in stucturc 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 documenlation.

i) As per the circular no. J-1 101 11618/2010-lA.ll(l) dated 30.5.2012, cefiified rcport of the

status of compliance of the condilions stipulated in the Environment Clearancc fbr the

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

-----1ry.-"
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ministry ofEnvironment, Forest and Climate Change, as may be applicable.

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

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

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

features of the adjoining area.

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

The Executive summary of thc EIA,/EMP report in about 8-10 paqes should be prerrared

ilcorDorating the information on followine Doints:

1 . Project name and location (Village, District. State, Indust al Estate (if applicable).

2. Process descriptio[ in briel specifically indicating the gaseous emission! liquid effluent and

solid and hazardous wastes.

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

Capital cost ofthe project, estimated time ofcompletion.

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

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

A detailed study ofthe lithology ofthe mining Iease area shall be fumished.

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

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

department shall be shall be submitted along with EIA report.

9. Obtain a letter /certificate ftom 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 fumished in the EIA report.

10. EIA report should strictly follow the Envircnmental lmpact Assessment Guidance Manual for

Mining of Minerals published February 2010.

11. Detail plan on rehabilitation and reclamation caried out for the stabilization and iestoratio[ of

the mined areas.

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

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 agdcultue & livelihood shall be carried out and repofied.

Page 18 of21
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16. Impact of soil erosion, soil physical chemical and biological property changes may be

assumed.

17. Site selected for the Foject - Natue of land - Agricultual (single/double crop), banerL Go!'t /

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

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

this information may not be necessary)

18. Baseline environmental data - air quality. surface and ground water quality, soil chamcteristio,

flora and fauna, socio-economic condition ofthe nearby population

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

s) stem provided to mitigate the risk.

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

21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant emergencies

22. lssues raised dudng public hearing (ifapplicable) and resporse given

23 . CER plan with proposed expenditue.

24. Occupational Health Measures

25. Post project monito ng plan

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

inl u 
jl ion s,AlA B ET Accredited agencies.

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

submit the proposal for gleen belt activities,

28. The proponent shall prcpose the suitable coltrol measure to cootol the fugitive emissions

during the opemtions of the mines.

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

animals.

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

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

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

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

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

1986. In this connection, the proj€ct proponent has to fumish the action plan.

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

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

c. where data are presented in the repot especially in tables, the period in which the data were
collected arrd 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_t l0l3/4 1/2006_tA.It (t) dated 4th
August, 2009, which are available on the website ofthis Ministry should also be lbllowed.
The consultants involved in the prepamtion of EIA,EMP report after accreditation with
Quality council of rndia (ecl)/Nationar Accreditation Board of Education and rraining
(NABET) would need to include a cerrificate in this regard in the EIA,EMP reports prepared
by them and data provided by other organizatior/Laboratories including their status of
approvals etc. In this regald circular no F. No.J _11013/77l2004JAJI(l) 

dated 2nd December,
200q 18n March 2010, 28e May 2010, 28s June 2010, 3rsr December 2010 & 30rh
September 20l l posted on the Ministry's website http://www.moef nic.inl may be referred.

' After preparing the EIA (as per the generic structure presaribed in AppendixJll of
the EIA Notification, 2006) covering the above mentioned points, the proponent will
take furthq necessary action Ior obtaining environmentar clearance in accordance

with the procedure prescdbed under the EIA Notilication, 2006.
. The final EIA repon shall be suhnifted to the SEIAA, Tamil Nadu tbr obtainina

Environmental CleaBnce.

' The l oRs with public hearing prescribed sharl be valid for a oeriod of thrco vears
f.om the date of issue. for submission of the EIA/EMp report as per OMN-o.J-

I l0l3l4l12006-tA-tt(Ixpart) dated 29s Au gost, 2017 .

es the a
ts should be followed:-

l. The Additional Chief Sccretary to Govemment, Environment &
Go!t. ofTamil Nadu, Fon St. George, Chennai _ 9

2. The Chairman, Cenrral poilution Conrol tsoard, pa vesh Bhavan

Copy to:

ER SECR6/T;RY
SEIAA-TN
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3.

4.

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

The Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Contrcl Board,

76, Mount Salai, Guindy, Chenna!600 032.

The APCCF (C), Regional Office, MoEF & CC (SZ),34, HEPC Building'

Cathednl Garden Road, Nungambakkam, Chennai -34.

Monitoring Cell, IA Division, Ministry ofEnvironment, Forests & CC,

Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi I 10003

The Distdct Collector, Karur Distdct.

Stock File.

1"& 2'd Floor,

5.

6.

'7.

Page 21 of 21

279



280



281



282



283



284



285



286



287



288



289



290



291



292



293



294



295



296



297



298



299



300



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



318



319



320



321



322



323



324



325



326



327



328



329



330



331



332



333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



345



346



347



348



349



350



351



352



353



354



355



356



357



358



359



360



361



362



363



364



365



366



367



368



369



370



371



372



373



374



375



376



377



378



379



380



381



382



383



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397



398



399



400



401



402



403



404



405



406



407



408



409



410



411



412



413



414



415



416



417



418



419



420



421



422



Prepared By:

YEARWISE DEVELOPMENT  &
PRODUCTIONS  SECTIONS
SECTION HOR 1 : 1000 & VER 1: 500

X Y

MID POINT

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

+ + + + + + + + + + + + + + + +

47m 52m

140m

93m

31m

28m

47m

116m

36m

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\
\

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\
\
\

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

35m

35m

35m

39m

38m

39m

38m35m 35m

38m35m

A B

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\
\

\ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

+ + + + + + + +

99m

109m

58m

C D

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

80m

90m

100m

110m

120m

120m

PLATE NO-IVA

APPLICANT:
M/S. VST BLUE METALS,

NO.645/B1, PUNNAMCHATHIRAM,

ERODE MAIN ROAD,

PUGALUR TALUK,

KARUR DISTRICT-639136.,

TAMILNADU STATE.

LEASE APPLIED AREA:
S.F.NO : 1199/2, 1199/3, 1199/4, 1199/5, 1199/6,

  1199/7, 1199/8, 1199/9, 1200/4, 1200/5,

  1200/6, 1200/7, 1200/8, 1200/9, 1200/10,

1200/11, 1200/12 and 1201(P),
EXTENT : 3.82.5Hect,
VILLAGE : PUNNAM,
TALUK : PUGALUR,
DISTRICT : KARUR.

INDEX

MINE LEASE AREA

SAFETY BOUNDARY

ROUGH STONE

GRAVEL

ULTIMATE BENCH

DRAINAGE

~

+

~

+

~

+

42m

423

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
172.0m

AutoCAD SHX Text
167.0m

AutoCAD SHX Text
162.0m

AutoCAD SHX Text
157.0m

AutoCAD SHX Text
152.0m

AutoCAD SHX Text
147.0m

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
172.0m

AutoCAD SHX Text
167.0m

AutoCAD SHX Text
162.0m

AutoCAD SHX Text
157.0m

AutoCAD SHX Text
152.0m

AutoCAD SHX Text
147.0m

AutoCAD SHX Text
%%USECTION ALONG X-Y 

AutoCAD SHX Text
%%UXY-AB SECTION ALONG XY-CD 

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
172.0m

AutoCAD SHX Text
167.0m

AutoCAD SHX Text
162.0m

AutoCAD SHX Text
157.0m

AutoCAD SHX Text
152.0m

AutoCAD SHX Text
147.0m

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
172.0m

AutoCAD SHX Text
167.0m

AutoCAD SHX Text
162.0m

AutoCAD SHX Text
157.0m

AutoCAD SHX Text
152.0m

AutoCAD SHX Text
147.0m

AutoCAD SHX Text
%%USECTION ALONG A-B 

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
172.0m

AutoCAD SHX Text
167.0m

AutoCAD SHX Text
162.0m

AutoCAD SHX Text
157.0m

AutoCAD SHX Text
152.0m

AutoCAD SHX Text
147.0m

AutoCAD SHX Text
RL

AutoCAD SHX Text
172.0m

AutoCAD SHX Text
167.0m

AutoCAD SHX Text
162.0m

AutoCAD SHX Text
157.0m

AutoCAD SHX Text
152.0m

AutoCAD SHX Text
147.0m

AutoCAD SHX Text
%%USECTION ALONG C-D 

AutoCAD SHX Text
I DO HEREBY CERTIFY THAT THE PLATE HAS BEEN CHECKED BY ME AND IS CORRECT  TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE Er.J.N.MANIKANDAN,BE(Mining).,MBA.,FCMM(R).,         RECOGNIZED QUALIFIED PERSON RQP/MAS/248/2013/A



8.4m7.0m 13.4m
31.2m

15.8m 5.6m

25
.0
m

16
.4
m

22
.0
m

8
0
.4
m

2
5
.6
m

2.2m

7
0
.4
m

5
0
.6
m

5
1
.6
m

4.0
m8
.4m

12.
8m

6.
4m

19
.8
m

22
.0
m

8.
2m

5
7
.4
m

45.2m
36.2m 6.8m

1
9
5
.0
m

S.F.NO:1197/12B
Patta Land

S.F.NO:1196/2
Patta Land

S.F.NO:1201
Patta Land

S.F.NO:1202
Govt.Land

S.F.NO:1203
Govt. Land

S.F.NO:1199/1
Patta Land

S.F.NO:1200/3
Patta Land

S.F.NO:1195/2
Patta Land

S.F.NO:1197/10&11
Patta Land

7.
5m

7.5m

10.0m

10.0m

7.5m

7.5m
7.5m

7.5m

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14
15X

A

B

C

D

Y

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\ \

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\\

\
\
\
\
\
\
\
\

\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\\\\\

\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\

\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\\\\\
\\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\

\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\

\
\
\

\\\\\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\

\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\ \

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\\

A - OFFICE
B - STORE
C - FIRST AID
D - REST ROOM
E - TOILET

RL 167m

RL 162m

RL 157m

RL 152m

RL 147m

MID POINT

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

~

+

MINE LAYOUT  PLAN AND LAND  USE PATTERN
SCALE  1 : 1000 Prepared By:

               

MINE LEASE BOUNDARY

SAFETY DISTANCE

APPROACH ROAD

GRAVEL

BOUNDARY PILLAR STONES

PROPOSED BENCH

FENCING

1 2 3

PLATE NO- VAPPLICANT:
M/S. VST BLUE METALS,

NO.645/B1, PUNNAMCHATHIRAM,

ERODE MAIN ROAD, PUGALUR TALUK,

KARUR DISTRICT-639136.,

TAMILNADU STATE.

LEASE APPLIED AREA:
S.F.NO : 1199/2, 1199/3, 1199/4, 1199/5, 1199/6, 1199/7, 1199/8,

   1199/9, 1200/4, 1200/5, 1200/6, 1200/7, 1200/8, 1200/9,

               1200/10, 1200/11, 1200/12 and 1201(P),

EXTENT : 3.82.5Hect,
VILLAGE : PUNNAM,
TALUK : PUGALUR,
DISTRICT : KARUR.

 10°59'0.64"N

 7
7°

58
'5

3.
47

"E

 10°58'59.01"N

 10°58'57.38"N

 10°58'55.76"N

 10°58'54.13"N

 10°58'52.51"N

 10°58'50.88"N

 10°58'49.26"N 7
7°

58
'5

3.
47

"E

 7
7°

58
'5

5.
11

"E

 7
7°

58
'5

6.
76

"E

 7
7°

58
'5

8.
40

"E

 7
7°

59
'0

.0
5"

E

 7
7°

59
'1

.6
9"

E 10°59'0.64"N

 7
7°

58
'5

5.
11

"E

 7
7°

58
'5

6.
76

"E

 7
7°

58
'5

8.
40

"E

 7
7°

59
'0

.0
5"

E

 7
7°

59
'1

.6
9"

E

 10°58'59.01"N

 10°58'57.38"N

 10°58'55.76"N

 10°58'54.13"N

 10°58'52.51"N

 10°58'50.88"N

 10°58'49.26"N

A B C D E

             
INDEX

\ \ \

ROUGH STONE

EXISTING PIT

CONTOUR LINES

TEMPORARY BENCH  MARKS

DUMP

DRAINAGE & SETTLING TANK

\ \ \ \

\

\\\\

~

+

~

+

~

+

A B
 C

 D
 E

SETTLING TANK

A - OFFICE
B - STORE
C - FIRST AID
D - REST ROOM
E - TOILET +
SEPTIC TANK

CULVERT

Plantation Proposed for I-Year

424

AutoCAD SHX Text
T.B.M

AutoCAD SHX Text
171.0m

AutoCAD SHX Text
T.B.M

AutoCAD SHX Text
172.0m

AutoCAD SHX Text
172m

AutoCAD SHX Text
172m

AutoCAD SHX Text
171m

AutoCAD SHX Text
171m

AutoCAD SHX Text
3.10.95

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTION

AutoCAD SHX Text
PRESENT  AREA (Hect)

AutoCAD SHX Text
MINE LAYOUT LAND USE PATTERN

AutoCAD SHX Text
AREA UNDER QUARRYING

AutoCAD SHX Text
GRAND TOTAL 

AutoCAD SHX Text
UN-UTILIZED AREA

AutoCAD SHX Text
INFRASTRUCTURE

AutoCAD SHX Text
ROADS

AutoCAD SHX Text
COLOR CODE

AutoCAD SHX Text
AREA IN USE  DURING THE  QUARRYING PERIOD(Hect)

AutoCAD SHX Text
0.05.00

AutoCAD SHX Text
0.02.00

AutoCAD SHX Text
1.35.87

AutoCAD SHX Text
0.01.33

AutoCAD SHX Text
3.82.5Hect

AutoCAD SHX Text
GREEN BELT  & DUMP

AutoCAD SHX Text
0.55.52

AutoCAD SHX Text
NIL

AutoCAD SHX Text
3.82.5Hect

AutoCAD SHX Text
DRAINAGE &  SETTLING TANK 

AutoCAD SHX Text
NIL

AutoCAD SHX Text
0.07.70

AutoCAD SHX Text
NIL

AutoCAD SHX Text
NIL

AutoCAD SHX Text
172m

AutoCAD SHX Text
T.B.M

AutoCAD SHX Text
172.0m

AutoCAD SHX Text
1.97.87

AutoCAD SHX Text
0.02.00

AutoCAD SHX Text
0.46.76

AutoCAD SHX Text
I DO HEREBY CERTIFY THAT THE PLATE HAS BEEN CHECKED BY ME AND IS CORRECT  TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE Er.J.N.MANIKANDAN,BE(Mining).,MBA.,FCMM(R).,         RECOGNIZED QUALIFIED PERSON RQP/MAS/248/2013/A



425



426



427



428



429



430



431



432



433



434



435



436



437



438



439



440



441



442



443



444



445



446



447


	Front Page.pdf (p.1)
	ToR complaiance VST.pdf (p.2-42)
	Merged pdf.pdf (p.43-221)
	1.CHAPTER I_Final.pdf (p.1-7)
	2.CHAPTER II_.pdf (p.8-26)
	3.CHAPTER III.pdf (p.27-90)
	4.CHAPTER- IV.pdf (p.91-118)
	5. CHAPTER V & VI Completed.pdf (p.119-124)
	6. CHAPTER VII.pdf (p.125-138)
	7. CHAPTER VIII & IX completed.pdf (p.139-142)
	8.CHAPTER X completed.pdf (p.143-161)
	9.CHAPTER XI completed.pdf (p.162-173)
	10.CHAPTER XII completed.pdf (p.174-179)

	annuxture merged.pdf (p.222-410)
	1.9229-VST Blue Metals tor.pdf (p.1-21)
	2.500M Radius letter_0001.pdf (p.22-25)
	3.Approved Mining Plan.pdf (p.26-164)
	3a.afinal modified plates.pdf (p.165-166)
	modified plates.pdf (p.1)
	Model

	mod-2.pdf (p.2)
	Model


	3a.Registred Consent - 2.5.22.pdf (p.167-181)
	4.Approved Letter_0001.pdf (p.182-185)
	5.VAO 300m Letter_0001.pdf (p.186)
	6.DFO letter.pdf (p.187-188)
	DFO.1.pdf (p.1)
	DFO.2.pdf (p.2)

	7.NABET Certificate_0001.pdf (p.189)

	1.Tamil   cover page pdf.pdf (p.1)
	Tamil All Merged VST.pdf (p.2-505)
	2.Content ,ToR complaiance VST  Tamil.pdf (p.1-57)
	3.All tamil merge.pdf (p.58-315)
	1.அத்தியாயம் I.pdf (p.1-10)
	2.அத்தியாயம் II.pdf (p.11-33)
	3.chapter III tamil.pdf (p.34-126)
	4.அத்தியாயம் IV.pdf (p.127-170)
	5,6.அத்தியாயம்V & VI.pdf (p.171-179)
	7.CHAPTER VII.pdf (p.180-201)
	8,9.அத்தியாயம்VIII & IX.pdf (p.202-206)
	10.அத்தியாயம் X.pdf (p.207-232)
	11.அத்தியாயம் XI முடிந்தது.pdf (p.233-249)
	12.அத்தியாயம் XII முடிந்தது.pdf (p.250-258)

	4.annuxture merged.pdf (p.316-504)
	1.9229-VST Blue Metals tor.pdf (p.1-21)
	2.500M Radius letter_0001.pdf (p.22-25)
	3.Approved Mining Plan.pdf (p.26-164)
	3a.afinal modified plates.pdf (p.165-166)
	modified plates.pdf (p.1)
	Model

	mod-2.pdf (p.2)
	Model


	3a.Registred Consent - 2.5.22.pdf (p.167-181)
	4.Approved Letter_0001.pdf (p.182-185)
	5.VAO 300m Letter_0001.pdf (p.186)
	6.DFO letter.pdf (p.187-188)
	DFO.1.pdf (p.1)
	DFO.2.pdf (p.2)

	7.NABET Certificate_0001.pdf (p.189)



