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GWEC  :  Ground Water Estimation Committee 

Ha  :  Hectare 
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HIV   :  Human Immunodeficiency Virus 

IBM  :  Indian Bureau of Mines 

IMD  :  India Meteorological Department 

IS  :  Indian Standards 

ISO  :  International Organization of Standardization 

IUCN  :  International Union for Conservation of Nature 

KLD  :  Kilo Litre Per Day 

LOI  :  Letter of Intent 

LU/LC  :  Land Use / Land Cover 

mRL  :  Metre Reduced Level 

MC  :  Magnesium Carbonate 

ML  :  Mining Lease 

MoEF  :  Ministry of Environment & Forests 

MSL  :  Mean Sea Level 

MT  :  Million Tonnes 

MTPA  :  Metric Tonnes Per Annum 

MW  :  Mega Watt 

N  :  North 

NAAQS :  National Ambient Air Quality Standards 

NABET :  National Accreditation Board for Education & Training 

NATMO :  National Atlas & Thematic Mapping Organization 

NABL  :  National Accreditation Board for Testing and Calibration 

Laboratories 

NE  :  North East 

NH  :  National Highway 

NNE  :  North of North East 

NGO  :  Non-Governmental Organization 

NNW  :  North of North West 

NRSA  :  National Remote Sensing Agency 

NRSC  :  National Remote Sensing Centre 

NW  :  North West 

OB  :  Over Burden 

OBC  :  Other Backward Classes 

OHS  :  Occupational Health and Safety 

OSHA  :  Occupational Safety and Health Administration 

PFR  :  Pre-Feasibility Report 

pH  :  Potential of Hydrogen 

PHCS  :  Public Health Centers 

PM  :  Particulate Matter 

PPE  :  Personal Protective Equipment 

PPV  :  Peak Particle Velocity 

QCI  :  Quality Council of India 
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RSPM  :  Respirable Suspended Particulate Matter 

SC  :  Scheduled Caste 

SE  :  South East 

SEIAA  :  State Environmental Impact Assessment Authority 

SH   : State Highway 

SHE  :  Safety, Health & Environment 

SI  :  Sustainability initiatives 

SIA  :  Social Impact Assessment 

SOI  :  Survey of India 

SPCB  :  State Pollution Control Board 

SPM  :  Suspended Particulate Matter 

SSW  :  South of South West 

ST  :  Scheduled Tribe 

SW  :  South West 

TC  :  Total Carbonate 

TDS  :  Total Dissolved Solids 

ToR  :  Terms of Reference 

TPD  :  Tonnes Per Day 

UNFC  :  United Nations Framework Classification 

USDA  :  United States Department of Agriculture 

USEPA  :  United States Environmental Protection Agency 

VT  :  Vocational Training 

RF  :  Reserved Forest 

PF  :  Protected Forest 

W  :  West 

WNW  :  West of North West 

WSW  :  West of South West μg/m3  :  Micro gram per meter cube μm  :  Micro Meter 

cu. m  :  Cubic meter 

dB  :  Decibel 

gm/sec :  Gram per second 

gm/cc  :  Gram per cubic metre 

hr/day  :  Hour per day 

kg  :  Kilogram 

Kg/hr  :  Kilogram per hour 

Kg/ha  :  Kilogram per hectare 

km  :  Kilometre 

m  :  Metre 

mg/l  :  Miligram per Litre 

mm  :  Milimetre 

Sq.km  :  Square Kilometre 
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TOR COMPLIANCE 

 

The point wise ToR compliances issued by SEIAA, Tamil Nadu for Proposed Rough stone and 

Gravel Quarry of an area is 2.58.0 Ha, while total cluster area is in Survey No. 1197/1 (P), 

1197/5, 1197/6 & 1197/7 of Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu. 

Details of ToR issued by SEIAA is as follows. 

 

LESSEE PROPOSAL NO TOR LETTER 

Tvl. VST Blue Metals  SIA/TN/MIN/61350/2021 SEIAA-TN/F.No.8413/SEAC/ToR-

986/2021 

 

TERMS OF REFERENCE (ToR) for Tvl. VST Blue Metals 

Sr. 

No. 

Condition Compliance  

ADDITIONAL   CONDITIONS 

1. Restricting the maximum depth of mining from 

43m to 38m considering the environmental 

impacts due to the mining, safety of the 

working personnel and following the principle 

of the sustainable mining and consequently the 

maximum minable quantities of 189875cu.m 

of Rough stone & 22365cu.m of Gravel are 

permitted for mining over five years. 

The mining depth has been restricted 

to 38 m considering the environmental 

impacts due to the mining, safety of the 

working personnel and following the 

principle of the sustainable mining. 

2. A bench height of 5m needs to be maintained 

as per the approved mining plan considering 

the hydro-geological regime of the 

surrounding area as well as for safe mining. 

A bench height of 5m will be 

maintained as per the approved 

mining plan considering the hydro-

geological regime of the surrounding 

area as well as for safe mining. 

3. The proponent shall furnish the contour map 

of the water table detailing the number of wells 

located around the site and impacts on the 

wells due to mining activity 

The contour map of the water table 

detailing the number of wells located 

around the site will be furnished in the 

Final EIA report. 

4. The Project Proponent shall conduct the 

hydro-geological study to evaluate the impact 

of proposed mining activity on the ground 

water table, agricultural activity and water 

bodies such as rivers, tanks, canals, ponds 

located nearby the proposed mining area. 

Hydrogeological study furnished in the 

chapter 3 
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5. The Project Proponent shall furnish the ground 

water pumping and open well, within 1 km 

(radius) along with the water levels for both 

monsoon and non-monsoon seasons. The 

proponent also shall collect the data of water 

level from the PWD/TWAD in this area in both 

monsoon and non-monsoon seasons. 

The water levels for both monsoon and 

non-monsoon seasons are provided in 

Chapter 3, Section 3.12.4, Table 

3.13, 3.14 Page No. 80 and will 

further be collected from PWD/TWAD 

and provided in Final EIA 

6. The Proponent shall carry out the Cumulative 

impact study on the Agricultural area due to 

Mining, Crushers and other activities around  

the site area. 

 

There is no agricultural activity 

surrounding the project site. Hence 

livelihood of the local people will not 

be affected due to the proposed Mine 

Lease area. In turn it will improve the 

livelihood of the local people by 

providing direct and indirect 

employment opportunities. 

7. The details of surrounding well and the 

cumulative impact on the ground water  shall  

be part of EIA study 

Proper care will be exercised for the 

management of wastewater 

generating from the project site. The 

wastewater generated due to the 

domestic activities in the ML area will 

be disposed through septic tank along 

with soak pit arrangement.  Hence 

there will not be any impact to the 

proposed ML area. 

 

There are 3 wells within 1km radius 

around the project site. The quarrying 

is planned upto a maximum depth of 

38m below the ground level. The 

ground water table in the project site is 

found be 62.6 m from the ground level. 

Hence there will not be any impact due 

to mining activity since it is not 

intersecting the ground water table 
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8. The Socio Economic studies should be carried 

out within 10km buffer zone of  mine 

Socio-Economic Studies were carried 

out covering 10km radius from the 

periphery of the project area and 

discussed in Chapter-3, Section 3.14 

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

name of the species, age) in the mining lease 

applied area and 300m buffer and its 

management during mining activity. 

No trees within the project area, 

thorny bushes and karuvelam trees are 

found within the project area. 

10. CER activities should be carried out taking into 

consideration  the  requirement of the local 

habitants available  within  the buffer zone  as 

per Office  Memorandum  of MoEF  & CC. 

As per Office  Memorandum  of MoEF  

& CC CER cost comes to Rs. 96,000/- 

which is 2% of project value which will 

be spend on Socio Economic Welfare 

Activities.  

11. A detailed mining closure plan for the 

proposed project shall be submitted. 

Mine Closure Plan was approved by 

Department of Geology and Mining, 

Karur District as Mine Plan Approval 

Letter is attached as Annexure IV 

while Mine plan Copy with Mining 

plate is attached as Annexure VIII. 

12. A detailed report on the safety and health 

aspects of the workers and for the surrounding 

habitants during operation of mining for 

drilling and blasting shall be submitted 

As Per the DGMS guidelines PPV has 

been calculated as per empirical 

equation the detailed study is part of 

Chapter 3, Section 4.4, Page No. 126 

13. The recommendation for the issue Terms of 

Reference is subject to the final outcome of the Hon’ble NGT, Principal Bench, New Dehi in O.A. 
No. 186 of 2016 (M.A.No.350/2016) and O.A. 

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

(M.A.No.1182/2016) and O.A.No.520 of 2016 

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

M.A.No.384/2017). 

Noted 

14. A detailed study of the lithology of the mining 

lease area shall be furnished 

Lithology study map attached in the 

Chapter-2, Figure 2.4, Page No. 41 
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15. The project proponent shall furnish the details 

along with the EIA Report of the existing Green 

belt area earmarked with GPS  coordinates and 

list of trees are planted with a copy of 

photos/documents 

The development of greenbelt will be 

done in the peripheral buffer zone of 

the mine area. Green belt has been 

recommended as one of the major 

components of environmental 

Management plan, which will improve 

ecology, environment, and quality of 

the surrounding area. Local trees like, 

Neem, Pungam etc. will be planted 

along the safety distance at a rate of 50 

trees per annum with interval 5m. The 

rate of survival expected to be 80% in 

this area. 

16. As per the recommendation of SEAC and as 

accepted by the proponent, the ultimate depth 

of mining is restricted to 38 m and accordingly 

the quantity of mineral to be mined out is 

189875cu.m of Rough stone & 22365cu.m of 

Gravel are permitted for mining over five 

years. 

Will adhere to the mining depth of 38m 

for mining and will only Quarry 

minable quantities of 189875cu.m of 

Rough stone & 22365cu.m of Gravel for 

five years. 

17. As per the MoEF& cc office memorandum 

F.No.22-65/20|7JA.III dated: 30.09.2020 and 

20.10.2020 the proponent shall address the 

concerns raised during the public consultation 

and all the activities proposed shall be part of 

the Environment Management 

Plan. 

Will incorporate and address concerns 

raised during the public consultation in 

Final EIA.  

STANDARD TOR 

1)  Year-wise production details since 1994 

should be given, clearly stating the highest 

production achieved in any one year prior to 

1994. It may also be categorically informed 

whether there had been any increase in 

production after the EIA Notification 1994 

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

achieved prior to 1994. 

Previously the applied area was 

under 2 spells of quarrying lease as 

below - 

Rc. No. D.124/2001 Dated 11.02.2002 

- Lease Period: 17.10.2002 to 

16.10.2007 – 5 Years 

Rc. No. 71/Mines/2013 Dated 

14.11.2013 - Lease Period: 

14.11.2013 to 13.11.2018 – 5 Years - 
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Operated by V.Subramaniyam over an 

extent of 4.81.0 Ha 

EC Obtained for the 2nd Lease 

Granted - Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.1485/EC/1(a)/809/2013 

dated: 17.10.2013. EC Letter attached 

as Annexure II 

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

that the Proponent is the rightful lessee of the 

Quarry should be given. 

The copy of LOI i.e. Precise Area 

Communication Letter dated 

28.08.2020 in the name of Lessee is 

attached as Annexure I.  

3)  All documents including approved Quarry 

plan, EIA and Public Hearing should be 

compatible with one another in terms of the 

Quarry lease area, production levels, waste 

generation and its management, mining 

technology etc. and should be in the name 

of the lessee 

Noted & agreed. 

4)  All corner coordinates of the Quarry 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). 

Details of coordinates of all corner of 

proposed mining lease area have 

been incorporated in mining plan and 

Chapter 1 of  EIA/ EMP Report. 

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. 

Topo map as attached in Chapter-1, 

Pg No. 23. 

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 

The applied area is inspected by the 

VAO, Revenue Inspector of Mines, 

Assistant Director and confirmed the 

land is suitable for Rough stone 
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mining should have approval from State land 

use board or the concerned authority. 

quarrying operation with the land use 

policy of the state VAO Copy attached 

as Annexure VI 

7)  It should be clearly stated whether the 

proponent Company has a well laid down 

Environment Policy approved by its Board of 

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

Report with description of the prescribed 

operating process/procedures to bring into 

focus any infringement/deviation/ violation 

of the environmental or forest 

norms/conditions? The hierarchical system 

or administrative order of the Company to 

deal with the environmental issues and for 

ensuring compliance with the EC conditions 

may also be given. The system of reporting of 

non-compliances / violations of 

environmental norms to the Board of 

Directors of the Company and/or 

shareholders or stakeholders at large, may 

also be detailed in the EIA Report. 

The proponent has framed its 

Environmental Policy and is Provided 

as Annexure IX.  

8)  Issues relating to Quarry 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 open cast mining project. 

Blasting details are incorporated in 

Chapter-2, Section 2.17, Page No. 

47 

9)  The study area will comprise of 10 km zone 

around the Quarry lease from lease periphery 

and the data contained in the EIA such as 

waste generation etc should be for the life of 

the Quarry / lease period. 

The study area comprise of 10 km 

zone around the Quarry lease from 

lease periphery as mentioned and the 

data contained in the EIA such as 

waste generation etc. are for the life of 

the Quarry. in Chapter 2. 

10)  Land use of the study area delineating forest 

area, agricultural land, grazing land, wildlife 

sanctuary, national park, migratory routes of 

fauna, water bodies, human settlements and 

Land use of the study area delineating 

forest area, agricultural land, grazing 

land, wildlife sanctuary, national 

park, migratory routes of fauna, 
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other ecological features should be indicated. 

Land use plan of the Quarry 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. 

water bodies, human settlements and 

other ecological features is given in 

Chapter 3, Section 3.13, From Page 

No. 88  

There is no wildlife sanctuary and 

national park, migratory routes of 

fauna in the study area 

11)  Details of the land for any Over Burden 

Dumps outside the Quarry lease, such as 

extent of land area, distance from Quarry 

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

be given. 

There is no proposal for use of land 

outside the Quarry lease area for OB 

dumps, etc. There are no R&R issues 

involved in the project.  

12)  A Certificate from the Competent Authority in 

the State Forest Department should be 

provided, confirming the involvement of 

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

event of any contrary claim by the Project 

Proponent regarding the status of forests, the 

site may be inspected by the State Forest 

Department along with the Regional Office of 

the Ministry to ascertain the status of forests, 

based on which, the Certificate in this regard 

as mentioned above be issued. In all such 

cases, it would be desirable for representative 

of the State Forest Department to assist the 

Expert Appraisal Committees. 

 No forest land involved in the project.  

 

 

13)  Status of forestry clearance for the broken up 

area and virgin forestland involved in the 

Project including deposition of net present 

value (NPV) and compensatory afforestation 

(CA) should be indicated A copy of the 

forestry clearance should also be furnished. 

Not applicable since no forest land 

involved within Quarry lease area.  

14)  Implementation status of recognition of 

forest rights under the Scheduled Tribes and 

other Traditional Forest Dwellers 

(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 

should be indicated. 

Not applicable since no forest land 

involved in Quarry lease area.  
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15)  The vegetation in the RF / PF areas in the 

study area, with necessary details, should be 

given. 

No wildlife sanctuary, national park 

or biosphere reserve within 10 m 

radius of Quarry lease area. 

16)  A study shall be got done to ascertain the 

impact of the Mining Project on wildlife of the 

study area and details furnished. Impact of 

the project on the wildlife in the surrounding 

and any other protected area and accordingly, 

detailed mitigative measures required, 

should be worked out with cost implications, 

and submitted. 

Impact On Biological Environment is 

given in Chapter 3, Section 3.13, 

From Page No. 88 

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 Quarry lease should 

be clearly indicated, supported by a location 

map duly authenticated by Chief Wildlife 

Warden Necessary clearance, as may be 

applicable to such projects due to proximity 

of the ecologically sensitive areas as 

mentioned above, should be obtained from 

the Standing Committee of National Board of 

Wildlife and copy furnished. 

Not Applicable since no National 

Parks, Sanctuaries, Biosphere 

Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar 

site Tiger/ Elephant Reserves/ 

(existing as well as proposed) within 

10 km radius.  

18)  A detailed biological study of the study area 

[core zone and buffer zone (10 km radius of 

the periphery of the Quarry lease)] shall be 

carried out. Details of flora and fauna, 

endangered, endemic and RET Species duly 

authenticated, separately for core and buffer 

zone should be furnished based on such 

primary field survey, clearly indicating the 

Schedule of the fauna present. In case of any 

scheduled-l fauna found in the study area, the 

necessary plan along with budgetary 

provisions for their conservation should be 

prepared in consultation with State Forest 

Details biological study (flora & 

fauna) within 10 km radius of the 

project site have been incorporated 

in Chapter 3, Section 3.13, From 

Page No. 88 of EIA/ EMP Report. 
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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 'Aravali Range', (attracting court 

restrictions for mining operations), should 

also be indicated and where so required, 

clearance certifications from the prescribed 

Authorities, such as the SPCB or State Mining 

Department should be secured and furnished 

to the effect that the proposed mining 

activities could be considered. 

There is no critically polluted area 

within 10 km radius of the mining 

area. Also, the project does not come 

under the 'Aravali 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 Quarry 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). 

The project does not fall under CRZ.  

21)  R&R Plan/compensation details for the 

Project Affected People (PAP) should be 

furnished. While preparing the R&R Plan, the 

relevant State/National Rehabilitation & 

Resettlement Policy should be kept in view. In 

respect of SCs /STs and other weaker sections 

of the society in the study area, a need based 

sample survey, family-wise, should be 

undertaken to assess their requirements, and 

action programmes prepared and submitted 

accordingly, integrating the sectoral 

programmes of line departments of the State 

Government. It may be clearly brought out 

whether the village(s) located in the Quarry 

There is no Rehabilitation and 

resettlement is involved. Land 

classified as Patta land 
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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 (Pre 

Monsoon season), December-February 

(winter season)]primary baseline data on 

ambient air quality as per CPCB Notification 

of 2009, water quality, noise level, soil and 

flora and fauna shall be collected and the AAQ 

and other data so compiled presented date-

wise in the EIA and EMP Report. Site-specific 

meteorological data should also be collected. 

The location of the monitoring stations 

should be such as to represent whole of the 

study area and justified keeping in view the 

pre-dominant downwind direction and 

location of sensitive receptors. There should 

be at least one monitoring station within 500 

m of the Quarry lease in the pre-dominant 

downwind direction. The Mineralological 

composition of PM10, particularly for free 

silica, should be given. 

Baseline environmental monitoring 

was conducted in the core zone and 

buffer zone during October 2021 to 

December 2021. Site specific 

meteorological data was also 

collected during the study period. The 

monitoring location details and the 

monitoring results are discussed in 

Chapter 3. 

23)  Air quality modeling should be carried out for 

prediction of impact of the project on the air 

quality of the area. It should also take into 

account the impact of movement of vehicles 

for transportation of Mineral. The details of 

the model used and input parameters used for 

modeling should be provided. The air quality 

contours may be shown on a location map 

clearly indicating the location of the site, 

location of sensitive receptors, if any, and the 

habitation. The wind roses showing pre-

dominant wind direction may also be 

indicated on the map. 

Air quality modeling was carried out 

for the rough stone mining project 

using AERMOD as incorporated in 

Chapter-4, Section 4.1, Page No. 

117, While maximum incremental 

due to Mining values are Shown in 

Table 4.3, Page No. 122 
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24)  The water requirement for the Project, its 

availability and source should be furnished. A 

detailed water balance should also be 

provided. Fresh water requirement for the 

Project should be indicated. 

Water requirement for the project 

and source are given in detail in 

Table no.2.2 in Chapter 2, Page No. 

35 

25)  Necessary clearance from the Competent 

Authority for drawl of requisite quantity of 

water for the project should be provided. 

Not Applicable  

Water will be taken from nearby 

villages 

26)  Description of water conservation measures 

proposed to be adopted in the Project should 

be given. Details of rainwater harvesting 

proposed in the Project, if any, should be 

provided. 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. 

Proposed water conservation 

measures including rainwater 

harvesting measures are discussed in 

Chapter 4 

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 of the project on the surface 

and ground water environment and 

necessary control measures are 

discussed in Chapter 4, 

28)  Based on actual monitored data, it may clearly 

be shown whether working will intersect 

groundwater. Necessary data and 

documentation in this regard may be 

provided. In case the working will intersect 

groundwater table, a detailed Hydro 

Geological Study should be undertaken and 

Report furnished The Report inter-alia. shall 

include details of the aquifers present and 

impact of mining activities on these aquifers. 

Necessary permission from Central Ground 

Water Authority for working below ground 

water and for pumping of ground water 

should also be obtained and copy furnished. 

The mining activities will not 

intersect ground water during life of 

Quarry as per plan period and 

Conceptual Plan as discussed in 

Chapter 4, Section 4.5, Page No. 130 

29)  Details of any stream, seasonal or otherwise, 

passing through the lease area and 

There is no seasonal stream or nallah 

flowing through the mining area. 
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modification / diversion proposed, if any, and 

the impact of the same on the hydrology 

should be brought out. 

30)  Information on site elevation, working depth, 

groundwater table etc. Should be provided 

both in AMSL and bgl. A schematic diagram 

may also be provided for the same. 

Highest elevation: 175 AMSL  

Depth: 59 to 64m m Below Ground 

Water Level 

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. 

Progressive green belt development 

plan is prepared and attached mining 

plate no. IV 

32)  Impact on local transport infrastructure due 

to the Project should be indicated. Projected 

increase in truck traffic as a result of the 

Project in the present road network 

(including those outside the Project area) 

should be worked out, indicating whether it is 

capable of handling the incremental load. 

Arrangement for improving the 

infrastructure, if contemplated (including 

action to be taken by other agencies such as 

State Government) should be covered Project 

Proponent shall conduct Impact of 

Impact on local transport 

infrastructure due to the project has 

been assessed. There shall not be 

much impact on local transport. 

Traffic density from the proposed 

mining activity has been incorporated 

in chapter-4 section No.4.9, Page 

No. 139 EIA/EMP report. 
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Transportation study as per Indian Road 

Congress Guidelines. 

33)  Details of the onsite shelter and facilities to be 

provided to the Quarry workers should be 

included in the EIA Report. 

Details of onsite facilities to be 

provided to the Quarry workers are 

given in Chapter 2. 

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. 

Conceptual Plan and Section of the 

Quarry lease area is given in chapter 

2 

35)  Occupational Health impacts of the Project 

should be anticipated and the proposed 

preventive measures spelt out in detail. 

Details of pre-placement medical 

examination and periodical medical 

examination schedules should be 

incorporated in the EMP. The project specific 

occupational health mitigation measures with 

required facilities proposed in the mining 

area may be detailed. 

Details of anticipated occupational 

health impacts and proposed 

preventive measures are discussed in 

Section 4.8 in Chapter 4, Page No. 

134 

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. 

The public health implications due to 

the project are discussed in Section 

4.8.3 in Chapter 4 

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. 

CSR Activities as per Need based 

assessment which will be done as per 

comments during public hearing.  

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 

Environmental Management Plan for 

the project is discussed in detail in 

Chapter 9. 
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impacts besides other impacts specific to the 

proposed Project. 

39)  Public Hearing points raised and commitment 

of the Project Proponent on the same along 

with time bound Action Plan with budgetary 

provisions to implement the same should be 

provided and also incorporated in the final 

EIA/EMP Report of the Project. 

The draft EIA/EMP report is 

submitted for public hearing. Issues 

raised in the public hearing along 

with time bound action plan will be 

incorporated 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. 

There is no litigation pending against 

the 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. 

S.No. Description  Cost 

1  Operational cost  43,82,000  
2  EMP Cost  3,80,000  
 Total  47,62,000  

 

42)  A Disaster management Plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP 

Report. 

Disaster Management Plan is 

included in Section 7.3 of Chapter 7, 

Page No. 154 

43)  Benefits of the Project if the Project is 

implemented should be spelt out. The 

benefits of the Project shall clearly indicate 

environmental, social, economic, 

employment potential, etc. 

The Project benefits are clearly spelt 

out in Chapter 8.  

44)  Besides the above, the below mentioned 

general points are also to be followed:- 

 

1. 1. Executive Summary of the EIA/EMP Report 

2.  

3. 2. All documents to be properly referenced 

with index and continuous page numbering. 

4.  

5.  3. Where data are presented in the Report 

especially in Tables, the period in which the 

data were collected and the sources should be 

indicated. 

All general are followed while 

preparing EIA/EMP. 
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6.  

7.  4. 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. 

8.  

9. 5. Where the documents provided are in a 

language other than English, an English 

translation should be provided. 

 

6. The Questionnaire for environmental 

appraisal of mining projects as devised earlier 

by the Ministry shall also be filled and 

submitted.  

 

7. While preparing the EIA report, the 

instructions for the Proponents and 

instructions for the Consultants issued by 

MoEF&CC vide O.M. No. J-11013/41/2006-1 

A.ll (l)dated 4th August, 2009, which are 

available on the website of this Ministry, 

should be followed. 

 

8. Changes, if any made in the basic scope and 

project parameters (as submitted in Form-I 

and the PFR for securing the TOR) should be 

brought to the attention of MoEF&CC with 

reasons for such changes and permission 

should be sought, as the TOR may also have to 

be altered. Post Public Hearing changes in 

structure and content of the draft EIA/EMP 

(other than modifications arising out of the 

P.H. process) will entail conducting the PH 

again with the revised documentation.  
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9.  As per the circular no. J-11011/61S/2010-

IA.ll(l) 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.  

 

10. 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 Quarry pit and 

external dumps, if any, clearly showing the 

land features of the adjoining area. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 INTRODUCTION 

Environmental Impact Assessment (EIA) is the basic management tool to ensure the 

sustainable development with proposed project implementation. In the process of EIA 

anticipated environmental impacts due to proposed project identified including social and 

economic impacts, prior to decision making for the project implementation. EIA is the 

decision-making tool, which guides the decision maker to take appropriate decisions for 

proposed project. EIA study systematically examines both beneficial and adverse impact due 

to proposed project to ensure that anticipated impacts can be mitigating during operational 

phase of the project with resilience to climate. 

 

1.2 HISTORY OF THE PROJECT 

Lessee Tvl. VST Blue Metals has applied for TOR in order to prepare EIA report for grant of 

Environmental Clearance for proposed Rough stone and Gravel Quarry having an area of 

2.58.0 Ha located in Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu.  

 

As the total cluster comes to 12.08.50 Ha (3 Existing + 1 Proposed) as the cluster area more 

than 5 Ha but less than 100 Ha project falls in B Category. The project falls in B1 category 

vide OM No F. NO. L-11011/175/2018-IA-II (M) dated 12th December 2018 as per order 

dated 4th September 2018 and 13th September 2018 passed by Ho’ble NGT, New Delhi in O.A. 
NO. 173 of 2018 and O.A. NO. 186 of 2016. 

 

Details of LOI and ToR of the Quarry are given in Table 1.1 below. 

 

TABLE 1.1 LOI & TOR DETAILS 

Name of Lessee LOI Letter No. LOI Letter Date Period of lease 

Tvl. VST Blue 

Metals 

 

Rc. No.582/Mines/2019 28.08.2020 5 years 

ToR Letter No. Letter Date - 

SEIAA-TN/F.No.8413/SEAC/ToR- 

986/2021 

05.07.2021 

 

- 

 

1.3 PURPOSE OF THE REPORT 

The purpose of the EIA process is to inform decision-makers and the public of the 

environmental consequences of implementing a proposed project. The EIA document itself 

is a technical tool that identifies, predicts and analyses impacts on the physical environment, 

as well as social, cultural, and health impacts. 

 

The purpose of this report is to assess the environment impact, suggest the environmental 

mitigation measures and to assess the technical feasibility, economic viability and sustainable 

development of the Rough stone and Gravel Quarry over a cluster area of 2.58.0 Ha located 
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at Survey Nos. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 of Punnam Village, Pugalur Taluk, 

Karur District, Tamil Nadu State.   

 

The Mined stone will be used for the setting up of the basic infrastructure facilities, roads, 

housing, ports, railways, irrigation, etc. It will generate employment and the overall 

development of the state while contributing to the state and central income. The proposed 

product from the Quarry will be utilized for private and government projects in and around 

the surrounding districts in Tamil Nadu. The abundance of rough stone & gravel and its 

growing demand in the state has prompted the entrepreneur for the mining quarry in this 

area. 

 

The EIA/EMP has been prepared in accordance with the Standard ToR. Further to assess the 

impact on environment, it is necessary to ascertain present status of environment prevailing 

at the project site and identification and Assessment of impact on the environment. Keeping 

these points and statutory requirement in view, this Environment Impact Assessment Report 

(EIA) and Environmental Management Plan (EMP) has been prepared. Environmental Study 

has been carried out within 10 km radius of proposed Quarry lease area for one season 

monitoring data from October to December 2021. 

 

The application for TOR was submitted to prepare EIA report for grant of Environmental 

Clearance (Form-1, PFR and Approved Quarry Plan) for this proposed Quarry was considered 

as per the provisions of EIA Notification dated 14th September 2006.  The proposals were 

considered by the State Expert Appraisal SEAC. The proposal was recommended for TOR by 

SEAC, Tamil Nadu. The proposal was considered by SEIAA, Tamil Nadu in its meeting and 

granted Terms of Reference (ToR) to prepare the Environmental Impact Assessment and 

Environmental Management Plan. The cluster details are provided in Table 1.2. 

 

TABLE 1.2 LIST OF QUARRIES WITHIN THE CLUSTER 

S.No Name of the lessee S. F. Nos Extent 

Area 

(Ha) 

Period of lease 

Existing  

1. Tvl. VST Blue Metals 1196/1A, 

1196/1B(P), 

1197/12A(P) 

3.61.0 23.10.2017 to 22.10.2022 

2. Tmt.P.Suganya 1199/2 part, 

11199/23 Part, 

etc., 

3.89.0 14.10.2016 to 13.10.2021 

3. Thiru.K.M.Gurusamy 1232/11(Part) 

etc., 

2.00.50 03.12.2018 to 02.12.2023 

Proposed 
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S.No Name of the lessee S. F. Nos Extent 

Area 

(Ha) 

Period of lease 

1. Tvl. VST Blue Metals 1197/1 (P), 

1197/5, 1197/6 

& 1197/7 

2.58.0 - 

Total Extent 12.08.50  

 

FIGURE 1.1: GOOGLE MAP OF PROJECT SITE 

 

The applications for TOR were submitted in order to prepare EIA report for grant of 

Environmental Clearance (Form-1, PFR and Approved Quarry Plan) for all Rough stone and 

Gravel Mines was considered vide Application no. SIA/TN/MIN/61350/2021 by SEAC, as 

per the provisions of EIA Notification dated 14th September 2006.  Rough stone and Gravel 

Mines were considered by the State Expert Appraisal SEAC. The proposal was recommended 

for TOR by SEAC, Tamil Nadu. 

 

Previously the applied area was under 2 spells of quarrying lease as below - 

Rc. No. D.124/2001 Dated 11.02.2002 - Lease Period: 17.10.2002 to 16.10.2007 – 5 Years 

Rc. No. 71/Mines/2013 Dated 14.11.2013 - Lease Period: 14.11.2013 to 13.11.2018 – 5 

Years - Operated by V.Subramaniyam over an extent of 4.81.0 Ha EC Obtained for the 2nd 

Lease Granted - Lr.No.SEIAA-TN/F.No.1485/EC/1(a)/809/2013 dated: 17.10.2013. EC 

Letter is attached as Annexure II.  
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This Environmental Impact Assessment (EIA) report is prepared for obtaining 

Environmental Clearance (EC) from the State Environmental Impact Assessment Authority, 

Tamil Nadu for open cast Rough stone and Gravel Quarry. 

 

M/s. Enviro Resources, Mumbai has been allocated work to undertake Environmental Impact 

Assessment (EIA) studies as per the Terms of Reference (ToR) for assessing the impacts due 

to Minor Quarry cluster project in the districts of Karur. To assess the activities on various 

environmental parameters and prepare an Environment Management Plan for mitigating the 

adverse impacts of the project. The public hearing will be conducted in line with the EIA 

Notification dated 14th September 2006 and its amendments and as prescribed in ToR. The 

final report will be upgraded after public hearing incorporating concerns of public raised at 

the time of public hearing. 

 

1.4 IDENTIFICATION OF PROJECT & PROJECT PROPONENT 

 

A. Project Proposal 

Table 1.3 PROJECT DETAILS 

Proposed Project               Rough Stone & Gravel Quarry – 2.58.0 Ha 

     Location of the Project Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu. 

 

B. Screening Category 

As per EIA Notification dated 14th September 2006 & subsequent amendments on 1st 

December 2009 and 4th April 2011; the proposed mining project falls under Activity(1a), 

namely Mining of Minerals. Such activities are further divided into category “A” and “B”. The 
said project is for mining Rough stone and Gravel cluster area 2.58.0 Ha such projects are listed as category “B” under the said notification, this project is categorized as ‘B’ category 
project as the total cluster area is 12.08.50 Ha. This project comes into B Category due to 

Cluster situation. As per latest amended EIA Notification, dated 14.08.2018 lease area upto 

100 Ha now falls under B category. The project falls in B1 category vide OM No F. NO. L-

11011/175/2018-IA-II (M) dated 12th December 2018 as per order dated 4th September 

2018 and 13th September 2018 passed by Ho’ble NGT, New Delhi in O.A. NO. 173 of 2018 
and O.A. NO. 186 of 2016. 

 

C. Mining Lease Status 

Lessee has obtained Letter of Intent by District Collector, Karur district vide letter no. Rc. 

No.582/Mines/2019 dated 28.08.2020 for Rough stone and Gravel stone Quarry for a lease 

area of 2.58.0 Ha located at Survey No. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 in Punnam 

Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu for 5 years.  

 

D. Status of approval of Mining Plan 

Mining Plan for the proposed project has been approved for plan period 10 years by District 
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Geologist, Geology and Mining, Karur, Tamil Nadu. Copy of approval letter is enclosed as 

Annexure 3.  

Table 1.4 MINING PLAN DETAILS 

      Name of Lessee S.F. Nos. Approved Quarry Plan Letter No. 

Tvl. VST Blue Metals 1197/1 (P), 

1197/5, 1197/6 & 

1197/7 

R.c.No.582/2019/Mines, dated 23.09.2020 

 

1.5 INTRODUCTION OF PROJECT PROPONENT 

 Details of the lessee is given below.  

 

Table 1.5 PROJECT PROPONENT DETAILS 

Lessee Name Tvl. VST Blue Metals 

Managing Parter 

Name 

T. Prabhakaran 

Address No. 645/B1, Punnam Chathiram, 

Erode Main Road, 

Pugalur Taluk, 

Karur District – 639 113. 

Mobile No 9842467277 

Email ID vstgroups@gmail.com  

Site Address Survey No. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 of Punnam 

Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu. 

 

1.6 BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT 

This is a case of proposed Rough stone and Gravel Quarry having total cluster area of 

12.08.50 Ha) located in Survey No. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 of Punnam Village, 

Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu. The project proponent has applied for 

Environmental clearance as per EIA notification dated 14th September 2006 and its 

amendments. The cost of project Rs. 48.58 lakhs. Details of Quarry is presented in Table 

1.6. 

 

Table 1.6 BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT 

Location of Project Survey No. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7, Punnam 

Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu 

  Topo sheet Number 58F/13 

             Type of Mining               Open Cast Mechanized Mining 

             Seismic Zone Seismically, this area is categorized under Zone-III as per IS-1893 

(Part-1)-2002. Hence, seismically the site is medium Damage Risk 

Zone. With MSK scale of VII. 

mailto:vstgroups@gmail.com
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  No of Working Days 300days/ year 

             Quarry Area 2.58.0 Ha 

Quarry   Location on 

WGS 1984 datum 

Latitude Longitude 

10°59'00.58"N to 

10°59'06.76"N 

77°58'44.89"E to 

77°58'52.38"E 

 

1.7 LOCATION OF THE PROJECT 

The cluster is in Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu. The nearest 

railway station is Karur Railway station at 12 Km, SW Direction. The nearest NH- 81: 

Coimbatore to Chidambaram 2.86 Km, S in the direction of south from the project site and 

State Highway is (SH-84) Erode to Karur at 3 Km in Northeastern side of the site. The area 

is included in Survey of India Toposheet No. 58 F/13 on R.F. 1:50,000. The google image of 

project site along with boundary pillars are shown in FIGURE 1.2. Th Boundary Pillar Co-

ordinates are given in Table 1.7. The location map of the project site is presented in 

FIGURE:1.3. Topographical map of study area 10 km radius is shown in FIGURE:1.4. The 

environmental setting and the project details is presented in Table-1.8. Photographs of the 

Rough stone and Gravel Quarry are given in FIGURE: 1.5. 1 Km Radius google Image of lease 

area is shown in FIGURE 1.6. There is no critically polluted identified cluster by CPCB/MOEF 

in the vicinity of the project. 

 

 
FIGURE 1.2 GOOGLE IMAGE OF THE LEASE AREA 
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Table 1.7 BOUNDARY CO-ORDINATES OF LEASE AREA 

S. 

No. 

Latitude Longitude S.  

No. 

Latitude Longitude 

1.  10° 59' 00.58"N 77° 58' 46.24"E 6. 10° 59' 06.45"N 77° 58' 50.31"E 

2.  10° 59' 02.60"N 77° 58' 45.31"E 7. 10° 59' 06.76"N 77° 58' 51.32"E 

3.  10° 59' 04.19"N 77° 58' 44.89"E 8. 10° 59' 02.08"N 77° 58' 52.38"E 

4.  10° 59' 04.57"N 77° 58' 46.27"E 9. 10° 59' 01.82"N 77° 58' 50.54"E 

5.  10° 59' 04.99"N 77° 58' 47.43"E    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1.3 LOCATION MAP
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FIGURE 1.4 TOPOGRAPHICAL MAP OF STUDY AREA (10 KM RADIUS)
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FIGURE 1.5PHOTOGRAPHS OF QUARRY
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FIGURE 1.6 1KM RADIUS GOOGLE IMAGE 

 

Table 1.8 PROJECT DETAILS 

S. No. Particulars Details 

1 Type of Project Rough Stone and Gravel Quarry  

2 Quarry area applied 2.58.0 Ha  

3 Project Location Survey Nos. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 of 

Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu. 

4 Quarry Location on 

WGS 1984 datum 

Latitude Longitude 

10°59'00.58"N to 

10°59'06.76"N 

77°58'44.89"E to 

77°58'52.38"E 

5 Topo sheet Number 58 F/13 

6 Geological Reserves Rough stone Gravel 

9,39,610 m3 47,763 m3 

7 Mineable Reserves 

& Year-wise 

Production 

Rough stone Gravel 

1,89,875 m3 22,365 m3 

8 Lease period 5 years 

9 Site elevation above 

Mean Sea Level 

175m AMSL 

10 Land use at the 

proposed project 

site 

Patta Land 

Land Cover: Barren Land which is not fit for 

vegetation/cultivation 
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S. No. Particulars Details 

11 Site Topography Sloping Towards North Eastern 

12 Ultimate depth of 

Mining 

38 m below ground level (3m Gravel + 35m Rough Stone) 

below ground level 

13 Existing Pit 

Dimension 

75m (L) x 51m (W) x 13m (D) 

14 Ultimate Pit 

Dimension 

182m (L) x 80m (W) x 38m (D) (BGL) 

15 Climatic Conditions IMD Data, Karur (1971-2000) 

• Avg. Ambient air temp – 40 o C to 22o C 

• Annual rainfall - 655 mm 

16 Seismic zone Seismically, this area is categorized under Zone-III as per 

IS-1893 (Part-1)-2002. Hence, seismically the site is High 

Damage Risk Zone. With MSK scale of VII. 

17 Nearest road Punnam road is present at a distance of 1.1 Km, East from 

Project Site 

18 Nearest 

State/National 

Highway 

• NH- 81: Coimbatore to Chidambaram 2.86 Km, S 

• SH- 84 -    Erode to Karur – 3 km – NE 

19 Nearest Railway 

Station  
• Karur Railway station – 12km –  SE 

20 Nearest Air Port Trichy Airport – 83.34 km – SE 

21 Nearest 

village/major town 
• Village: Punnam – 1.58 km – NE 

• Town: K.Paramathi – 8.29 km – SW 

22 Nearest Town, city, 

District 

Headquarters along 

with distance in 

kms. 

• Town: K.Paramathi – 8.29 km – SW  

• Karur: 10.77 Km, SE Direction 

23 Ecologically 

sensitive zone 

No wildlife sanctuary, national park or biosphere reserve 

within 10m radius of Quarry lease area. 

24 Reserved/Protected 

forests 

No Reserved Forest and no protected forest is present 

within 10km from project site 

25 Historical/tourist 

places 

None within 300m radius of Quarry lease area 

26 Nearest Hill Molapalayam Hills : 6.18 Km, SW 

27 Nearest water 

bodies 

Water bodies Distance (Km) Direction 

Odai 4.97 SE 
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S. No. Particulars Details 

Thathampalayam 

Lake 

5.69 SE 

Amaravathi River 6.51 SE 

Kaveri River 9.43 NW 

Noyyal River 9.64 NW 
 

28 Nearest Hospital • Punnam : 1.24 Km, NE Direction 

29 Details of other 

quarries for a radius 

of 500m around the 

quarry site 

There are following quarries located within the radius of 

500m from the proposed project site. 

Details:  

Abandoned quarry  –  1 No (1.26.5 Ha) 

Existing quarry  – 3Nos (9.50.5 Ha) 

Proposed quarry  – 1No (2.58.0Ha) 

The total extent of the Existing and proposed quarry 

within the radius of 500m is 12.08.50 Ha. The project falls 

under the cluster situation. 

30 Man power  Total Employees proposed for the quarry operation is 24 

Nos. 

31 Water requirement 

& source  

Total water requirement for 3.82 KLD from water vendors 

& nearby Bore well. 

32 Overburden /Waste The overburden in the form of Gravel formation 

33 Cost of the project The Project Cost: 

A. Project cost             =    Rs. 43,82,000/- 

B. EMP cost               =    Rs.   3,80,000/-     

Total Project Cost (A+B) = Rs. 47,62,000/- 

CER Cost (2.0%)    =    Rs. 96,000/- 

Total cost  =    Rs. 48,58,000/- 
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FIGURE 1.7 ENVIRONMENTAL SENSITIVITY MAP 

 

1.8 SUPPLY AND DEMAND DETAILS 

There is a huge demand of Rough stone for State and National Road projects is under massive 

development for its widening and strengthening operation, apart from this many bridges and fly 

overs are also being under construction. And also, huge requirements of Rough stone for Public 

and Private sector projects to infrastructure development of the state; hence the project is 

significant to the state. 

 

Railway lines in the country also under progress where huge Rough stone is required as Ballast. 

Other internal Panchayat Roads are also under progress, besides all these public works projects 

the Rough stone is widely used for domestic construction project like Hospital, School, 

Government Building and Housing construction. It is worth mentioning that the Rough stone of 

Karur District. 

 

1.9 SCOPE OF THE STUDY 

The EIA study includes detailed characterization of various environmental components like Air, 

Noise, Water, Soil, Land and Socio-economics within 10 km radius around the study area and the 

SEAC, Tamilnadu committee suggested us to focus on baseline data which includes Hydrology 

study, Ground water study, Biodiversity assessment and land use cover within in the 10km radius 

around the mining lease area. The EIA is done based on collection of one season data (From 

October -2021 to December - 2021) 
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1.10 DATA GENERATION 

The data has been generated by Enviro Tech Services, Ghaziabad (U.P)  in accordance with 

the requirement of statutory agencies from October 2021 to December 2021. The monitoring 

and testing have been done as per the guidelines of MoEF&CC and the IS standards. 

 

1.11 DATA COLLECTION 

The EIA study is being done for the Quarry Lease (core zone) and area within 10 km radius 

(buffer zone), both of which comprise the study area. The following data has been collected 

by Enviro Resources through field survey and other sources for preparing the EIA/EMP for 

the mining project. 

• Details of wild fauna and flora within 10 km from the project site and information about 

forests, if any. 

• Eco-sensitive places, sanctuaries, biosphere reserves within 10 km radius. 

• Physical environment (Air, Water, Soil, & noise) baseline data. 

• Religious places / historical monuments and tourist places within 10 km radius. 

• Land use pattern within core zone and buffer zone (10 km radius around the core zone) 

based on Survey of India toposheet map and satellite image. 

• Demography and Socio-economic based on last available Census data for entire study 

area. 

• Relevant meteorological data, for previous decades from Indian Meteorological 

Department (IMD) and primary data. 

• Study of present environmental protection and mitigation measures in nearby 

operating similar projects if any. 

• Identification of water bodies, hills, roads etc. within 10 km radius. 

 

 1.12 GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

DOCUMENT 

As per EIA notification of the MoEF dated 14th September 2006 as amended Dec 2009, the 

generic structure of the EIA document will be as under: 

• Introduction 

• Project Description 

• Analysis of Alternatives (Technology and site) 

• Description of the Environment 

• Anticipated Environmental Impact & Mitigation Measures 

• Environmental Monitoring Programme 

• Additional Studies 

• Project Benefits 

• Environmental Cost Benefit Analysis 

• Environmental Management Plan 

• Summary & Conclusion 
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• Disclosure of Consultants engaged\ 

 

 1.13 PREPARATION OF EIA/EMP 

The EMP will include the following details: 

• Present Environmental Setting. 

• Identification, prediction and evaluation of anticipated environmental impact due to the 

proposed Quarry and related facilities. 

• The environmental impacts would be anticipated in core and buffer zone. 

• Sensitive Places/Historical Monuments. 

• Measures to control the surface and ground water pollution due to various effluents to 

be discharged, if any. 

• Measures to control air pollution due to proposed activities/operation. 

• Green belt development plan and reclamation plan of Quarry. 

• Measures to contain noise pollution & mitigate adverse impact on workers and habitat 

in core and buffer zone. 

• Pronounce the improvement in socio-economic conditions & benefits the people will 

get on implementation of the project. 

• Total and specific cost of control measures. 

• Environmental monitoring, implementation organization and feedback mechanism to 

effect mid-course corrections. 

• Identification of flora species which can be planted in and around the project. 

 

The field studies for baseline environmental studies were conducted for a period of three 

months representing to determine Quarry existing levels of various environmental 

attributes as outlined in Table 1.9. The scope also includes all the conditions outlined in the ToR’s prescribed. 
 

Table 1.9 ENVIRONMENTAL ATTRIBUTES AND FREQUENCY OF MONITORING 

S. No. Attributes Parameters Frequency 

1 Ambient Air 

Quality 

PM10, SO2, NOX, & 

Mineralological 

composition of PM10, 

particularly for free silica 

24 hourly samples, twice a week 

for three months at 8 locations.  

2 Meteorology Wind speed, Wind 

direction, Temperature, 

Relative humidity and 

Rainfall  

Continuous hourly recording (one 

season) at project site. Secondary 

data from the nearest IMD station. 

3 Water quality Physical and Chemical 

parameters. 

Grab samples collected once 

during study period from 5 
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S. No. Attributes Parameters Frequency 

ground water and 3 surface water 

locations.  

4 Soil Quality  Physical and Chemical 

parameters. 

Grab samples collected once 

during study period from 8 

locations. 

5 Ecology • Existing terrestrial flora 

and fauna covering Core 

Zone (2.58.0 Ha) & Buffer 

Zone (10-Km radius).  

• Existing aquatic 

ecological status in Buffer 

Zone (10-Km radius). 

Through field studies once during 

study period. Secondary data also 

collected.  

6 Noise levels Noise levels in dB (A) Day 

and Night. 

Hourly Noise levels in and around 

the project area for 24 hours at 

each location once during study 

period at 7 locations. 

7 Land use Current land use scenario Once during study period based 

on recent satellite imagery and 

ground-truthing at site. 

8 Geology Geological details Once during study period. Data 

collected from secondary sources  

9 Hydrogeology  Drainage area and 

pattern, nature of 

streams, aquifer 

characteristics, recharge 

and discharge areas, etc.  

Based on primary and secondary 

sources, once during study 

period.  

10 Socio-

Economic 

aspects  

Socio-economic aspects 

like demography, 

population dynamics, 

infrastructure resources, 

health status, economic 

resources, etc.  

From primary and secondary 

sources (like census abstracts of 

census of India 2011) once during 

the study period.  

 

1.14 TERMS OF REFERENCE 

The EIA/EMP report is prepared for Rough stone and Gravel cluster Quarry; which is 

classified as “Category B” by Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF & 

CC), New Delhi, as per the EIA notification dated on 14th September, 2006 and as the lease 

area is less than 100 Ha vide amended EIA Notification dated 14.08.2018. The project falls 
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in B1 category vide OM No F. NO. L-11011/175/2018-IA-II (M) dated 12th December 2018 

as per order dated 4th September 2018 and 13th September 2018 passed by Ho’ble NGT, 

New Delhi in O.A. NO. 173 of 2018 and O.A. NO. 186 of 2016. 

 

The draft report is prepared incorporating the Terms of Reference (ToR’s) granted by 
SEIAA, Tamil Nadu to prepare the Environmental Impact Assessment and Environmental 

Management Plan vide its letter No. SEIAA-TN/F.No.8413/SEAC/ToR-986/2021 dated 

05.07.2021.  
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2. PROJECT DESCRIPTION 

 

2.1 TYPE OF PROJECT 

Lessee has applied for TOR to prepare EIA report for grant of Environmental Clearance for Rough 

stone and Gravel Quarry in an area of 2.58.0 Ha, located in Survey No. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 

1197/7 of Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu.  

 

2.2 NEED FOR THE POJECT 

The basic objective of the project is to have effective utilization of Rough stone and Gravel stone as a 

building material in this region and state. The spur in infrastructure development and construction 

industry has enhanced the demand of Rough stone and Gravel stone in past few years. Building stone 

Quarry not only provides the building material but also employment and economic growth of the 

region that ultimately enhance the socio-economic status of the people of the region and the state. 

The mining activities shall provide socio-economic benefits to the local population with direct & 

indirect employment opportunities. The project also contributes to the regional and financial benefits 

in the form of Royalty, Cess, Taxes, DMF etc. 

 

2.3 LOCATION 

Table 2.1 LOCATION DETAILS 

1 Survey No. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7  

2 Village Punnam Village 

3 Taluka and District Pugalur Taluk, Karur District 

4 State Tamil Nadu 

5 Toposheet No. 58 F/13 

6 Latitude & Longitude Latitude Longitude 

10°59'00.58"N to 

10°59'06.76"N 

77°58'44.89"E to 

77°58'52.38"E 

 

2.4 REQUIREMENTS FOR THE PROJECT 

2.4.1  Land Requirement 

Lessee has obtained Letter of Intent by District Collector, Karur district for Rough stone and Gravel 

stone Quarry for a lease area 2.58.0 Ha located at Survey Nos. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 

in Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu. The LOI is provided for lease period of 

5 years.  

 

 2.4.2 Water Requirement 

Total water requirement for the project will be 3.82 KLD, which will be met from Quarry pit water 

(when available) and by tankers from nearby bore wells. Water for drinking purposes will be 

supplied from nearby borewell. Details of water requirement in the project are presented in Table 

2.2. Water balance diagram for the proposed Quarry is given in Figure 2.1 
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FIGURE 2.1 WATER BALANCE DIAGRAM 

 

Table 2.2 DAILY WATER REQUIREMENT (KLD) 

Particulars Calculation description Quantity 

Dust 

Suppression 

➢ Water requirement per day for sprinkling of water to curb 

fugitive emission in KL (0.1 Litre per Sq.m.) 

(Water required for 25800 Sqm. i.e. 2.58.0 Ha area required 

=0.1*25800 = 2580 liters i.e. 2.58 KLD) 

2.58 

Green Belt & 

Plantation 

➢ One plant requires 4 litre water per day. 

➢ Green Belt Area= 0.17 Ha, i.e. 1700 Sqm. 

No of trees considering 40 trees per year 

40*4 = 160liters per day i.e. 0.16 KLD  

0.16 

Domestic Use ➢ 45 liters/day water required by one person. 

➢ Total No. of Workers including technical staff = 24 

(45 Lpcd*24 = 1.080 KLD) 

1.08 

Total 3.82 KLD  

 

2.4.3 Man Power Requirement 

The Quarry will provide employment for activities such as drilling, excavation, transportation etc. 

The list of proposed manpower for Rough stone and Gravel Quarry is shown in Table-2.3.  

 

Table 2.3 REQUIREMENT OF MANPOWER 

S.No Particulars Nos 

1. Mine Foreman 1 

2. Blaster/mate 1 
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S.No Particulars Nos 

3. Excavator- Operator & Driver 4 

4. Jack hammer operator 10 

Semi- Skilled Labour 

5. Security 1 

Unskilled Labour 

6. Labour & Helper 3 

7. Cleaner 4 

Total 24 

Source: Approved Mining Plan 

 

2.4.4 Power Requirement 

Most of the Quarry machinery will be operated on diesel and thus, no major electrical power will be 

required for mining. The proposed Rough stone and Gravel Quarry does not require any power 

supply for the Mining operation. It is proposed to operate in day time only from 9 Am to 5 PM with 1 

Hour lunch interval between 1PM to 2PM. 

 

2.4.5 Diesel Requirement 

1,58,306 Liters of HSD will be used for the entire project life. Diesel will be brought from nearby 

diesel pumps. No power is required for the project. Lightings on the Night will be taken from nearby 

electric poles after obtaining permission from concerned authorities. 

 

1. For Gravel:  

Per hour Excavator will consume      =    10 liters / hour 

Per hour Excavator will excavate      =    60m3of Gravel  

Rough stone quantity   =    22365/60   = 373hours 

Diesel consume     =    373 hours x 10 litres  

Total diesel consumption     =   3730 Liters of HSD will be utilized for Gravel 

 

2. For Rough stone:  

Per hour Excavator will consume      =    16 liters / hour 

Per hour Excavator will excavate      =    20m3of Rough stone  

Rough stone quantity   =    189875/20   = 9494 hours 

Diesel consume     =    9494hours x 16 litres  

Total diesel consumption     =    1,51,904 Liters of HSD will be utilized for Gravel 

 

Total diesel consumption   =3730 + 1,51,904 

    =1,55,634 liters 
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2.4.6 Extent of Mechanization 

Since the deposit in this area is massive in nature, it is proposed to carry out opencast mining for 

this plan period. The lists of machines to be used in the Quarry are given in Table 2.4. Mostly hired equipment’s are utilized.  
Table 2.4 LIST OF MACHINERY  

S.No Particulars Nos 

1. Jack hammer 5 

2. Compressor 1 

3.                                                             Excavator with Bucket and Rock Breaker 1 

4. Tippers 3 

Source: Approved Mining Plan 

 

2.4.7 Lorry Load Calculation 

One lorry load        = 6m3 (approx..) 

Total No of working days      = 300 days per year 

Total quantity to be removed in this five years plan period  = 1,89,875m3 

Hence total lorry loads per day     = 1,89,875m3 / 6m3 

= 31645 Lorry loads 

= 31645/ 5years 

= 6329/ 300 days 

Rough stone       = 21 Lorry loads per day 

Total quantity of gravel to be removed during three years = 22,365 m3 (Gravel) 

Hence total lorry loads per day      = 22,365 m3 / 6m3 

= 3728 Lorry loads 

= 3728/ 3  

= 1243/ 300 days 

Gravel load per day       = 4 Lorry loads per day 

 

2.5 PROJECT COST 

The estimated cost of the proposed Rough stone and Gravel quarry is proposed to be Rs. 

48,58,000/-the split up is given below in Table.   

 

Table 2.5 ESTIMATION OF PROJECT COST 

Project cost (A) Rs. 43,82,000/- 

EMP cost     (B) Rs. 3,80,000/- 

Total Project Cost (A+B) Rs. 47,62,000/- 

CER Cost (2.0%) Rs.96,000/- 

Total cost Rs. 48,58,000/- 

 

2.6 MAINTENANCE REQUIREMENT Regularly maintenance will be carried out of all equipment’s at service centers located in nearby 
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Town. The proposed method of mining operation will be Open Pit Quarry by using by drilling, 

blasting, loader and tipper/dumper combination. The machineries to be deployed are surface 

drilling, excavators, Water Tanker loading and transportation.  

 

2.7 GEOLOGY OF THE AREA 

Geologically, the entire district can be classified into hard rock and sedimentary formations. Hard 

rock Formation: - More than 90 percent of the district is underlain by hard rock of Archaean age. 

The gneissic type of Formation is the major formation among the various types of hard rocks. 

Charnockite occurs in this district as pockets in Karur and Aravakurichi taluks. Quartzites which 

are resistant to weathering are also seen as patches in Charnockite and gneissic varieties and the 

above rock types. Sedimentary Formation: - Recent alluvial deposits such as sand, silt, clay, gravel 

etc. which are transported sediments by river are found one other side of Cauvery river in Karur, 

Krishnarayapuram and Kulithalai blocks. These formations are overlying the hard rock. 

 

 
FIGURE 2.2 GEOLOGICAL OF STUDY AREA 

2.8 HYDROGEOLOGY 

a) Hard rock formations  

More than 90% of the district is underlain by hard rock of Archaean age. The gneissic type of 

formation is the major formation among the various types of hard rocks Charnockite occurs in 
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this district as pockets in Karur and Aravakurichitaluks. Quartzites which are resistant to 

weathering are also seen as patches in charnockite and gneissis varieties. 

 

b) Sedimentary formations  

Recent alluvial deposits such as sand, silt, clay, gravel, etc., which are transported sediments by 

river are found on either side of Cauvery river in Karur, Krishnarayapuram and Kulithalai blocks. 

These formations are overlying the hard rock.  

 

Drilling of bore holes:  

The occurrence and movement of groundwater in hard rock formations are restricted to the 

porous zones of weathered formations and the open systems of fractures, fissures and joints. 

Generally, in hard rock regions, occurrence of weathered thickness is discontinuous both in space 

and depth. Hence recharge of groundwater in hard rock formations is influenced by the intensity 

and depth of weathering. The subsurface lithological condition and the aquifer characters can be 

ascertained by drilling exploratory boreholes and conducting pump tests.  

The State Ground and Surface Water Resources Data Centre, during the course of investigation 

has drilled more than 85 boreholes spread over the entire district to find out the nature and 

behaviour of the subsurface material and their water holding and water yielding capability. There 

is considerable diversity in the nature of formalities even within the short distance. The lithology 

of the boreholes indicate that in Kulithalaiand Krishnarayapuramtaluks, there is considerable 

thickness of weathering ranging from 16m to 20 m below ground level. The sedimentary tract of 

Cauvery alluvium is restricted to either side of the river Cauvery and the thickness of Alluvium is 

estimated to be around 10-12 m.  

 

Aquifer parameters:  

More or less, 90 percent of Karur district is covered by crystalline formation of Archaean age. The 

thickness of aquifer in hard rock formation varies from 15 to 35 m. The inter granular porosity is 

essentially depend upon the intensity and degree of weathering and fracture development in the 

bed rock. Deep weathering is developed in gneissic formations and moderate weathering in 

charnockite formation. The alluvial formation stretches mainly along the river course of Cauvery. 

The aquifer parameters of the formations hard rock and alluvium are furnished in the table below. 

 
 

Table 2.6 RANGE OF AQUIFER PARAMETERS 

Name Specific Yield (%) T 

(m2 /d) 

K (m/day) Yield of wells (lps) 

Alluvium 6.8 45-205 2-4.5 8.3 to 16.66 

Hard Rock 0.7-2.3 28-75 5-9 1.66 to 2.5 

Source: http://nwm.gov.in/sites/default/files/Notes%20on%20Karur%20District.pdf 
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2.9 GEOMORPHOLOGY 

 The entire area of the district is a pediplain. The Rangamalai hills andKadavurhills occurring in 

the southern side of the district constitutes the remnants of the much-denuded Eastern Ghats and 

rise to heights of over 1031m above mean sea level. There are numerous small residual hills 

represented by Ayyarmalai, Thanthonimalai and Velayuthampalayam hills. The general elevation 

of the area is ranging between 100 m and 200m above mean sea level. The prominent geomorphic 

units identified in the district through interpretation of Satellite imagery are 1) Structural hill, 2) 

Pediments, 3)Shallow Pediments, 4) Buried Pediments and 5) Alluvial plain. An overall appraisal 

of groundwater occurrence in each geomorphic unit and the significance of its hydro geological 

characters are given, geomorphology and lineament details are given. 

 
FIGURE 2.3 GEOMORPHOLOGY OF STUDY AREA 

 

2.10 LITHOLOGY 

   The subsurface order of existence of different geological stratum in a particular locality is 

described with the term called as lithology. The study area consists of top soil and fresh stratums 

of geneiss, charnockite, pyroxenite. The lithological details of the study area are known from the 

selected bore logs across the study area.  
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FIGURE 2.4 LITHOLOGY OF STUDY AREA 

 

2.11 PHYSIOGRAPHY AND DRAINAGE PATTERN  

• Karur district is broadly classified into smaller hilly regions represented by Kadavur hills, 

Ayyarmalai, Thanthoni malai and Velayuthampalayam hills. 

• The entire area of this district is drained by the river Cauvery, which flows on the northern 

boundary of the district. 

• The major river courses which come under Cauvery basin are Bhavani, Noyyal and 

Amaravathi. 

• The tributary rivers namely Amaravathi, Kodaganar and Noyyal drain the western part of the 

district 
 

The lease applied area exhibits flat terrain. The area has gentle sloping towards Northeastern side. 

The altitude of the area is 175m above MSL. The area is covered by Gravel which is about 3m 

thickness, followed by massive formation of Charnockite, which is clearly inferred from the 

existing quarry pit. 
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The water table is found at a depth of 64m in summer and at 59m in rainy seasons. Average rainfall 

is about 655mm.  

 

2.12 DETAILS OF MINING 

The mine will be designed in such a way that the height of the bench is kept around 5m max and 

the width of benches will more than height, maintain a slope of 45° from the horizontal. Mining 

will be done with the help of drilling and blasting technique. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 RESERVE ESTIMATION & LIFE OF THE MINE 

2.13.1 Reserve Estimation 

The estimation of ore reserves is made by conventional parallel cross section method using 

geological cross section. The geological cross sections are prepared across the strike of the ore 

body. The area of individual litho units in each and every cross section is calculated separately. 

The volume between the cross section is arrived on the basis of the average area of parallel cross 

section i.e. ((S1+$2)/2) and multiplying sectional interval. And tonnage is arrived at by 

multiplying by bulk density. 

 

2.13.2 Geological Reserves 

The geological cross sections are prepared across the strike of the ore body. The area of individual 

litho units in each and every cross section is calculated separately. Section wise sectional area is 

measured and multiplied by the influence to obtain the volume in m3. The volume is multiplied by 

2.5MT/m3 (bulk density) to calculate the resource of Rough stone and gravel in MT. 

 

The total Geological resources are calculated after depletion of existing quarry pits.  The total 

Geological reserves available in the mine lease area are given in Table 2.7.  

 

 

Blasting Drilling 

Rough stone 

Loading the Rough stone from 

pithead to the needy crusher 

Gravel 

Gravel will be removed and used 

for filling and leveling of low-lying 

areas 

Excavation 

SCHEMIC DIAGRAM OF THE MINING PROCESS 
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Table 2.7 SUMMARY OF AVAILABLE GEOLOGICAL RESERVE 

Section 
Bench 

(m)  

Length 

(m) 

Width 

(m) 

Depth 

(m) 

Geological Resources of 

Rough stone at 100% 

(m3) 

Gravel 

(m3) 

 i 85 118 3 - 30090 

XY-AB 

i 85 118 5 50150 - 

ii 85 118 5 50150 - 

iii 85 118 5 50150 - 

iv 85 118 5 50150 - 

v 85 118 5 50150 - 

vi 85 118 5 50150 - 

vii 85 118 5 50150 - 

viii 85 118 5 50150 - 

ix 85 118 5 50150 - 

Total 401200 30090 

 i 43 137 3 - 17673 

XY-CD 

i 46 137 5 31510 - 

ii 50 137 5 34250 - 

iii 115 137 5 78775 - 

iv 115 137 5 78775 - 

v 115 137 5 78775 - 

vi 115 137 5 78775 - 

vii 115 137 5 78775 - 

viii 115 137 5 78775 - 

ix 115 137 5 78775 - 

Total 538410 17673 

 Grand Total 939610 47763 

 Source: Approved Mining Plan 

 

Available Geological Resources of Gravel   : 47,763 m3 

Available Geological Resources of Rough stone  : 9,39,610 m3 

 

2.13.3 Mineable Reserves 

Mineable reserve is getting restricted due to the formation of benches, leaving the statutory safety 

distance in the inner boundary, mineral lock up in the benches itself, ultimate depth of mining, 

bench slope adopted etc. So, the mineable reserve is estimated after reducing the Rough stone, 

weathered gravel and gravel blocked in the safety distance, benches and existing pit. The Rough 

stone, weathered gravel and gravel building stone reserves are given below. 
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Table 2.8 SUMMARY OF MINEABLE RESERVE 

Section 
Bench 

(m)  

Length 

(m) 

Width 

(m) 

Depth 

(m) 

Mineable Resources of 

Rough stone 

(m3) 

Gravel 

(m3) 

XY-AB 

I.  75 61 3 - 13725 

II.  75 61 5 22875 - 

III.  70 51 5 17850 - 

IV.  65 41 5 13325 - 

V.  60 31 5 9300 - 

VI.  55 21 5 5775 - 

VII.  50 11 5 2750 - 

Total 71875 13725 

XY-CD 

I.  36 80 3 - 8640 

II.  38 80 5 15200 - 

III.  38 70 5 13300 - 

IV.  97 60 5 29100 - 

V.  92 50 5 23000 - 

VI.  87 40 5 17400 - 

VII.  82 30 5 12300 - 

VIII.  77 20 5 7700 - 

Total 118000 8640 

 Grand Total 189875 22365 

Source: Approved Mining Plan 

 

Total Mineable Reserves of Gravel     : 22,365 m3 

Total Mineable Recoverable Reserves of Rough stone  : 1,89,875 m3 

 

The mineable reserves have been computed as 1,89,875 m3 of rough stone at the rate of 100% 

recovery and 22,365 m3 of gravel upto a depth of 38 m (3m Gravel + 35m Rough stone). 

 

2.13.4 Anticipated Life of The Mine  

The estimated life of the proposed quarry is 5 years. 

 

2.14 METHOD OF MINING 

The method of mining is common for all the Cluster quarries, Opencast Mechanized Mining 

Method is being proposed by formation of 5 meter height bench with a bench width not less than 

the bench height. However, as far as the quarrying of Rough Stone is concerned, observance of the 

provisions of Regulation 106 (2) (b) as above is seldom possible due to various inherent petro 

genetic factors coupled with mining difficulties. Hence it is proposed to obtain relaxation to the 
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provisions of the above regulation from the Director of Mines Safety for which necessary provision 

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

The top layer of overburden (Gravel) will be directly excavated by Hydraulic Excavators and 

loaded into tippers directly and sold to needy customers. The Rough Stone is a batholith formation 

and the splitting of rock mass of considerable volume from the parent rock mass will be carried 

out by deploying jackhammer drilling and Slurry Explosives will be used for blasting. Hydraulic 

Excavators attached with Rock Breakers unit will be deployed for breaking large boulders to 

required fragmented sizes to avoid secondary blasting and hydraulic excavators attached with 

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

transported from pithead to the nearby crushers. 

 

2.15 TOP SOIL, OVERBURDEN REMOVAL AND WASTEWATER 

Top Soil 

There is no top soil in this proposed site. 

 

Overburden 

The overburden in the form of Gravel formation which is about 22,365 m3 up to a depth of 3m. 

The Gravel and Weathered Gravel will be directly loaded into Tippers for the filling and levelling 

of low-lying areas. The excavated Rough Stone (100%) will be directly loaded into Tippers to the 

needy customers. There is no Waste anticipated during this plan period hence, disposal of waste 

does not arise. 

 

➢ Wastewater 

 There will not be any process effluent generation from the quarry lease area. Domestic effluent 

from the mine office is discharged in septic tank and soak pit.  

There is no toxic effluent expected to generate in the form of solid liquid and gases and the no 

requirement of treatment of waste. 

 

2.16 PRODUCTION DETAILS 

Year wise Production of Rough stone and Gravel from the area will be upto maximum capacity. 

The recovery factor is up to 100% hence no waste expected to be generated. All excavated 

quantity is saleable. The summary of proposed development and production during the mine plan 

period is given in Table 2.9. The Plan showing mine development during the plan period is given 

in Figure 2.5.  
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Table 2.9 YEAR- WISE DEVELOPMENT & PRODUCTION 

Year Section 
Bench 

(m)  

Length 

(m) 

Width 

(m) 

Depth 

(m) 

             Recoverable 

Reserves of Rough 

stone (m3) 

Gravel 

(m3) 

I Year 

XY-CD 

I 33 80 3 - 7920 

II 34 80 5 13600 - 

III 31 70 5 10850 - 

IV 48 60 5 14400 - 

Total 38850 7920 

II Year 

I 3 80 3 - 720 

II 4 80 5 1600 - 

III 7 70 5 2450 - 

IV 49 60 5 14700 - 

XY-AB 

I 34 61 3 - 6222 

II 30 61 5 9150 - 

III 25 51 5 6375 - 

IV 20 41 5 4100 - 

Total 38375 6942 

III Year 

I 41 61 3 - 7503 

II 45 61 5 13725 - 

III 45 51 5 11475 - 

IV 45 41 5 9225 - 

V 28 31 5 4340 - 

Total 38765 7503 

IV Year 

V 32 31 5 4960 - 

VI 55 21 5 5775 - 

VII 50 11 5 2750 - 

XY-CD 

V 92 50 5 23000 - 

VI 12 40 5 2400 - 

Total 38885 - 

V Year 

VI 75 40 5 15000 - 

VII 82 30 5 12300 - 

VIII 77 20 5 7700 - 

Total 35000 - 

Grand Total 189875 22365 

Source: Approved Mining Plan 

 

Total proposed Reserves of Gravel     : 22,365 m3 

Total proposed Recoverable Reserves of Rough stone  : 1,89,875 m3 
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FIGURE 2.5 PRODUCTION AND DEVELOPMENT PLAN AND SECTION 

 

2.17 DRILLING AND BLASTING PARAMETERS 

Production from the fractured zone will be obtained with the help of excavator, whereas from 

compact zone the production will be obtained by drilling and blasting. Drilling will be done by jack 

hammer with the help of air compressor.  

 

• Hole location will be properly dressed by excavator to remove the loose boulders for efficient 

drilling and for avoiding jamming of drilling hammer and bits. 

• Drill holes of 30-32mm diameter and 1.5 m in depth will be made.  
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• To reduce the noise level the holes will be blasted by using nitrate mixture and Millisecond 

delay detonators. 

• To maintain the bench height of 5m, sub bench of 2.5 m will be formed first, later on Two 

benches will be merged and one bench of 5m will be formed and maintained. 

• The spacing and burden will be kept at 1.2 m and 1m respectively.  

• About 30 to 50 holes will be blasted in one blast.  

• Yield per hole will be 1.5 x 1 x 1=1.5m³.  

 

2.17.1 Blasting Pattern 

The blasting pattern entirely depends on the situation of the joints present in the rocks. The 

drilling is done as per the requirement of the rock fragmentation with desired production of 

mineral.  

 

Table 2.10 BLASTING PROGRAM FOR THE PRODUCTION PER DAY 

          Particulars Quantity 

No. of holes 112 

Pattern of hole Zigzag- Multi-rows 

Inclination of holes 800 from horizontal 

Yield (Tons) 335 

Powder factor 

(Tons/Kg of explosives) 
6 

Total explosive required 

(Kg-Slurry explosives) 
56 

Charge/hole (Kg) 0.5 

Use of detonators 25millisecond relays 

Detonating fuse Detonating Cord 

Source: Approved Mining Plan 

 

2.17.2 Frequency of Blasting 

Blasting will be carried out only in Day time between 12.00 – 12.30P.M. whenever required. 

 

2.17.3  Storages of Explosives 

Licensed Portable explosive magazines will be utilized for storage of explosives. Blasting will be 

performed as per requirement on the face. The explosive will be handled by authorized blasting 

party himself and the blasting will be carried out by registered blasting contractor as per present 

practices. The controlled blasting is proposed by adopting all the safety measures as per "MMR 

1961" and with the permission of DGMS. 

 

2.17.4 Precautions 

• Proper and safe storage of explosives in approved and Licensed Magazine. 
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• Proper, safe and careful handling and use of explosives by competent Blasters having 

Blaster's Certificate of Competency issued by DGMS. 

• Proper security system to prevent theft/ pilferage, unauthorized entry into Magazine area 

and checking authorized persons to prevent carrying of match box, lights, mobile phones etc. 

• The explosives of class- 2 will be used in their original cartridge packing and such cartridge 

shall not be cut to remove explosive for making cartridge of different size. 

• Detonators will be conveyed in special containers. These will not be carried with other 

explosives. 

• The holes which have been charged with explosives will not be left unattended till blasting 

is completed. 

• Before starting charging, clear audible warning signals by Sirens will be given so that people 

nearby can take shelter. 

• Blasting operations will be carried out in day times only. Also, in this project, the mining 

operations are proposed to be carried out in day times. 

 

2.17.5 Types of Explosives Used  

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

fuel, plus a thickener), NONEL / Electric Detonator &Detonating Fuse. 

 

2.18 CONCEPTUAL MINE PLAN 

During conceptual stage the mined-out area will be converted into water reservoir and safety zone 

as well as upper benches will be used for plantation at the conceptual period. It will also serve the 

purpose as socio economic and corporate social responsibility of the lessee by way of supplying 

water for irrigation purpose or at will of the local people. This will help in ground water recharging 

as well. The conceptual plan and section of mine lease area is given in Figure 2.6. 
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FIGURE 2.6 CONCEPTUAL PLAN 

 

2.19 LAND USE PATTERN OF MINE LEASE AREA 

 

➢ Land form 

The applied area is flat terrain. The area is dry barren land. The area does not fall in forest land. 

 

➢ Land use 

 The area is a dry barren land devoid of Agriculture and Habitations. The land is not used for any 

specific vegetation. 
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➢ Land Ownership 

It is a Patta land. Jointly Registered in the name of the applicant Thiru.Thamizarasan vide Patta 

No. 7497.  

 

The existing and proposed land use pattern of the mine lease area upto conceptual stage is given 

in Table 2.11. 

 

Table 2.11 EXISTING AND PROPOSED LAND USE PATTERN 

S. No. Description 
Present area 

(Ha) 

Area at the end of this 

quarrying period 

(Ha) 

1.  Area under quarry 0.32.7 1.30.0 

2.  Infrastructure  Nil 0.01.0 

3.  Roads 0.02.0 0.02.0 

4.  Green Belt Nil 0.17.0 

5.  Unutilized Land 2.23.3 1.08.0 

Total 2.58.0 2.58.0 

Source: Approved Mining Plan 

 

Plantation with suitable native species will be taken up along the safety zone and upper benches 

within mining lease area progressively with mine operation till mine closure. 

 

2.20  SITE SERVICES 

Following site services will be provided at the mine: 

A centralized office cum store with minor maintenance shed is available near mine site outside 

lease area. A first aid box with necessary medical facility is available and maintained at the mine 

office.  

• Power supply: The mine will work in one shift only in day time, so no electric power 

supply is required for mining operations. However eclectic connection and required transformer 

unit has been installed in the lease to support the crushing and screening unit.  

• Water supply: There is no source of drinking water within the applied area. Drinking 

water & water for other purpose is brought from tube well situated outside the lease area. 

Drinking water stored in clean covered earthen pots and kept near working faces.  

• Latrine and Urinal: latrine and urinal will be provided separately for male and female 

worker as per rule.  

• First-Aid Room: A first-aid room with all necessary medical facilities will be provided as 

per mines act and mines rules.  
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FIGURE 2.7 ENVIRONMENTAL & LAND USE PLAN 

 

2.21 POTENTIAL IMPACTS & MITIGATION MEASURES 

The expected anticipated adverse environmental impacts and mitigation measures are summarized 

in Table-2.12. 

 

Table 2.12 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

PROPOSED 

Environmental 

Component 

Project 

Activities 

Impacts Mitigation Measures 

Air Quality  

 

 

 

 

 

 

Drilling and 

Blasting  

Dust is generated 

during drilling and 

blasting operations 

• Use of dust aprons on drilling 

equipment and adopting wet drilling 

methods. 

• Avoiding blasting during adverse 

weather conditions. 

• Use of controlled blasting practice 

• Development of greenbelt.  
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Environmental 

Component 

Project 

Activities 

Impacts Mitigation Measures 

 

 

 

 

Extraction of 

Black Trap, 

Loading / 

unloading 

activities 

Increase in 

SPM/RPM levels in 

ambient air and 

SO2/NOx 

concentration 

levels in ambient 

air due to vehicular 

emissions. 

• Exposed area will be limited to the 

minimum required for mining 

operations. 

• Periodic sprinkling of water on 

working faces, 

• Regular preventive maintenance of 

mine machinery 

Transportation 

of Black Trap 

Increase in 

SPM/RPM level 

due to dust 

generation and 

SO2/NOx 

concentration 

levels in ambient 

air due to vehicular 

emissions. 

• Regular sprinkling of water on haul 

and access roads. 

• Periodic maintenance of transport 

vehicles. 

• Periodic maintenance of haul roads 

• All tippers would be covered by 

tarpaulin sheets at top and avoid 

spillage. 

General 

equipment 

operations 

Increased 

SPM/RPM and 

SO2/NOx 

concentrations in 

ambient air. 

• Regular maintenance of all 

equipment to minimize particulate 

matter and gaseous emissions from 

diesel engines. 

All activities Excessive 

occupational 

exposures to 

airborne 

particulate matter. 

• Provision of dust masks to workers 

exposed to dusty operations / areas. 

Noise Levels and 

Ground 

Vibrations 

Blasting High impulsive 

noise levels, 

overpressure and 

ground vibrations 

impacts and noise 

related community 

annoyance 

• Small scale blasting will be carried 

out. 

• Controlled blasting using delay 

detonators will be carried out to 

minimize ground vibrations. 

• Charge per delay will be kept 

optimum. 

• Muffle blasting will be carried out in 

area facing habitation. 

• Blasting will be conducted during 

lunch (noon) time when no 

employees are present in mine 
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Environmental 

Component 

Project 

Activities 

Impacts Mitigation Measures 

working area. 

General 

activities 

including 

machine/ 

operations and 

transportation 

of Black Trap. 

Increase in noise 

levels occupational 

hazard due to noise 

exposures and 

increase in 

ambient noise 

levels. 

• Periodic maintenance of all mining 

machinery and transport vehicles 

• Provision of effective silencers to all 

mine machinery 

• Provision of ear plugs/ear muffs to 

workers exposed to high noise 

generating operations 

• Development of thick plantation 

around mine lease boundary to act as 

a noise screen. 

• Regular noise monitoring will be 

carried-out.  

Water Resources 

and Quality 

Dewatering  Reduction in 

groundwater 

availability  

 

Deterioration in 

surface/ground 

water quality of 

receiving body. 

• Surface run-off from mining area will 

be collected in settling tank / mine 

sump and will be used for dust 

suppression and plantation.  

• There may be impact of groundwater 

availability since the proposed 

working may intersect water table. 

• There will not be any process effluent 

discharge from the mine. 

• Domestic effluent will be discharged 

in septic tank and soak pit system. 

• At conceptual stage, mined out pit 

will be converted into water 

reservoir, which will help in 

recharging ground water table and 

will be available to nearby villagers as 

an additional surface water body. 

Water required 

in mine for dust 

suppression, 

plantation and 

domestic use.  

Reduction in 

groundwater 

availability for 

domestic and for 

irrigation 

purposes. 

 

• Surface run-off from mining area will 

be collected in settling tank / mine 

sump and will be used for dust 

suppression and plantation.  

• There may be impact of groundwater 

availability since the proposed 

working may intersect water table.  

• Water for drinking and domestic use 
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Environmental 

Component 

Project 

Activities 

Impacts Mitigation Measures 

will be supplied by tanker from 

nearby village.  

• At conceptual stage, mined out pit 

will be converted into water 

reservoir, which will help in 

recharging ground water table and 

will be available to nearby villagers as 

an additional surface water body. 

Waste water 

generated from 

domestic usage 

at mine. 

Deterioration in 

ground water and 

soil quality when 

discharged 

untreated for 

greenbelt 

development 

• There will not be any process effluent 

discharge from the mine. 

• Rain water accumulated in mine pit 

will be discharged in nearby drainage 

after passing through settling pond.  

• Domestic effluent will be discharged 

in septic tank and soak pit system. 

Geology Mining activities Change in 

Geomorpohology 

of the area with 

disturbance of 

stratigraphic 

sequence.  

• The impact will be confined to lease 

area.  

• Mining will be carried out as per 

guidelines with formation of proper 

benches and presence of non-

disturbed safety zone of 7.5m from 

lease boundary.  

• No active faults present in the area 

hence the change in geomorphology 

will be limited to lease area.  

Hydrogeology 

and Drainage 

pattern 

Mining activities  May impact 

regional hydrology 

and drainage 

pattern of the area. 

• There may be impact of groundwater 

availability since the proposed 

working may intersect water table. 

However, at conceptual stage, mined 

out pit will be converted into water 

reservoir, which will help in 

recharging ground water table and 

will be available to nearby villagers as 

an additional surface water body.  

• Rainwater harvesting structures will 

be constructed in nearby villages. 

Land use and Soil 

Characteristics  

Mining 

operations. 

Land use of the 

mine lease area 

will degrade.  

• Development of thick plantation 

around mine lease area, waste dump 

area and on undisturbed area. 



Draft EIA/EMP for Punnam Village Rough Stone & Gravel Quarry at 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 

1197/7, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu having a lease area of 2.58.0 Ha. While total cluster 

area is 12.08.50 Ha.  

 

Lessee Tvl. VST Blue Metals 

Chapter 2: Project Description 

 

Enviro Resources, Mumbai 56 

Environmental 

Component 

Project 

Activities 

Impacts Mitigation Measures 

 

Impact due to 

settling of air 

borne dust on soil 

outside ML area. 

 

Land degradation 

due to disposal of 

solid wastes. 

• Adoption of adequate air pollution 

control measures to control dust 

emissions. 

• At conceptual stage, mined out pit 

will be converted into water 

reservoir. Plantation will be 

developed on top benches of mined 

out pit. This will improve aesthetic 

view of the ML area. 

Biological 

environment 

Dust emission 

due to Rough 

stone and Gravel 

mining activity 

in Rough stone 

and Gravel Mine. 

Dust deposition on 

vegetation & 

agriculture paddy 

crop around 

periphery of ML 

area may reduce 

the crop 

productivity 

specifically within 

500m from mine 

lease area. 

• Development of thick green belt 

around mine lease boundary and 

plantation on undisturbed area, top 

benches of mined out area, waste 

dump area etc. using native flora 

species. 

• Transport through covered trucks. 

Sprinkler will be installed at loading 

& unloading point; regular water 

sprinkling within the mining area and 

also on haulage road will be carried 

out. 

• The waste material/OB dumps will 

be covered with shrubs and grasses 

plantation. 

Environmental 

Pollution, Health, 

Safety   

Overall Mining 

operation  

Occupational 

health issues, 

Community 

disturbance, risk 

of accidents, etc 

• Adoption of suitable pollution control 

measures in the mines 

• Provision of pre-employment and 

periodic training on health and safety 

to all the workers in the mine 

• Adoption of safe working practices 

• Maintaining proper housekeeping at 

working places. 

• Provision of necessary personal protective equipment’s to all mine 
workers 

• Periodic maintenance of mine 

machinery and transport vehicles 

• Display of warning signals at 

strategic locations. 
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Environmental 

Component 

Project 

Activities 

Impacts Mitigation Measures 

Socio-economic 

Aspects 

Mining 

operations  

Increase in 

employment 

opportunities both 

direct and indirect 

thereby increasing 

economic status of 

people of the 

region. 

• Will generate direct employment for 

persons. While secondary 

employment will be generated by 

other ancillary activities.  

• Mostly local people will be employed 

in the mine.   

• Mine management will carry out CER 

activities in the nearby villages to 

improve conditions of the villages. 

• The Mine management will improve 

the basic facilities. in the nearby 

villages under CER.  
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3. DESCRIPTION OF ENVIRONMENT 

 

3.1 BASELINE ENVIRONMENTAL STUDIES 

Baseline environmental studies were carried out within 10 km radius of the rough stone and 

Gravel Mine cluster area to assess the existing environmental scenario in the area. For EIA studies, 

Mine lease area of rough stone and gravel Mine was considered as the core zone and area outside 

the mine upto 10 km radius was considered as buffer zone. The baseline environmental 

monitoring was conducted by Enviro Tech Service (ETS), Ghaziabad it is an NABL and MOEF 

recognized laboratory for various components of environment, viz. Air, Noise, Water, Land was 

carried out during October 2021 to December 2021 in the study area covering 10 km radial 

Distance from the Rough stone and Gravel mines. Other environmental data on flora and fauna, 

land-use pattern, forest etc. were also generated through field surveys and secondary information 

collected from different State Govt. departments. Sampling methods and analysis. Socio-economic 

survey was conducted, through interaction with the people, Sarpanch and medical officers by 

floating questionnaires and collection of information are supported by census data for 

demographic structures, amenities, and infrastructure availability within the study area.  

 

3.1.1 Methodology 

Appropriate methodologies are followed in developing the EIA-EMP report. The methodology 

adopted for the study is outlined below: 

• Conducting reconnaissance of the study area;  

• Selecting sampling locations for conducting various environment baseline studies; 

 

• The sampling locations were selected on basis of the following: 

• Predominant wind directions recorded by the nearest Indian Meteorological Department 

(IMD) observatory; 

• Existing topography; 

• Drainage pattern and location of existing surface water bodies like lakes, rivers and 

streams; 

• Location of villages/towns/ sensitive areas, and;  

• Areas, which represent baseline conditions; 

 

The field observations were made to: 

• Assess the positive and negative impacts due to the proposed project; 

• Suggest appropriate mitigation measures for negating the adverse environmental impacts, 

if any, and; 

• Suggest post-project monitoring; 
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3.2 LAND USE OF STUDY AREA  

The land-use & land cover map of the 10 km radial study area from the periphery of project site has 

been prepared using Resource Sentinel-2A having 10 m spatial resolution and date of pass 24th 

December 2021 satellite image with reference to Google Earth data and the IRS Cartosat having 2.45 

m spatial resolution and date of pass September 2014. In order to strengthen the baseline information 

on existing land use pattern, the following data covering approx. the proposed project site as well as 

the 10 km radius from the periphery of the project site i.e. 10°58'37.77"N to 10°59'18.65"N latitude 

and 77°53'16.94"E to 78°4'21.09"E longitude and elevation 115 to 243 meter are observed. The 

project is in Survey of India topo sheet no 58F/13 while 10 km radius study area covers four topo 

sheets 58E/16, 58F/13, 58I/4 & 58J/1. 

 

The digital image processing was performed on ERDAS Imagine 2014 and ArcGIS 10.8 software system 

on high-configured computer. This software package is a collection of image processing functions 

necessary for pre-processing, rectification, band combination, filtering, statistics, classification, etc. 

Apart from contrast stretching, there are large numbers of image processing functions that can be 

performed on this station. Arc GIS map 10.1 is used for final layout presentation. 

 

Table 3.1 Data Specification Used for Presents Study 

Satellite/ Image Sensor Spatial resolution Date of Acquisition 

Sentinel-2A  Sentinel-2 10 m  24th December 2021 

Cartosat IRS Cartosat I 2.45m 2014 

 

3.3 LAND ENVIRONMENT 

Since, a major part of 10km study area comprises of Forest Area, Agricultural Area, Waste Land thus 

study on land environment of ecosystem play an imperative role in identifying susceptible issues and 

taking appropriate action to uphold ecological equilibrium in the region. The main objective of this 

section is to provide a baseline status of the study area covering 10 km radius around the project site 

so that temporal changes due to the industrial activities on the surroundings can be assessed in future. 

 

 3.3.1 Methodology 

The land use pattern of the study area was studied by analysing the available secondary data published 

in the District Primary Census abstract of the year 2001 & 2011. 

Salient features of the adopted methodology are given below: 

1. Acquisition of satellite data 

2. Preparation of base map from Survey of India topo sheets 

3. Data analysis using visual interpretation techniques 

4. Ground truth studies or field checks using GPS 

5. Finalization of the map 

6. Digitization using head up vectorisation method 

7. Topology construction in GIS  

8. Area calculation for statistics generation 
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9. Masking 

 

Four spectral bands provide high degree of measurability through band combination including FCC 

generation, bands rationing, classification etc. These features of the USGS data are particularity 

important for better comprehension and delineation of the land use classes. Hence, Sentinental data 

and IRS Cartosat data having 2.5 m spatial resolution having pan chromatic imagery has been used for 

land use mapping. 

 

The satellite data from the compact disc is loaded on the hard disk and by studying quick look (the 

sampled image of the appropriate area ;) the sub-scene of the study area is extracted. 

Supervised classification using all the spectral bands can separate accurately, the different land use 

classes at level II on the basis of the spectral responses, which involve the following three steps: 

1. Acquisition of ground truth 

2. Calculation of the statistics of training area 

3. Classification using maximum likelihood algorithm 

The training areas for classification were homogeneous, well spread throughout the scene with 

bordering pixels excluded in processing. Several training sets have been used through the scene for 

similar land use classes. After evaluating the statistical parameters of training sets, the training areas 

were rectified by deleting no congruous training sets and creating new ones. 

 

3.4 PRE-FIELD INTERPRETATION OF SATELLITE DATA 

The False Color Composite (FCC) of Sentinel-2A satellite imagery having 10 m spatial resolution 

satellite data at 1:50,000 scale was used for pre-field interpretation work. Taking the help of topo 

sheets, geology, geo-morphology and by using the image elements, the features were identified 

and delineated the boundaries roughly. Each feature was identified on image by their image 

elements like tone, texture, color, shape, size, pattern and association. A tentative legend in terms 

of land cover and land use was formulated. The sample area for field check is selected covering all 

the physiographic, land use/land cover feature cum image characteristics. Figure 3.1 shows the 

FCC of 10 KM radius of Sentinental Imagery. 

 

3.5 TOPOGRAPHY 

The physical setting of study area shows a contrast of immense dimensions and reveals a variety 

of landscapes influenced by relief, climate, vegetation and economic use by man. But even then, 

regionally, there is considerable local variation. The area is sloping from South West to North East 

Figure 3. 2, 3.3 and Figure 3.4. The Elevation from 13 to 162 m MSL are observed in the study area. 
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FIGURE 3.1 FCC OF THE 00-10 KM RADIUS WITH PROJECT LOCATION 

 
FIGURE 3.2 DIGITAL ELEVATION MODEL WITH IN 10 KM RADIUS 
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FIGURE 3.3 ELEVATION PROFILE OF NW-SE DIRECTION WITH IN 10 KM RADIUS 

 
FIGURE 3.4 ELEVATION PROFILE OF NE-SW DIRECTION WITH IN 10 KM RADIUS 

 

3.6 LAND USE/LAND COVER CLASSIFICATION 

Of the 6 LU/LC classes as per NRSA-TR-LU & CD-01-90 the 10 Km radius study area has presence 

of all 6 LU/LC classes are shown in Table 3.2 of which the agricultural land has the highest 

category of land which is combination of both cultivated and Uncultivated 54.5 % (171 Km2) 

followed by built-up land 29.4 % (92.22 Km2),followed by waste land which comprises of scrub 

3.02 % (9.46 Km2), plantation 10.03 % (31.46 Km2) and while water body comprises of 1.57 % 

(4.92 Km2) and the last other i.e. mining comprises of 1.47 % (4.62 Km2) and solar panels land 

1.06 % (3.54 Km2),Terrain presumably makes it difficult to visualize some of the other features of 

the total project area. It is also observed that the study area is well connected SH-84, NH-81 which 

is passing under the 10 km radius of the study area. The presence of different land use is shown 

in Figure 3.6 of the pie chart distribution. 

 

Table 3.2 LU/LC AND ITS COVERAGE WITHIN 10 KM RADIUS 

S.No Level I Level -II Area (Km2) Percentage (%) 

1 Built-up Land Built-up Land 92.22 29.40 

2 Agricultural Land Crops – Cultivated & 

Uncultivated 

 

171 54.50 

3 Waste Land Scrub/Shrub 9.46 3.02 

Plantation 31.46 10.03 

4 Water Body Water Body 4.92 1.57 

5 Others Mining land 4.62 1.47 

  Total 313.68 100 
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FIGURE 3.5 LU/LC DETAILS OF 10 KM RADIUS 

 

 
FIGURE 3.6 PIE CHART OF THE LU/LC CLASSIFICATION WITHIN 10 KM RADIUS 

 

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

Agriculture land (includes crop land) 54.5 % and by water bodies (Rivers Stream Canals) 1.57 %. 

The total mining area within the study area is 1.47%. The cluster area 12.08.50 Ha contributes to 

2%10%
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Built-up Land

Mining land
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the total mining area within the study area. This small percentage of Mining Activities shall not 

have any significant impact on the environment. 

3.7 HYDROLOGY:  

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

the important aquifer systems in the district. Geophysical prospecting was carried out in that area 

by SSRMP-80 Instrument by qualified Geo physicist with the help of IGIS software and it was 

inferred that the low resistance encountered at the depth between 60-70m. Hence there is no 

possibilities of water table intersection during the entire mine life period. Besides it is also 

inferred that topographically there are no major water bodies intersecting the project area. There 

is no necessity of stream, channel diversion. 

 

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

levels, which will be collected and stored in the mine sump pits, the collected water will act as a 

temporary reservoir during the end of the life of the mine. The collected water will be used for 

dust suppression, greenbelt development. 

  

The study area is part of Kaveri River basin. Dendritic to sub dendritic type of drainage is observed 

in study area.  The 10km study area comprises of small stream the major is Amaravathi River 6.43 

Km in SE direction.  

 

Table 3.3 DISTANCE & DIRECTION OF RIVER/STREAM/NALA WITHIN THE 10KM RADIUS 

 

3.8 SPATIAL DATA FROM SOI TOPOGRAPHICAL SHEETS 

Creating a GIS spatial database is a complex operation, and is the heart of the entire work; it 

involves data capture, verification and structuring processes. Raw geographical data are available 

in many different analogue and digital form such as toposheets, aerial photographs, satellite 

imageries and tables. Out of all these sources, the source of toposheets is of much concern to 

natural resource scientist and an environmentalist.  

 

In the present study, the essential maps generated from SOI topographical maps. Using the 

topographical maps, the drainage map and contour Map were also developed. The maps are 

prepared to a certain scale and with attributes complying with the requirement of terms of 

reference (ToR). The location of entities on the earth’s surface is then specified by means of an 
agreed co-ordinate system. For most GIS, the common frame of co-ordinate system used for the 

study is UTM co-ordinates system. All the maps are first Geo-referenced. The same procedure is 

also applied on remote sensing data before it is used to prepare the Essential maps. There is a 

road network connecting built-up areas and industries. As the terrain conditions are black cotton 

Name of the 

River/Stream/Nala 

Distance from Project Site 

(Km) 

Direction from Project Site 

Amaravathi River 6.43 Km SE 

Kaveri River 9.49 km NW 
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soil and bit undulated terrain and there is a drainage network around the site location. No National 

parks and wild life sanctuaries located in the study area.  
 

 

FIGURE 3.7 DRAINAGE PATTERN PRESENT IN THE STUDY AREA WITHIN 10 KM RADIUS 

 

3.9 SOIL CHARACTERISTICS 

For studying soil profile of the region, sampling locations were selected to assess the existing soil 

conditions in and around the stone mining area representing various land use conditions. The 

samples were collected by ramming a core-cutter into the soil up to a depth of 15-20 cm. Total 6 

samples within the study area were collected and analyzed. The details of the soil sampling 

locations are given in Table 3.4 and shown in Figure 3.8. The sampling was carried out once in 

the study period. 

 

Table 3.4 DETAILS OF SOIL SAMPLING LOCATIONS 

S. 

No. 

Location 

Code 

Location Distance 

(Km) 

Direction of wind 

w.r.t Project Site 

1. S1 Punnam Village 1.57 Km Nearest Habitation 

and Upwind NE 

2. S2 Poolampalayam village 6.03 Km Upwind NE 
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S. 

No. 

Location 

Code 

Location Distance 

(Km) 

Direction of wind 

w.r.t Project Site 

3. S3 Karundayampalayam village 3.91 Km Downwind SW 

4. S4 Punnam Velayuthampalayam 

Village 
1.38 Km 

Downwind SW 

5. S5 Kuppam village 2.99 km Cross wind NW 

6. S6 Mochakottam Palayam Village 4.51 km Cross wind SE 

 

The collected soil samples were analyzed in the NABL/MOEF approved laboratory for physico-

chemical and nutrition parameters. The physical, chemical properties and heavy metals 

concentrations were determined and the results are given in Table 3.5. 

 

 
FIGURE 3.8 STUDY AREA MAP WITH SOIL SAMPLING LOCATIONS
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Table 3.5 TEST RESULTS OF SOIL 

 

 

 

 

 

 

S. No. Test Parameter Unit S1 

Results 

S2 

Results 

S3 

Results 

S4 

Results 

S5 

Results 

S6  

Results 

Test Method 

1 pH … 7.92 8.43 7.63 7.96 7.36 7.93 IS 2720 (Part-26) 

2 

Electrical 

Conductivity 

(EC) 

µs/cm 354 451 462 468 387 363 IS 14767 

3 Texture … Clay Loam Clay Loam 
Clay 

Loam 

Clay 

Loam 

Clay 

Loam 

Sandy Clay 

Loam 
IS 2720 (Part-4) 

4 Sand % 33.5 35.1 34.9 33.0 35.3 52.2 IS 2720 (Part-4) 

5 Silt % 35.4 35.5 31.0 35.6 32.6 18.7 IS 2720 (Part-4) 

6 Clay % 31.1 29.4 34.1 31.4 32.1 29. IS 2720 (Part-4) 

7 
Water Holding 

Capacity (WHC) 
% 41.0 44.3 35.0 27.0 28 40.7 IS 2720 (Part-2) 

8 Bulk Density g/cm3 1.23 1.08 0.96 1.07 1.15 0.59 IS 2386 (Part-4) 

9 Porosity % 33.4 25.8 23.7 35.1 19 35.8 IS 13030 

10 Calcium,(Ca) mg/kg 158 157 171.3 157.5 153 141 IS 2720 (Part-23) 

11 Magnesium,(Mg) mg/kg 26.7 22.5 24.8 36 36 23.6 ETS/STP/SOIL-08 

12 Manganese,(Mn) mg/kg 30.5 31.3 26.4 23.8 25.8 19 ETS/STP/SOIL-18 

Date of Sampling 20.12.2021 Sampling Method ETS/STP/SOIL-01 

Analysis Start Date 25.12.2021 Sample Quantity 2.0 Kg 

Analysis End Date 29.12.2021 Packing Condition SEALED 

Sampling Done By ETS STAFF               Packed In POLY BAG 
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S. No. Test Parameter Unit S1 

Results 

S2 

Results 

S3 

Results 

S4 

Results 

S5 

Results 

S6  

Results 

Test Method 

13 Zinc,(Zn) mg/kg 0.59 0.75 1.15 1.15 1.06 0.57 ETS/STP/SOIL-18 

14 Boron (as B) mg/kg 0.44 0.83 0.68 0.78 1.48 0.46 ETS/STP/SOIL-18 

15 Chloride,(Cl) mg/kg 135 146 133.7 152 164 179 BS 1377 -3 

16 
Total Soluble 

Sulphate 
% 129 143 142.1 143.5 148 163 IS 2720 (Part-27 ) 

17 Potassium (K ) mg/kg 42.2 45.4 45.8 44 38.7 25.7 ETS/STP/SOIL-18 

18 
Phosphorus 

(PO4) 
mg/kg 0.82 1.56 0.58 1.09 1.17 0.78 ETS/STP/SOIL-19 

19 
Total Nitrogen 

(N) 
mg/kg 156 163.8 148 178 165.7 263 ETS/STP/SOIL-15 

20 Cadmium,(Cd) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ETS/STP/SOIL-18 

21 Chromium,(Cr) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ETS/STP/SOIL-18 

22 Copper,(Cu) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ETS/STP/SOIL-18 

23 Lead,(Pb) mg/kg 0.74 0.78 0.82 1.52 1.31 0.48 ETS/STP/SOIL-18 

24 Iron,(Fe) mg/kg 2.63 2.32 2.56 2.72 2.01 2.76 ETS/STP/SOIL-18 

25 
Organic 

Matter,(OM) 
% 1.32 1.57 2.06 1.84 1.56 1.63 IS 2720 (Part-22) 

26 
Organic 

Carbon,(OC) 
% 0.54 1.05 1.52 1.16 0.91 1.09 BS 1377 -3 

27 
Cation Exchange 

Capacity (CEC) 
meq/100g 36.5 35.8 35 32.6 36 37 IS 2720 (Part-24) 
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Observations:  

• pH of the soil samples varied from 7.36 to 8.43 indicating slightly alkaline soil 

• Bulk density of the soil samples varied from 0.59 to 1.23 g/cm3 

• Organic matter in the soil samples varied from 1.32 to 2.06 % 

• Total Nitrogen in the soil samples varied from 148 to 263 mg/kg 

• Water Holding Capacity (WHC) in the soil samples varied from 27 to 40%. 

 

From the analysis results of the soil samples, it was observed that the soil was low to medium 

fertile and having low productivity. The soil in the study area needs additional fertilizers for 

improving the fertility status and increase in crop productivity. This also indicates the poor level 

of micro-nutrient. The organic matter was found in the range of 1.32 to 2.06 % indicating 

moderate organic content in the soil. Overall, the soil quality in the area was found to medium to 

fair fertile with moderate productivity. 

 

3.10 AIR ENVIRONMENT 

3.10.1 Meteorology 

The temperature in Karur district ranges from a maximum of 39 °C (102 °F) to a minimum of 17 °C 

(63 °F). Like the rest of the state, April to June is the hottest months and December to January are 

the coldest. Karur receives an average of 590–600 mm (23–24 in) annually, which is lesser than the 

state average of 1,008 mm (39.7 in). The South west monsoon, with an onset in June and lasting up 

to August, brings scant rainfall since Karur being a rain shadow region. The bulk of the rainfall 

comes during summer months (late April, May) and the North East monsoon in the months of 

October, November and December. 

 

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

meteorological condition and atmospheric dispersion involves the wind in the broadest sense. 

Wind fluctuations over a very wide range of time, accomplish dispersion and strongly influence 

other processes associated with them. 

 

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

station was installed at a height of 3 m above the ground level in such a way that there are no 

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

recorded on hourly basis. 

 

The district receives the rain under the influence of both southwest and North east monsoon. The 

Northeast monsoon chiefly contributes to the rainfall in the district. Most of the precipitation occurs 

in the form of cyclonic storms caused due to the depressions in Bay of Bengal. The Southwest 

monsoon rainfall is highly erratic and summer rains are negligible. The average annual rainfall over 

the district varies from about 328.8 mm to 784.1 mm. (Average Rainfall is 655.0 mm). The average 

annual rainfall and the 5 years rainfall collected from IMD, Chennai is as follows: 
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Table 3.6 RAINFALL DATA 

Actual Rainfall (mm)  

Normal Rainfall   

(mm) 
2013 2014 2015 2016 2017 

460.8 511.5 784.1 328.8 715.3 655 

                            Source: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/karur 

 

Table 3.7 METEOROLOGICAL DATA RECORDED AT SITE 

S.No Parameters Oct- 2021 Nov- 2021 Dec-2021 

 

1 

 

Temperature (0C) 

Max 35.2 33.4 32.6 

Min 22.5 17.4 15.3 

Avg. 27.4 24.1 21.7 

2 Relative Humidity (%) Avg. 75 72 76 

 

3 

 

Wind Speed (m/s) 

Max 6.2 5.9 6.1 

Min 3.6 3.5 4.0 

Avg. 4.1 4.3 4.7 

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

5 Wind Direction - SW, NE NE, E NE, E  

                                                                                        Source: On-site monitoring/sampling  

 

3.10.2 Analysis of Meteorological Data, Karur 

The Indian Meteorological Department records the data at two times a day viz. 08:30 hr and 17:30 

hr.  

 

The meteorological data recorded during the monitoring period is very useful for proper 

interpretation of the baseline information as well as input for air quality prediction. Historical 

data on meteorological parameters also plays an important role in identifying the general 

meteorological regime of the region. The year may broadly be divided into four seasons based on 

meteorological variations: 

 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/karur
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FIGURE 3.9 SITE SPECIFIC WINDROSE OCTOBER 2021 TO DECEMBER 2021 

 

Table 3.8 WIND DIRECTION AND WIND SPEED 

Wind Direction Frequency % 

Upwind Direction NE (25 %) 

Downwind Direction SW (15%) 

Calm conditions (%) <2mph 

Average Speed 5.9 mph 

 

3.10.3 Baseline Ambient Air Quality  

The status of ambient air quality within the study area was monitored during October 2021 to 

December 2021 at 8 locations including the Rough stone and Gravel Mine lease area and in nearby 

villages. The monitoring locations are given in Table 3.9 and are shown in Figure 3.10.  
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The various sources of air pollution in the region are stone mining, crushing activities and 

vehicular traffic. The prime objective of the baseline air quality study (10-km radius) was to assess 

the existing air quality of the area to form baseline information. The study area represents mostly 

rural environment with stone mining quarries & crushers. 

 

The regional climatologically data, was used as a guideline to know the predominant wind 

direction during study period. The locations were identified keeping in view predominant wind 

directions prevailing during study period, sensitive receptors, human settlements, and mining 

activities around.  

 

The levels of Respirable Particulate Matter (PM10), Fine Particulates (PM2.5), Sulphur Dioxide 

(SO2) and Oxides of Nitrogen (NOx) were monitored for establishing the baseline status. PM10 

were sampled with the help of Respirable Dust Samplers on filter papers and SO2& NOx were 

absorbed in the respective absorption media in the impingers attached to RD samplers and 

analyzed spectro-photometrically. PM2.5 was monitored with the help of Fine Particulate 

Samplers. The minimum, maximum, average and 98th percentile values have been computed from 

the observed raw data for all the AAQ monitoring stations and the results are summarized in 

Table 3.10. 

 

Table 3.9 DETAILS OF AMBIENT AIR QUALITY MONITORING LOCATIONS 

S. 

No. 

Location 

Code 

Location Distance 

(Km) 

Direction of wind 

w.r.t Project Site 

1. AAQ 1 Project Site - Core zone 

2. AAQ 2 Punnam Village 1.57 Km Upwind NE 

3. AAQ 3 Poolampalayam village 6.03 Km Upwind NE 

4. AAQ 4 Karundayampalayam village 3.91 Km Downwind SW 

5. AAQ 5 Punnam Velayuthampalayam Village 1.38 Km Downwind SW 

6. AAQ 6 Kuppam village 2.99 km Cross wind NW 

7. AAQ 7 Mochakottam Palayam Village 4.51 km Cross wind SE 
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FIGURE 3.10 STUDY AREA MAP WITH MONITORING LOCATIONS 

Table 3.10 SUMMARY OF AMBIENT AIR QUALITY RESULTS 

 

Particulate matter PM-2.5 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value STDEV 
AAQ-1 26.5 20.6 24.01 26.3 1.30 
AAQ-2 23.7 19.2 21.69 23.65 1.27 
AAQ-3 22.5 18.5 20.67 22.4 0.96 
AAQ-4 19.5 17.1 18.15 19.4 0.69 
AAQ-5 27.6 19.8 22.74 26.1 1.22 
AAQ-6 20.5 17.6 18.74 20.15 0.69 
AAQ-7 19.9 16.8 18.27 19.75 0.68 

Particulate matter PM-10 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 
AAQ-1 46.8 41.6 44.34 46.8 0.96 
AAQ-2 43.9 39.1 41.36 43.4 2.04 
AAQ-3 45.3 39.2 42.14 45 1.40 
AAQ-4 43.5 38.9 41.23 43.3 1.08 
AAQ-5 44.6 41.1 42.97 44.6 0.82 
AAQ-6 42.9 38.9 41.03 42.8 0.89 
AAQ-7 43.5 38.6 41.48 43.45 1.31 

Sulphur Di-oxide as SO2  

Date of Sampling -      Sampling Method ETS/STP/AIR-01 

Analysis Start Date 05.10.2021    Sample Quantity - 

Analysis End Date 31.12.2021       Packing Condition - 

Sampling Done By ETS STAFF        Weather Condition Clear 
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Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 
AAQ-1 9.7 8.1 9.01 9.65 0.53 
AAQ-2 7.7 5.2 6.48 7.7 0.65 
AAQ-3 6.5 5.1 5.52 6.3 0.29 
AAQ-4 6.9 5 5.76 6.9 1.14 
AAQ-5 6.9 4.3 5.76 6.75 0.52 
AAQ-6 7.9 5.1 6.48 7.85 0.88 
AAQ-7 6.7 4.3 5.67 6.6 0.73 

Oxide of Nitrogen as NO2 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 
AAQ-1 24.7 20.4 22.29 24.65 1.38 
AAQ-2 20.2 16.5 18.51 20.05 0.97 
AAQ-3 19.5 16.5 18.07 19.3 0.69 
AAQ-4 19.6 16.2 17.71 19.55 0.87 
AAQ-5 19.9 16.9 18.12 19.65 0.63 
AAQ-6 19.8 17.5 18.38 19.7 0.61 
AAQ-7 19.7 15.1 18.30 19.65 1.48 

 

3.10.4 Observations of Primary Data: 

• PM10 concentration in the study area varied from 38.6 to 46.8 μg/m3 during the study period. 

• PM2.5 concentration in the study area varied from 16.8 to 27.6 μg/m3 during the study period. 

• SO2 concentration in the study area varied from 4.3 to 9.7 μg/m3 during the study period. 

• NO2 concentration in the study area varied from 15.1 to 24.7 μg/m3 during the study period. 

From the above results, it is observed that the ambient air quality with respect to PM10, PM2.5, SO2 

and NO2 at all the monitoring locations was within the permissible limits specified by CPCB. 

 

3.11 NOISE ENVIRONMENT 

3.11.1 Baseline Status 

Ambient noise level monitoring was carried out at the 8 monitoring locations; those were selected 

for ambient air quality monitoring. The details of noise monitoring locations are given in Table 

3.11 and are shown in Figure-3.11. Monitoring stations and the results are summarized in Table 

3.12. 

Table 0.1 NOISE SAMPLING LOCATIONS IN THE STUDY AREA 

S. 

No. 

Location 

Code 

Location Distance 

(Km) 

Direction of wind 

w.r.t Project Site 

1. N1 Project Site - Core zone 

2. N2 Punnam Village 1.57 Km Upwind NE 

3. N3 Poolampalayam village 6.03 Km Upwind NE 

4. N4 Karundayampalayam village 3.91 Km Downwind SW 

5. N5 Punnam Velayuthampalayam Village 1.38 Km Downwind SW 

6. N6 Kuppam village 2.99 km Cross wind NW 

7. N7 Mochakottam Palayam Village 4.51 km Cross wind SE 
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FIGURE 0.1: STUDY AREA MAP WITH NOISE MONITORING LOCATIONS 
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Table 0.2 AMBIENT NOISE LEVEL MONITORING RESULTS, [dB(A)] 

 

 

 

 

 

 

Location N1 N2 N3 

 

N4 

 

S.No Time 

(Hrs) 

Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 

dB(A) Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 

dB(A) Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 

dB(A) Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 

dB(A) 

1 0600 41.1 48.5 46.0 43.6 46.6 45.4 47.3 50.1 46.9 32.4 36.2 36.0 

2 0700 41.5 51.2 47.6 41.6 44.1 45.0 46.3 51.2 47.5 34.5 40.4 37.2 

3 0800 43.6 53.6 49.0 42.2 45.5 46.3 46.1 48.6 47.5 35.2 39.5 37.9 

4 0900 42.6 53.1 51.5 44.9 49.8 48.0 47.4 46.2 48.3 36.8 38.5 37.7 

5 1000 43.1 45.8 46.7 41.9 50.6 49.1 46.2 49.1 49.9 36.5 37.6 38.3 

6 1100 44.5 46.6 45.7 42.5 52.6 50.0 45.1 47.3 50.4 38.1 45.3 40.2 

7 1200 45.6 47.8 46.8 44.2 54.2 51.6 46.9 49.5 50.2 34.7 40.5 42.5 

8 1300 46.9 49.6 42.5 41.6 51.6 52.0 46.2 48.8 50.7 37.2 41.3 46.7 

9 1400 47.1 50.2 48.9 42.2 53.5 50.8 45.7 46.7 51.5 36.2 43.5 48.3 

10 1500 45.4 51.8 46.7 42.6 54.5 52.8 46.3 48.7 51.4 35.9 44.8 50.3 

11 1600 43.6 52.8 51.3 43.2 46.5 52.2 48.1 50.2 52.3 36.6 38.7 51.6 

12 1700 44.8 52.6 51.3 43.5 48.3 50.5 46.3 51.5 51.8 32.5 40.9 50.5 

13 1800 46.2 55.3 52.8 42.5 47.6 51.8 47.3 53.5 50.4 34.4 43.4 49.9 

14 1900 43.5 52.1 49.7 40.9 49.6 48.1 48.9 50.5 49.7 31.5 39.6 48.3 

Date of Sampling - Sampling Method ETS/STP/NOISE-01 

Analysis Start Date 22.12.2021 Sample Quantity - 

Analysis End Date 23.12.2021 Packing Condition - 

Sampling Done By ETS STAFF Category of Area Industrial Area 
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15 2000 40.9 50.2 47.7 43.5 47.6 47.0 42.6 55.5 49.5 36.9 46.5 47.9 

16 2100 40.5 49.8 46.3 41.5 47.1 45.1 40.9 51.9 48.2 32.5 40.8 38.4 

17 2200 38.6 46.9 44.5 38.2 45.6 43.3 41.2 53.2 47.6 36.1 44.3 46.9 

18 2300 37.5 38.1 37.8 39.8 43.5 42.0 35.1 43.6 44.2 34.1 39.9 44.9 

19 0000 36.1 40.5 38.8 37.6 43.7 41.6 36.4 47.2 44.7 32.9 37.8 42.0 

20 0100 35.3 39.7 38.0 36.8 42.5 40.5 32.9 37.5 40.8 33.5 36.9 40.5 

21 0200 36.1 38.6 37.5 37.3 44.1 40.9 31.8 39.8 37.4 33.7 35.8 38.9 

22 0300 33.5 35.8 34.8 37.1 39.1 38.2 32.7 37.5 36.7 32.5 34.5 36.6 

23 0400 34.1 37.8 36.3 35.9 39.8 37.3 32.5 36.2 35.2 33.4 36.6 35.3 

24 0500 34.6 36.9 34.9 36.5 38.2 37.4 31.4 35.5 33.9 33.4 36.5 35.6 

Day Mean dB(A) 48.4 Day Mean 

dB(A) 

47.1 Day Mean dB(A) 48.7 Day Mean dB(A) 39.4 

Night Mean dB(A) 37.0 Night Mean 

dB(A) 

40.0 Night Mean dB(A) 37.7 Night Mean dB(A) 35.4 

 

Location N5  N6  N7  

S.No Time 

(Hrs) 

Min Max dB(A) Min Max dB(A) Min Max dB(A) 

1 0600 40.5 45.3 43.4 46.7 48.5 47.4 41.2 43.5 21.3 

2 0700 41.6 46.6 44.4 49.5 50.4 49.8 41.5 42.3 42.1 

3 0800 41.6 45.5 44.7 47.5 52.1 50.7 41.4 44.9 43.2 

4 0900 42.4 50.4 47.3 45.5 47.2 47.5 42.8 45.5 44.6 

5 1000 45.5 48.8 47.5 48.3 52.3 50.7 43.8 47.6 46.4 

6 1100 46.7 51.3 49.6 45.9 48.3 47.1 44.7 45.5 45.1 

7 1200 47.7 50.3 49.5 47.2 49.5 48.5 44.6 49.9 48.3 

8 1300 48.1 50.3 49.3 45.8 51.2 49.3 46.5 49.2 48.6 
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Location N5  N6  N7  

S.No Time 

(Hrs) 

Min Max dB(A) Min Max dB(A) Min Max dB(A) 

9 1400 47.2 51.2 50.7 46.1 55.6 54.7 46.4 52.5 50.4 

10 1500 48.5 51.3 50.1 47.3 54.5 52.2 45.8 54.2 51.8 

11 1600 47.6 51.7 50.6 45.8 52.2 51.6 44.2 54.7 52.1 

12 1700 46.1 50.4 48.8 47.1 53.5 51.4 42.8 53.9 51.7 

13 1800 45.5 50 48.2 47.2 54.3 51.9 42.7 53.2 51.5 

14 1900 45.2 48.5 47.7 48.5 51.3 50.5 42.8 51.8 49.3 

15 2000 46.1 49.5 48.1 35.1 46.3 43.6 41.9 50.5 48.5 

16 2100 44.4 45.5 44.6 36.4 45.7 43.2 41.5 49.7 47.2 

17 2200 43.2 45.6 44.0 34.7 44.4 41.9 41.5 46.9 45.0 

18 2300 31.5 38.9 36.6 36.1 40.2 38.7 38.8 40.2 40.8 

19 0000 36.7 38.2 37.5 34.2 38.4 37.0 38.9 42.8 40.9 

20 0100 35.8 37.9 36.4 34.9 39.9 37.8 38.4 40.5 39.4 

21 0200 31.2 34.6 33.2 32.8 34.2 34.0 36.5 38.9 37.9 

22 0300 34.2 36.8 35.7 33.1 36.6 35.2 35.5 37.7 36.6 

23 0400 33.6 35.9 34.5 36.2 38.8 36.7 34.8 36.6 35.6 

24 0500 32.2 35.5 34.6 34.4 38.2 35.4 34.4 35.6 35.5 

Day Mean dB(A) 47.5 Day Mean dB(A) 48.9 Day Mean dB(A) 47.5 

Night Mean dB(A) 35.5 Night Mean dB(A) 36.7 Night Mean dB(A) 38.0 

 

3.11.2 Observations:  

From the above table, it is observed that the ambient noise levels at all the monitoring locations and villages as the permissible limits of 55 dB(A) 

for day time and 45 dB(A) for night time observed within permissible limit.  
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3.12 WATER ENVIRONMENT  

3.12.1 Topography & Drainage Pattern 

Topography  

The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle sloping towards North eastern side. 

The maximum altitude of the area is 175 m above Mean Sea level. 

 

Drainage Pattern of the area 

Drainage pattern are created by stream erosion over time that reveals characteristics of the kind 

of rocks and geological structures in a landscape region drained by streams. Drainage pattern is 

the pattern formed by the streams, rivers, and lakes in a particular drainage basin. They are 

governed by the topography of the land, whether a particular region is dominated by hard or soft 

rocks, and the gradient of the land. 

 

Dendritic patterns, which are by far the most common, develop in areas where the rock (or 

unconsolidated material) beneath the stream has no particular fabric or structure and can be 

eroded equally easily in all directions. 

 

There are no streams, canals or water bodies crossing within the project area. The drainage 

pattern of the area is dendritic – sub dendritic. 

 

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

water course or nallah is inferred. During rainy season the surface runoff flows in E to W direction. 

The drainage pattern of the study area is dendritic type. The quarrying activity will not hinder the 

natural flow of rainwater. 

 

3.12.2 Rainfall 

The area receives rainfall by South-West monsoon. Rainy season sets in the middle of June and 

lasts till September. The normal average rainfall in the Karur district is 655 mm IMD Data, 

Chennai. 

 

3.12.3 Hydrogeological studies 

Karur district is underlain entirely by Archaean Crystalline formations with Recent alluvial 

deposits occurring along the river and streams courses. Weathered, fissured and fractured 

crystalline rocks and the recent alluvial deposits constitute the important aquifer systems in the 

district. 

 

The porous formations in the district are represented by river alluvium. These alluvial deposits 

are confined to the Major River and stream courses only. Ground water occurs under phreatic 

conditions. The maximum saturated thickness of these aquifers is upto 10 m depending upon the 

topographic conditions.  
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The hard consolidated crystalline rocks of Archaean age represent weathered, fissured and 

fractured formations of gneisses, granites, charnockites and other associated rocks. Ground water 

occurs under phreatic conditions in the weathered mantle and under semi-confined conditions in 

the fractured zones. The thickness of the weathered mantle of the hard rocks is varying from less 

than a meter to as much as 20.10 m. It is within the depth of 15m in major part of the district.  

 

The Specific capacity of large diameter wells tested in crystalline rocks from 31 to 200 lpm / m. of 

drawdown. The yield characteristics of wells vary considerably depending on the topographic set-

up, lithology and the degree of weathering.  

 

The yield of bore wells drilled down to a depth of 70 to 100 m, by various state agencies mainly 

for domestic purposes ranged from 100 to 600 lpm. The yield of successful bore wells drilled 

down to a depth of 200 m bgl during the ground water exploration programme of Central Ground 

Water Board ranged from 0.50 to 14.00 lps. The aquifer and well parameters of the wells show 

wide variation. 

(Source: District Groundwater Brochure, Karur  District, Tamil Nadu, CGWB 2013). 

 

3.12.4 Site Specific Ground Water Table scenario 

The pre monsoon water level in wells in adjoining villages near project site is observed at 59 to 

64 bgl while Post Monsoon water level in the area is observed from 54 to 59 bgl. As per data 

obtained from nearby village borewells are tabulated in Table 3.14. 

 

Table 0.3 WATER LEVEL 

               Particulars                Depth 

              Water Table Level 

                 During summer             64m 

                 Rainy Season              59m 

 

Table 0.4 NEARBY OPEN WELLS & BORE WELLS 

(Measured from Water Level Meter) 

Particulars Distance & 

Direction 

Depth  

(m) 

Water Level 

(m) 

Bore Well (1 No) 150 m, South 162 62.6 

Bore Well (1 No) 450m, Southwest 160 63.9 

 

3.12.5 Water requirement  

Total water requirement in the rough stone and Gravel Mine for the project is estimated to be 3.82 

KLD. Water will be supplied from mostly rainwater accumulated in mine pit (when available) for 

dust suppression and plantation and by tanker from nearby villages. Drinking water will be 

supplied from nearby villages. 
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3.12.6 Baseline Status  

The existing status of groundwater and surface water quality was assessed by identifying 5 

ground water (Bore wells/dug wells) samples in different villages and 2 surface water samples. 

 

The physio-chemical characteristics of ground and surface water are given in the Tables 3.16 

respectively. 

 

Table 0.5 DETAILS OF WATER SAMPLING LOCATIONS 

S. 

No. 

Location 

Code 

Location Distance 

(Km) 

Direction of wind 

w.r.t Project Site 

1. GW 1 Punnam Village 1.57 Km Nearest Habitation 

and Upwind NE 

2. GW 2 Poolampalayam village 6.03 Km Upwind NE 

3. GW 3 Karundayampalayam village 3.91 Km Downwind SW 

4. GW 4 Punnam Velayuthampalayam 

Village 
1.38 Km 

Downwind SW 

5. GW 5 Kuppam village 2.99 km Cross wind NW 

Surface water locations 

1. SW1 Amravati River 6.33 Km NW 

2. SW2 Kaveri River 9.71 Km N 

 

 
FIGURE 0.2 WATER MONITORING LOCATIONS 
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Table 0.6 PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF GROUND WATER 

 

 

 

 

 

 

S. 

No. 

Test Parameter Unit GW 1 

Result 

GW 2 

Result 

GW 3 

Result 

GW 4 

Result 

GW 5 

Result 

Specification/Limit    

(As per IS:10500: 2012) 

Test Method 

Desirable  Permissible  

1 Colour Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 15 APHA 2120-B 

2 Odour … 
Agreeabl

e 
Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable APHA 2150-B 

3 pH … 7.80 7.65 6.42 7.50 7.03 6.5 - 8.5 
No 

Relaxation 
APHA 4500-
H+ 

4 Conductivity µs/cm 600 757 688 655 673 
Not 

Specified 
Not 

Specified 
APHA 2510-B 

5 Turbidity NTU < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 5 APHA 2130-B 

6 

Total Dissolved 
Solids, 
(TDS) 

mg/L 415 523 475 452 465 500 2000 APHA 2540-C 

7 
Total Hardness, 
(CaCO3) 

mg/L 139 190.8 181 185.6 147.5 200 600 APHA 2340-C 

8 
Calcium, 
(Ca) 

mg/L 24.5 41.3 36.7 31.5 28 75 200 
APHA 
3500:(Ca)-B 

9 
Magnesium 
(Mg) 

mg/L 15 23.6 21.4 21 18.9 30 100 
APHA 
3500:(Mg)-B 

10 Total Alkalinity mg/L 171 190 123 155 183 200 600 APHA 2320-B 

Date of Sampling 20.12.2021 Sampling Method ETS/STP/WATER-01 

Analysis Start Date 25.12.2021 Sample Quantity 2.0+ 0.5 Litre 

Analysis End Date 30.12.2021   Packing Condition Sealed 

Sampling Done By ETS STAFF Packed IN PVC and Glass Bottle 
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S. 

No. 

Test Parameter Unit GW 1 

Result 

GW 2 

Result 

GW 3 

Result 

GW 4 

Result 

GW 5 

Result 

Specification/Limit    

(As per IS:10500: 2012) 

Test Method 

Desirable  Permissible  

(CaCO3) 

11 
Chloride, 
(Cl) 

mg/L 76 102.5 81.3 88 90.4 250 1000 
APHA 
4500:(Cl- )-B 

12 
Sulphate, 
(SO4) 

mg/L 17.7 33 23.1 24 24 200 400 
APHA 
4500:(SO4)-E 

13 Iron,(Fe) mg/L 0.16 0.15 0.18 0.12 0.11 0.3 
No 

Relaxation 
APHA-3120B 

14 
Chlorine 
(Residual) 

mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 1 
APHA 
4500:(Cl)-B 

15 
Fluoride, 
(F) 

mg/L 0.16 0.16 0.14 0.2623 0.22 1 1.5 
APHA 
4500:(F- )-D 

16 
Nitrate, 
(NO3 ) 

mg/L 17 21 16.5 18 12 45 
No 

Relaxation 

APHA 
4500:(NO3-)-
B 

17 
Copper, 
(Cu) 

mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05 1.5 APHA 3120B 

18 
Manganese, 
(Mn) 

mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.1 0.3 APHA-3120B 

19 
Mercury, 
(Hg) 

ug/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 
No 

Relaxation 
APHA-3114C 

20 
Cadmium, 
(Cd) 

mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 
No 

Relaxation 
APHA 3120B 

21 
Selenium, 
(Se) 

mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 
No 

Relaxation 
APHA-3120B 

22 
Aluminium, 
(Al) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.2 APHA-3120B 
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S. 

No. 

Test Parameter Unit GW 1 

Result 

GW 2 

Result 

GW 3 

Result 

GW 4 

Result 

GW 5 

Result 

Specification/Limit    

(As per IS:10500: 2012) 

Test Method 

Desirable  Permissible  

23 Lead,(Pb) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 
No 

Relaxation 
APHA-3120B 

24 Zinc,(Zn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 5 15 APHA-3120B 

25 

Total 
Chromium, 
(Cr) 

mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Not 

Specified 
Not 

Specified 
APHA-3120B 

26 Boron,(B) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.5 1 
APHA 
4500:(B)-C 

27 Mineral Oil mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.5 
No 

Relaxation 
IS 3025 (Part-
39) 

28 

Phenolic 
Compound, 
(C6H5OH) 

mg/L Absent Absent Absent Absent Absent 0.001 0.002 APHA 5530-C 

29 

Anionic 
Detergent(MBA
S) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.2 1 APHA 5540-C 

30 
Cyanide, 
(CN)* 

mg/L Absent Absent Absent Absent Absent 0.05 
No 

Relaxation 
APHA 
4500:(CN-)-D 

31 
Total Coliform 
Count 

MPN/
100m
L 

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 Shall Not Be Detectable IS 1622 

32 Escherichia coli 
MPN/
100m
L 

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 Shall Not Be Detectable IS 1622 

33 
Barium, 
(Ba) 

mg/L <0.005 <0.005 <0.005 < 2 < 2 0.7 
No 

Relaxation 
APHA 3120B 
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S. 

No. 

Test Parameter Unit GW 1 

Result 

GW 2 

Result 

GW 3 

Result 

GW 4 

Result 

GW 5 

Result 

Specification/Limit    

(As per IS:10500: 2012) 

Test Method 

Desirable  Permissible  

34 
Ammonia(as 
Total NH3-N)* 

mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.005 <0.005 0.5 
No 

Relaxation 
APHA 
4500:(NH3)-C 

35 Sulphide,(H2S) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 
No 

Relaxation 
APHA 
4500:(S2-)-D 

36 
Molybdenum,(
Mo) 

mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.05 <0.05 0.07 
No 

Relaxation 
APHA-3120B 

37 
Arsenic, 
(As) 

mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 0.05 APHA 3120B 

38 (TSS) mg/L <2.0 <2.0 <2.0 <0.005 <0.005 
Not 

Specified 
Not 

Specified 
APHA 2540-D 

 

Table 0.7 SURFACE WATER QUALITY 

 

 

 

 

 

 

S. No. Test Parameter Unit SW 1 

Result 

SW 2 

Result 

Test Method 

1 Colour Hazen 5 10 IS:3025 (Pt-4) 
2 Odour Agreeable Agreeable Agreeable IS:3025 (Pt-5) 
3 pH --- 7.63 7.27 IS:3025 (Pt-11) 
4 Conductivity (25 °C) us/Cm 656 844 APHA-2510 
5 Turbidity NTU 8.6 14.0 IS:3025 (Pt-10) 
6 Total Dissolve Solid (TDS) mg/L 453 526 IS:3025 (Pt-16) 

Date of Sampling 20.05.2021 Sampling Method ETS/STP/WATER-01 

Analysis Start Date 25.05.2021 Sample Quantity 2.0+ 0.5 Litre 

Analysis End Date 30.05.2021 Packing Condition Sealed 

Sampling Done By ETS STAFF Packed IN PVC and Glass Bottle 
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S. No. Test Parameter Unit SW 1 

Result 

SW 2 

Result 

Test Method 

7 Total Hardness(CaCO3) mg/L 236.3 189.5 IS:3025 (Pt-21) 
8 Calcium (Ca) mg/L 37.6 25 IS:3025 (Pt-40) 
9 Magnesium (Mg) mg/L 31.6 23.5 IS:3025 (Pt-45) 

10 Total Alkalinity (CaCO3) mg/L 153 213 IS:3025 (Pt-23) 
11 Chloride (Cl) mg/L 65.7 92 IS:3025 (Pt-32) 
12 Sulphate (SO4) mg/L 26 19 IS:3025 (Pt-24) 
13 Iron (Fe) mg/L 0.18 0.18 IS:3025 (Pt-53) 
14 Chlorine (Residual) mg/L < 0.02 < 0.02 APHA 4500:(Cl)-B 
15 Fluoride (F) mg/L 0.27 0.16 IS:3025 (Pt-60) 
16 Nitrate,(NO3 ) mg/L 15.6 27 APHA 4500:(NO3-)-B 
17 Copper(Cu) mg/L <0.1 <0.1 APHA-3111(B) 
18 Manganese,(Mn) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA-3120B 
19 Mercury,(Hg) ug/L <0.001 <0.001 APHA-3114C 
20 Cadmium(Cd) mg/L <0.001 <0.001 APHA-3111 (B) 
21 Selenium,(Se) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA-3120B 
22 Aluminium,(Al) mg/L <0.01 <0.01 APHA-3120B 
23 Lead(Pb) mg/L <0.001 <0.001 APHA-3111 (B) 
24 Zinc(Zn) mg/L <0.01 <0.01 APHA-3111 (B) 
25 Chromium,(Cr) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA-3120B 
26 Boron,(B) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA 4500:(B)-C 
27 Mineral Oil mg/L <0.001 <0.001 IS 3025 (Part-39) 
28 Phenolic Compound 

(C6H5OH) 
mg/L <0.001 <0.001 APHA-5530 

29 Anionic Detergent,(MBAS) mg/L <0.01 <0.01 APHA 5540-C 
30 Cyanide,(CN) mg/L <0.05. <0.05. APHA 4500:(CN-)-D 
31 Biological Oxygen Demand 

(BOD at 27OC for 3 day) 
mg/L 9.5 6.4 APHA-5220 (B) 
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S. No. Test Parameter Unit SW 1 

Result 

SW 2 

Result 

Test Method 

32 Chemical Oxygen Demand  
(COD) 

mg/L 18 28 APHA-5220 (B) 

33 Dissolved Oxygen(DO) mg/L 5.2 4.3 APHA 4500:(O)-C 
34 Total Coliform MPN/100ml 140 110 IS:1622-1981 
35 E. Coli Coli/100ml 70 80 IS:1622-1981 
36 Barium,(Ba) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA 3120B 
37 Ammonia, 

(as Total NH3-N) 
mg/L 0.82 2.5 APHA 4500:(NH3)-C 

38 Sulphide,(H2S) mg/L < 0.5 < 0.5 APHA 4500:(S2-)-D 
39 Molybdenum,(Mo) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA-3120B 
40 Arsenic,(As) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA 3120B 
41 Total Suspended Solids,(TSS) mg/L 16.8 17.6 APHA 2540-D 
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3.12.7 Result Discussion 

3.12.7.1 Ground Water Quality 

The physico-chemical characteristics of groundwater are presented in Table 3.16 and are 

compared with the standards. The pH of the water samples collected ranged from 6.42 to 7.80 

and within the acceptable limit of 6.5 to 8.5. The total dissolved solids were found in the range 

of 415 to 523 mg/l in all samples. The total hardness varied between 139 to 190.8 mg/l for all 

samples collected at 7 locations. 

 

In all samples, iron content is 0.11 to 0.18 mg/l, Nitrate is between 12 to 21 mg/l, fluoride varied 

between 0.14 to 0.26 mg/l, chloride varies from 76 to 102.5 mg/l, Sulphate varies from 17.7 to 

33 mg/l, alkalinity varies from 123 to 190 mg/l, calcium varies from 24.5 to 41.3 mg/l and 

magnesium varies from 15 to 23.6 mg/l. The overall ground water quality was found to be good 

in most of the villages. The levels of heavy metals content were found to be within permissible 

limits.  

 

3.12.7.2 Surface Water Quality 

The results of the surface water samples analyzed are presented in Table 3.17 and are compared 

with the standards.  

 

The pH of the water samples collected is 7.27 and 7.63 and is within the acceptable limit of 6.5 to 

8.5. The total dissolved solids were found is 453 and 526 mg/l in all samples. The total hardness is 

189.5 and 236.3 mg/l for all samples collected at 2 locations. 

 

In both samples, iron content is 0.18 mg/l, Nitrate is 15.6 and 27 mg/l, fluoride is 0.16 and 0.27 

mg/l, chloride is 65.7 and 92 mg/l, Sulphate 19 and 26 mg/l, alkalinity 153 and 213 mg/l, calcium 

25 and 37.6 mg/l and magnesium is 23.5 and  31.6 mg/l. The overall ground water quality was 

found to be good in most of the villages. The levels of heavy metals content were found to be within 

permissible limits. 

 

3.13 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

3.13.1 Introduction 

Biological environment of any area constitutes all living beings of that area. It is an integral part 

of the environment. Biodiversity is often considered synonymous with species richness of the 

area. Identifying, measuring, and monitoring biodiversity is a complex exercise. The biodiversity 

assessment generally concerns with, conducting biodiversity inventories, inventories for 

assessing existing biodiversity. This provides the information on the biodiversity richness of the 

area under consideration. The selection of indicators differs for each biodiversity monitoring and 

is entirely based on the output required from such biodiversity inventory. Any change in the 

surrounding environment could cause loss of species or decrease in biodiversity of the area. 

Therefore, the present study is proposed to assess the impact of the Rough stone and Gravel 
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mining project on biological environment of the project site and surrounding area within 10 km 

radius. Accordingly, mitigation measures are planned to sustain the biological diversity.  

 

3.13.2 Ecological Impact Assessment 

Ecological Impact Assessment is used to predict and evaluate the impacts of development 

activities on ecosystems and their components, thereby providing the information needed to 

ensure that ecological issues are given full and proper consideration in development planning. 

Environmental Impact Assessment (EIA) has emerged as a key to sustainable development by 

integrating social, economic and environmental issues. EIA has a major part to play as a 

component of EIA but also has other potential applications in environmental planning and 

management. Ecological Impact Assessment provides a comprehensive review of the EIA 

process and summarizes the ecological theories and tools that can be used to understand, explain 

and evaluate the ecological consequences of development proposals. 

 

Environmental Impact Assessments have become an integral part of development projects in 

India ever since 1994, to formulate policies and guidelines for environmentally sound economic 

development. Proper assessment of biological environment and compilation of its taxonomical 

data is essential for the impact predictions. 

 

Consistent and regularly updated data on regional and local taxonomy and floristic and faunal 

diversity of the areas are almost non-existent in country as diverse as India. Instant information 

on biodiversity profiles of the area, where the proposed project is setting up, is an essential part 

of the baseline studies of EIA. In such a situation, good primary baseline biodiversity survey is a 

pre-requisite for the collection of reliable data. These contributions towards biodiversity surveys 

may sometimes recognized as the actual value additions in terms of new records or a new data 

base but are more often recognized in the validation and updating of the existing information 

base. 

 

There is no National Parks, Eco sensitive areas, Wild life sanctuaries, Reserve Forest within the 

radius of 10km. An ecological survey of the study area was conducted particularly with reference 

to the listing of species and assessment of the existing baseline ecological (terrestrial) condition 

in the study area. 

 

3.13.3 Objectives of the study 

The ecological study of the area was conducted in order to understand the existing status of the 

flora and fauna to generate baseline information and evaluate the possible impacts on biological 

environment. The present study highlights the various issues pertaining to floristic diversity and 

faunal wealth in the surrounding area up to 10 km radius of the proposed project site. 
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3.13.4 Methodology Adopted & Objective 

To achieve the above objective, a detailed study of the area was undertaken in 10 km radius from 

the proposed project area. The different methods adopted were as follows: 

• Primary field surveys to establish primary baseline of the study area;  

• Compilation of information available in published literatures and as obtained from Forest 

survey of India, Environmental Information Centre, Botanical Survey of India and Zoological 

Survey of India. 

• The present report gives the review of published secondary data and the results of field 

sampling conducted and there are no forest blocks in study area. The detailed ecological 

assessment of the study a rea has been carried out with the following objectives: 

• Identification of flora and fauna within the study area; 

• Preparation of checklist of species which also include endangered, endemic and protected 

(both floral and faunal categories); and 

• Evaluation of impact of proposed expansion on flora and fauna of the area. 

 

The present study was carried out in given steps 

• Field survey was conducted by visual encounter survey for flora present within the 10 km 

radius study area of all the proposed mine site. 

• After surveying the core and buffer areas, a detailed floral inventory has been compiled. List 

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

• Verification of Rare, Endangered and Threatened Flora species from IUCN Red Data Book. 

• Plants and Animals communities were noted. 

 

3.13.5 Site selection criteria 

The core study area is located at Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu. The 

buffer study area comprises of 10 km radius from all the proposed Rough stone  and gravel quarry 

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

pattern, etc. The observations were taken on natural vegetation, roadside plantation and non-

forest area (agricultural field, in plain areas, village wasteland, etc.) for quantitative 

representation of different species. 

A methodology of Sampling Flora and fauna studies were carried out to assess the list of 

terrestrial plant and animal species that occur in the core area and the buffer area up to 10 km 

radius from the project site. No damage was created to flora and fauna during the sampling. 

 

3.13.6 Flora Methodology 

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

been divided into four quartiles for biodiversity sampling, i.e., NE (Quartile-1), NW (Quartile-2) 

SW (Quartile-3) and SE (Quartile-4). Each of the quartiles have been examined for representative 

flora on randomly sampled quadrats for trees (25x25-m), shrubs (10x10-m) and herbs (2x2-m) 

depending upon prevailing geographical conditions and bio-diversity aspects of study area. 



Draft EIA/EMP for Punnam Village Rough Stone & Gravel Quarry at 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 

1197/7, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu having a lease area of 2.58.0 Ha. While total cluster 

area is 12.08.50 Ha.  

 

Lessee Tvl. VST Blue Metals 

Chapter 3: Description of Environment 

 

Enviro Resources, Mumbai  91 

 

3.13.7 Fauna Methodology 

The assessment of fauna was done collecting the primary data from the project sites. The presence 

was also confirmed from the local inhabitants depending on the animal sightings and the 

frequency of their visits in the project area. In addition, officials, local people were another source 

of information for studying the fauna of the area. Field activities were physical search, hollow 

inspection, covering rocks, 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). 

 

3.13.7.1 Survey and Monitoring of Mammals 

Intensive survey was done by line transect method (Walking and in vehicle) for all major habitats 

for    surveying of mammals by direct and indirect evidence. Indirect methods such as scat (i.e. 

faecal matter,) 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 was used for surveying large and medium sized mammals but this 

technique was perfectly suitable for surveying of diurnal mammals. 

 

3.13.7.2 Survey and Monitoring of Birds 

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

vocal sounds, the species were identified in consultation with village local people. 

 

Point count: In this method, the observer will stand in a randomly chosen point and birds seen 

or heard in 50m radius will be recorded for 5-min, this observation will be 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 points-count (20 x 4) within 10 km radius area. 
 

3.13.7.3 Survey and Monitoring of reptiles 

Several survey techniques such as standard walk transect visual encounter survey methods were 

used to sampling reptiles in each habitat of the study area. 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, laid within each quartile at 

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

secondary information in consultation with local people and wildlife experts. 

 

3.13.8 Flora in Core Zone 

Taxonomically a total of 21 species belonging to 16 families have been recorded from the core 

mining lease area. It is very dry and exhibit plain topography. Based on habitat classification of 

the enumerated plants the majority of species were Tree (6), Shrubs (4), Herbs (6) and Climber 

(3). The result of core zone of flora studies shows that Fabaceae and Arecaceae are the main 

dominating species.  
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3.13.9 Flora in Buffer Zone 

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

zone area because nearby some agriculture land. The agriculture land was found to dominate 

mostly in North, and East directions. Majority of the flat landscape around project unit is 

occupied by agriculture fields. It contains a total of 74 species belonging to 39 families have been 

recorded from the buffer zone. Floral (57) varieties among them trees (25), shrubs (10) and 

herbs (13) and climbers (9) were identified. The result of buffer zone of flora studies shows that 

Fabaceae and Lamiaceae, Moraceae are the main dominating species in the study area. There is 

no Rare, Endangered and Threatened Flora species in mining area and their surrounding area.  

 

Table 0.8 FLORA IN CORE ZONE 

S. No Scientific Name Family  Local Name 

TREES 

1 Azadirachta indica Meliaceae Vembu 

2 Borassus flabellifer Arecaceae Panai maram 

3 Cocos nucifera Arecaceae Thennai maram 

4 Morinda citrifolia Rubiaceae Nuna maram 

5 Prosopis juliflora Fabaceae Velikathan maram 

6 Vachellia nilotica Fabaceae Karuvelam maram 

HERB 

7 Cynodon dactylon Poaceae Arugampul 

8 Leucas aspera Lamiaceae Thumbai 

9 Solanum virginianum Solanaceae Kantang kathrikai 

10 Tribulus terrestris Zygophyllales Nerunji 

SHRUB 

11 Abutilon indicum Malvaceae Thuththi 

12 Calotropis gigantea Apocynaceae Erukku 

13 Lantana camara Verbenaceae Unichedi 

14 Mimosa pudica Mimosaceae Thottalchinungi 

15 Senna auriculata Fabaceae Avarai 

16 Tephrosia purpurea Fabaceae Katu-kolingi 

CLIMBER 

17 Cissus quadrangularis Vitaceae Perandai 

18 Evolvulus alsinoides Convolvulaceae Vishnukrandi 

19 Passiflora foetida Passifloraceae Sirupunaikkali 

 

Table 0.9 FLORA IN BUFFER ZONE 

S. No Scientific Name Family Local Name Resource use type 

TREE 

1.  Annona reticulata Annonaceae Seethapazham E 
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S. No Scientific Name Family Local Name Resource use type 

2.  Artocarpus heterophyllus Moraceae Palamaram E 

3.  Azadirachta indica Meliaceae Vembu M 

4.  Bambusa bambo Poaceae Moonghil E 

5.  Borassus flabellifer Arecaceae Panai maram E 

6.  Calophyllu inophyllum Calophyllaceae Punnai M 

7.  Carica papaya L Caricaceae Pappali maram EM 

8.  Citrus lemon Rutaceae Ezhumuchaipalam EM 

9.  Cocos nucifera Arecaceae Thennai maram EM 

10.  Emblica officinalis Phyllanthaceae Nelli EM 

11.  Ficus benghalensis Moraceae Alamaram E 

12.  Ficus recemosa Moraceae. Athi EM 

13.  Ficus religiosa Moraceae Arasanmaram M 

14.  Lawsonia inermis Lythraceae Marudaani EM 

15.  Mangifera indica Anacardiaceae Manga E 

16.  Manilkara zapota Sapotaceae Sapota E 

17.  Morinda citrifolia Rubiaceae Nuna maram M 

18.  Murraya koenigii Asclepiadaceae Velipparuthi EM 

19.  Musa Musaceae Vazhaimaram EM 

20.  Psidium guajava Myrtaceae Koyya EM 

21.  Sygygium cumini Myrtaceae Navalmaram EM 

22.  Tamarindus indica Legumes Puliyamaram EM 

23.  Tectona grandis Verbenaceae Thekku E 

24.  Vachellia nilotica Fabaceae Karuvelam maram M 

25.  Vitex negundo Verbenaceae Nochi E 

HERB 

26.  Acalypha indica Euphorbiaceae Kuppaimeni M 

27.  Achyranthes aspera Amaranthaceae Nayuruv M 

28.  Boerhavia diffusa Nyctaginaceae Mukurattai M 

29.  Centella asiatica Apiaceae Vallarai EM 

30.  Cynodon dactylon Poaceae Arugampul E 

31.  Cyperus compressus Cyperaceae Kunnakora NE 

32.  Cyperus rotundus Cyperaceae Korai NE 

33.  Eclipta prostata Asteraceae Karisilanganni EM 

34.  Leucas aspera Lamiaceae Thumbai M 

35.  Ocimum tenuiflorum Lamiaceae Thulasi M 

36.  Phyllanthus amarus Phyllanthaceae Kilanelli M 

37.  Solanumnigrum Solanaceae Manathakkali EM 

38.  Tridax procumbens Asteraceae Veetukaayapoond M 
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S. No Scientific Name Family Local Name Resource use type 

u 

SHRUB 

39.  Abrus precatorius Fabaceae Kundumani M 

40.  Abutilon indicum Meliaceae Thuthi M 

41.  Calotropis gigantea Apocynaceae Erukku M 

42.  Hibiscu rosa-sinensis Malvaceae Chemparuthi EM 

43.  Jatropha curcas Euphorbiaceae Kattamanakku EM 

44.  Mimosa pudica Mimosaceae Thottalchinungi M 

45.  Nerium indicum Apocynaceae Arali M 

46.  Phoenix pusilla Arecaceae Icham EM 

47.  Solanum torvum Solanaceae Sundaika EM 

48.  xoracoc cinea Rubiaceae Idlipoo M 

CLIMBER 

49.  Cissus quadrangularis Vitaceae Perandai M 

50.  Clitoria ternatea Fabaceae Karkakartum M 

51.  Clitoriaternatia Fabaceae Sangupoo M 

52.  Coccinia grandis Cucurbitaceae Kovai M 

53.  Jasminum augustifolium Oleaceae Malli EM 

54.  Lagenaria siceraria Cucurbitaceae Sorakkai EM 

55.  Passiflora foetida Passifloraceae Sirupunaikkali M 

56.  Solanum trilobatum Solanaceae Thuthuvelai EM 

57.  Trichosanthes dioica Cucurbitaceae Kovakkai EM 

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

 

3.13.10 FAUNA 

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

birds, Reptiles, Amphibians and Butterflies. All the listed species were compared with Red Data 

Book and Indian Wildlife Protection Act, 1972. There are no rare, endangered, threatened (RET) 

and endemic species present in core area. 

 

3.13.11 FAUNA IN CORE ZONE 

A total of 23 varieties of species observed in the Core zone of Punnam village, Rough stone and 

gravel quarry. Among them numbers of Insects 8 (38.09%), Reptiles 4 (19.05%), Mammals 3 

(14.28%) and Avian 6 (28.57%). A total of 21species belonging to 19 families have been recorded 

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

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

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

lease area. 
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Dominant species are mostly birds and insects and three amphibians were observed during the 

extensive field visit (Hoplobatrachus tigerinus), (Rana hexadactyla), (Bufo melonosticatus). 

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 3.20. 

 

Table 0.10 LIST OF FAUNA IN CORE ZONE  

S. No Scientific Name Family Name WPA Schedule IUCN List 

INSECTS 

1 Acraea violae Nymphalidae NL LC 

2 Catopsilia pyranthe Peridae NL LC 

3 Danaus genutia Nymphalidae NL NL 

4 Danaus plexippus Nymphalidae Schedule IV LC 

5 Hamitermes silvestri Blattodea NL LC 

6 Hieroglyphus sp Acrididae NL LC 

7 Mantis religiosa Mantidae NL NL 

8 Sympetrum fonscolombii Libellulidae NL LC 

REPTILES 

9 Calotes versicolor Agamidae NL LC 

10 Eutropis carinata Scincidae NL LC 

11 Hemidactylus frenatus Gekkonidae NL LC 

12 Sitanaponticeriana Agamidae NL LC 

MAMMALS 

13 Herpestes javanicus Herpestidae Schedule II LC 

14 Mus booduga Muridae Schedule IV NL 

15 Rattus rattus Muridae Schedule IV LC 

AVES 

16 Acridotheres tristis Sturnidae NL LC 

17 Bubulcus ibis Ardeidae NL LC 

18 Corvussplendens Corvidae NL LC 

19 Dicrurus macrocercus Dicruridae Schedule IV LC 

20 Eudynamys Cucalidae Schedule IV LC 

21 Meropsorientalis Meropidae NL LC 

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

 

3.13.11.1 FAUNA IN BUFFER ZONE 

Taxonomically a total of 36 species have been recorded from the buffer zone area. Based on 

habitat classification the majority of species were Insects 13 (36.11%), followed by Birds 16 

(44.44%), Reptiles 4 (11.11%), Mammals 3 (8.33%). There are one Schedule II species and 

twenty-two species are under schedule IV according to Indian wild life Act 1972. A total 15 

species of bird were sighted in the study area. There are no critically endangered, endangered, 
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vulnerable and endemic species were observed. The result of core & Buffer zone of fauna studies 

shows that Nymphalidae and Scincidae, Agamidae are the main dominating species in the study 

area; it is mentioned in Table No.3.5. There is no schedule I Species in study area. There are no 

critically endangered, endangered, vulnerable and endemic species were observed. Details of 

faunal diversity in buffer zone are given in Table 3.21. 

 

Table 0.11 FAUNA IN BUFFER ZONE  

S.No Scientific Name Family Name WPA Schedule IUCN List 

INSECTS 

1 Apis cerana Apidae Schedule IV LC 

2 Camponotus Vicinus Formicidae NL NL 

3 Ceratogomphus pictus Gomphidae Schedule IV   

4 Danainae Nymphalidae NL LC 

5 Danaus chrysippus Nymphalidae Schedule IV LC 

6 Danaus genutia Nymphalidae Schedule IV LC 

7 Euploea core Nymphalidae Schedule IV LC 

8 Eurythyrea austriaca Buprestidae Schedule IV NA 

9 Hieroglyphus sp Acrididae NL LC 

10 mantis religiosa Mantidae NL NL 

11 Sympetrum fonscolombii Libellulidae NL LC 

12 Tirumala limniace Nymphalidae Schedule IV LC 

13 Zizina Otis indica Lycaenidae Schedule IV LC 

REPTILES 

14 Calotes versicolor Agamidae NL LC 

15 Eutropis carinata Scincidae NL LC 

16 Hemidactylus frenatus Gekkonidae NL LC 

17 Sitanaponticeriana Agamidae NL LC 

MAMMALS 

18 Funambulus palmarum Sciuridae Schedule IV LC 

19 Herpestes javanicus Herpestidae Schedule II LC 

20 Mus booduga Muridae Schedule IV LC 

AVES 

21 Accipiter badius Accipitridae NL LC 

22 Acridotheres tristis Sturnidae NL LC 

23 Amaurornis phoenicurus Rallidae NL LC 

24 Bubulcus ibis Ardeidae NL LC 

25 Corvussplendens Corvidae NL LC 

26 Coturnix coturnix Phasianidae Schedule IV LC 

27 Dicrurus macrocercus Dicruridae Schedule IV LC 

28 Eudynamys Cucalidae Schedule IV LC 
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S.No Scientific Name Family Name WPA Schedule IUCN List 

29 Francolinus 

pondicerianus 
Phasianidae Schedule IV LC 

30 Fulica atra Rallidae Schedule IV LC 

31 Hoplobatrachus tigerinus Chordata Schedule IV LC 

32 Meropsorientalis Meropidae NL LC 

33 Psittacula krameri Psittaculidae NL LC 

34 Pycnonotuscafer Pycnonotidae Schedule IV LC 

35 Rana hexadactyla Ranidae Schedule IV LC 

36 Sphaerotheca breviceps Dicroglossidae Schedule IV LC 

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

 

3.13.12 Interpretation& Conclusion 

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife Protection 

Act 1972 as well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category as per IUCN. 

There is no endangered red list species found in the study area. Hence this small mining 

operation over short period of time will not have any significant impact on the surrounding flora 

and fauna. 

 

3.14 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 

A prosperous nation needs well-developed industries to provide the amenities of life to its 

citizens. Industrial development has had an important role in the socio -economic growth of 

countries. Rapid economic growth is often essential for achieving a reduction in absolute 

poverty. Industrialization is often essential for economic and social growth. 

Poverty reduction the pattern of industrialization, however, impacts remarkably on how the 

poor benefit from growth. Pro-poor economic and industrial policies focus on increasing the 

economic returns to the productive factors that the poor possess, e.g. raising returns to unskilled 

labour, whereas policies promoting higher returns to capital and land tend to increase inequality, 

unless they also include changes in existing patterns of concentration of physical and human 

capital and of land ownership. Use of capital-intensive methods instead of labour-intensive ones 

tends to increase employment, labour regulation, social protection, health, education, etc.  

Where the level of education is low and human capital concentrated. Income disparities, as does 

the employment of skill-based technologies, especially Also, the location of industrial facilities 

has an impact on overall poverty reduction and inequality. As enterprises are often concentrated 

in urban areas. The industrial revolutions led to the development of factories for large-scale 

production, with consequent changes in society like Growth and structure of employment, 

impact of Socio-economic reforms and globalization trade and employment, labour regulation, 

social protection, health, education, etc. In this manner all developmental projects have direct as 

well as indirect relationship with socio-economic aspect, which also include public acceptability 

for new developmental projects. Thus the study of socio-economic component incorporating 

various facets related to prevailing social & cultural conditions and economic status of the 
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project region is an important part of EIA study. The Village Map of the Study Area is as provided 

in Figure 3.13. 

 

 

FIGURE 0.3 10KM RADIUS VILLAGE MAP OF STUDY AREA 

 

3.14.1 Reconnaissance 

EIA study for Rough stone and gravel quarry Proposed Capacity 189875 MTPA and at  Survey 

No.1197/1part, 1197/5, 1197/6, & 1197/7 over an extent of 2.058 ha. of patta lands in Punnam 

village, Pugalur Tehsil, Karur district in Tamilnadu state. The details of information on 

demographic structure of the villages in the study area are presented in in Table 3.22.   

 

TABLE 0.12 LIST OF VILLAGES IN THE STUDY AREA 

SN District Tehsil Villages 

1. 

Karur Aravakurichi 

Athipalayam 
2. Punnam 
3. Kuppam 
4. Munnur 
5. K.Paramathi 
6. Nadanthai (south) 
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SN District Tehsil Villages 

7. Nedungur 
8. Karudayampalayam 
9. Pavithiram 

10. Viswanathapuri 

11. Thumbivadi 
12. P.Anaipalayam 
13. Ariyur 
14. Vettamangalam (west) 
15. Vettamangalam (East) 
16. Kombupalayam 

17. Thirukkattuthurai 
18. Nanjaipugalur 
19. N.Kadambankurichi 
20. P.Kadambankurichi 
21. Manmangalam 
22. Athur 

23. Andankoil(West) 
24. Thirumanilaiyur 
25. Karuppampalayam 
26. Appipalayam 
27. Pallapalayam 
28. Thalapatti 

29. Kakkavadi 
30. TNPL Pugalur (Town) 
31. Punjaipugalur (Town) 
32. Punjai Thottakurichi (Town) 
33. Inam Karur (Town) 
34. Karur (Town) 
35. Kadaparai (Town) 
36. Andankoil  East (Town) 
37. 

Erode Erode 
Avudayaparai 

38. Nagamanaickenpalayam 
39. 

Namakkal Paramathi-Velur 
Agrahara Kondalam 

40. Venkarai (Town) 
                 

3.14.2 Objectives of Socio-Economic Assessment 

• To examine, status of developmental parameter in identified study area. 

• To identify the direct and indirect impact on the social environment as a result of 

development project. 

• To evaluate the nature and magnitude of these impacts. 
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• To provide probable mitigating measures on identified negative impacts due to proposed 

development activity on socio economic environment. 

 

3.14.3 Baseline Status      

Baseline information is collected after delineation of the baseline study area in order to study 

the socio-economic profile of the project affected area. The process related to baseline database 

analysis includes: 

• Demographic Structure 

• Infrastructure Base  

• Economic Structure 

• Health Status 

• Cultural Attributes 

• Salient Observations  

 

3.14.4 Demographic Structure  

The demographic structure of the study area was derived primarily from data of Census record 

of namely Karur, Erude and Namakkal three district covering three tehsil and 40 villages. The 

demographic structures of each village in the study area as per Census 2011 are presented in 

Table 3.23.  Summary of demographic structure is presented inTable3.24. 

 

TABLE 0.13 SUMMARY OF DEMOGRAPHIC STRUCTURE IN STUDY AREA 

Demographic Parameters Details 

No. of States 1 
No. of District 2 
No. of  Tehsil 3 
No. of  Villages 40 
Total Area of surveyed village (ha) 47321.2 
Total  No. of Households 86,525 
Total Population 3,03,330 
Density of Population (per km2) 661 
Sex Ratio (No. of female\ 1000 males) 1012 
Child Population 26305 (8.67%) 
Scheduled Castes  48,469 (15.98%) 
Scheduled Tribes  152 (0.05%) 
Literacy 
         Male 
         Female 

2,26,097 (74.54%) 
1,22757 (40.47%) 
1,03340 (34.07%) 

 

SALIENT FEATURES OF DEMOGRAPHIC STRUCTURE  

In the study area, Karur town is likely to have high Population density. The reason for this could 

be equipped facilities like education, health, sanitization, banking and transportation 
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In the study area, Agrahara Kondalam village is likely to have very low population density. The 

reason for this could be lack of facilities like health, banking and transportation. 

 

3.14.5  INFRASTRUCTURE RESOURCES 

The infrastructure resources base of the eleven study areas with reference to education, medical 

facility, water supply, post and telegraph, transportation, communication facility, power supply, 

sanitation, road, bank etc. according to the Village Directory Census CD 2011supply is given in 

Table 3.24. 
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TABLE 0.14 DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF VILLAGE IN THE STUDY AREA 

S

N 
Villages 

Area 

(ha.) 

No. of 

Household 

Total Population 
0-6 Child 

Population 
Scheduled Cast 

Scheduled 

Tribes 

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total 
Mal

e 

Femal

e 

District: Karur, Tehsil: Aravakurichi  

1. Athipalayam 1218.44 730 2062 1014 1048 110 56 54 762 378 384 0 0 0 

2. Punnam 2943.68 1452 5446 2839 2607 427 237 190 906 468 438 0 0 0 

3. Kuppam 2888.78 1120 3503 1697 1806 264 127 137 600 286 314 0 0 0 

4. Munnur 1763.67 826 2582 1289 1293 174 86 88 931 481 450 0 0 0 

5. K.Paramathi 1339.2 1093 3488 1709 1779 299 148 151 1256 619 637 0 0 0 

6. Nadanthai (south) 942.66 161 500 251 249 30 17 13 81 40 41 0 0 0 

7. Nedungur 1345.34 403 1190 586 604 61 33 28 298 149 149 6 5 1 

8. Karudayampalayam 1413.33 577 2347 1211 1136 132 62 70 438 219 219 0 0 0 

9. Pavithiram 2866.57 1799 5881 2862 3019 451 234 217 1546 779 767 0 0 0 

10. Viswanathapuri 297.99 350 1105 511 594 104 48 56 1005 466 539 1 1 0 

11. Thumbivadi 1271.6 750 2320 1149 1171 177 94 83 844 417 427 0 0 0 

12. P.Anaipalayam 1528.74 387 1261 629 632 87 45 42 211 102 109 0 0 0 

13. Ariyur 1413.43 443 1378 694 684 90 54 36 493 249 244 0 0 0 

14. Vettamangalam (west) 1483.55 1827 5882 2887 2995 420 213 207 816 398 418 7 4 3 

15. Vettamangalam (East) 1487.28 807 2657 1310 1347 202 99 103 714 346 368 5 2 3 

16. Kombupalayam 553.74 614 1932 973 959 133 78 55 235 121 114 0 0 0 

17. Thirukkattuthurai 486.56 944 3011 1458 1553 217 118 99 387 190 197 0 0 0 

18. Nanjaipugalur 510.46 751 2458 1186 1272 208 120 88 242 113 129 0 0 0 

19. N.Kadambankurichi 213.61 181 563 278 285 52 22 30 180 88 92 0 0 0 

20. P.Kadambankurichi 705.84 978 3201 1584 1617 275 146 129 555 272 283 1 1 0 
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21. Manmangalam 1781.24 1866 6068 3001 3067 489 242 247 1542 759 783 2 2 0 

22. Athur 2117.33 1633 5186 2548 2638 478 250 228 1245 614 631 1 1 0 

23. Andankoil(West) 1030.08 1687 6038 2939 3099 580 304 276 801 381 420 4 3 1 

24. Thirumanilaiyur 313.93 151 536 264 272 57 31 26 153 78 75 0 0 0 

25. Karuppampalayam 444.87 543 1901 941 960 156 87 69 360 183 177 0 0 0 

26. Appipalayam 944.82 790 2686 1313 1373 223 128 95 541 257 284 2 2 0 

27. Pallapalayam 689.7 855 2854 1394 1460 210 104 106 1866 912 954 3 1 2 

28. Thalapatti 1461.53 1001 4903 2896 2007 292 159 133 803 428 375 2 2 0 

29. Kakkavadi 1338.87 506 1614 791 823 130 75 55 263 130 133 0 0 0 

30. TNPL Pugalur (Town) 801 1628 5556 2797 2759 388 203 185 1068 549 519 5 2 3 

31. Punjaipugalur (Town) 2500 6783 23408 11542 11866 2004 1034 970 3429 1690 1739 0 0 0 

32. 
Punjai Thottakurichi 

(Town) 
1250 2920 10969 5426 5543 798 443 355 2800 1354 1446 7 3 4 

33. Inam Karur (Town) 1350 18989 67131 33569 33562 6724 3513 3211 6575 3227 3348 35 18 17 

34. Karur (Town) 596 19344 70980 34937 36043 6147 3162 2985 8596 4275 4321 60 31 29 

35. Kadaparai (Town) 1770 2634 9574 4783 4791 879 460 419 1622 800 822 3 1 2 

36. Andankoil  East (Town) 1127 5632 19779 9895 9884 2030 993 1037 3101 1488 1613 7 3 4 

Sub Total 
46190.8

4 
83155 

29195

0 

14515

3 

14679

7 

2549

8 

1322

5 

1227

3 

4726

5 

2330

6 

2395

9 
151 82 69 

District: Erode, Tehsil: Erode 

37. Avudayaparai 175.47 347 1045 514 531 66 38 28 291 153 138 1 0 1 

38. 
Nagamanaickenpalaya

m 
169.79 173 509 256 253 19 15 4 163 82 81 0 0 0 

Sub Total 345.26 520 1554 770 784 85 53 32 454 235 219 1 0 1 

District: Namakkal, Tehsil: Paramathi-Velur 

39. Agrahara Kondalam 135.1 148 496 239 257 46 23 23 0 0 0 0 0 0 
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40. Venkarai (Town) 650 2702 9330 4565 4765 676 359 317 750 372 378 0 0 0 

Sub Total 785.1 2850 9826 4804 5022 722 382 340 750 372 378 0 0 0 

Total 47321.2 86525 
30333

0 

15072

7 

15260

3 

2630

5 

1366

0 

1264

5 

4846

9 

2391

3 

2455

6 
152 82 70 

 

TABLE 0.15 INFRASTRUCTURE RESOURCE BASE OF THE STUDY AREA 

S. 

No.  
Villages Education Medical Water 

Sanitati

on 

Commu

nication 

Transport

ation 
Road Bank Power SHG 

1. Athipalayam 
PPPS, GPS(2), 

GMS 
NA 

TWT, TWU, 

CW, UW, 

HP, TW/B 

CD, OD, 

OPDU, 

OKD 

SPO, TP, 

PCO, 

MPC 

PBS, T, V 

BTPR, 

GKR, 

WBM, 

AWR, F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

2. Punnam 

GPPS(5),PPPS,

GPS(7),PPS,G

MS(2),PMS,GS

S,PSS,GSSS,PS

SS,DC 

PHC,PH

SC,M&C

WC,TBC

,D,VH,F

WC 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,T,

V,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

ACS 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

3. Kuppam 
GPPS(3),GPS(

5),GMS 
PHSC 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,A

/MA,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

COB 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

4. Munnur 
GPPS(5),GPS(

4) 

PHSC(2

) 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 
GBS,PBS 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

5. K.Paramathi 
GPPS(4),GPS(

3),GMS,GSS 

PHC,PH

SC(2),M

&CWC,T

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,T,

V,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

CB,CO

B,ACS 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 
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S. 

No.  
Villages Education Medical Water 

Sanitati

on 

Commu

nication 

Transport

ation 
Road Bank Power SHG 

BC,D,VH

,FWC 

6. Nadanthai (south) GPPS,GPS(2) PHSC 
TWT,TWU,

UW,HP,S 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

TP,PCO,

MPC 

GBS,PBS,T,

V,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

7. Nedungur 
GPPS(2),GPS(

3) 
NA 

TWT,TWU,

UW,HP,TW

/B 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

TP,MPC 
GBS,PBS,T,

V,NH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

8. 
Karudayampalaya

m 

GPPS,GPS(3),

GMS,PEC 
PHSC 

TWT,TWU,

UW,TW/B 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,T,

V,NH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

COB,A

TM 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

9. Pavithiram 

GPPS(9),PPPS,

GPS(7),PPS,G

MS(2),PMS,GS

S,PSS,PSSS 

PHSC,V

H 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B,R/C 

CD,OD,O

PDU 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,N

H,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

10. Viswanathapuri 
GPPS,GPS,GM

S 

PHC,PH

SC,M&C

WC,TBC

,D,FWC 

TWT,TWU,

UW, 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 
GBS,PBS 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

11. Thumbivadi 
GPPS,GPS(2),

GMS,GSS 
NA 

TWT,TWU,

UW,TW/B,

R/C 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,V,

SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 
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S. 

No.  
Villages Education Medical Water 

Sanitati

on 

Commu

nication 

Transport

ation 
Road Bank Power SHG 

12. P.Anaipalayam GPPS,GPS(4) PHSC 

TWT,TWU,

CW,UW,TW

/B,R/C 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,T,

V,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

ACS 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

13. Ariyur GPPS,GPS(2) NA 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 
GBS,PBS 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

14. 
Vettamangalam 

(west) 

GPPS,PPPS,GP

S(8),GMS,PMS

,GSS,PSS,GSSS,

PSSS,DC,PEC 

PHSC(2

),M&CW

C,VH 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B,R/C 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,,T,V,N

H,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

CB,CO

B,ACS 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

15. 
Vettamangalam 

(East) 

GPPS(3),GPS(

4) 

PHC,PH

SC(2),M

&CWC,T

BC,D,F

WC 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B,R/C 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 
GBS,PBS 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

ACS 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

16. Kombupalayam 

GPPS(2),GPS(

2),GMS,PMS,G

SS,PSS,GSSS 

PHSC,M

&CWC 

TWT,TWU,

CW,UW,TW

/B,S 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 
GBS,PBS 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

17. Thirukkattuthurai 

GPPS(3),GPS(

3),PPS,PMS,PS

S,PSSS 

PHSC,M

&CWC 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B 

CD,OD,O

PDU,OK

D 

SPO,TP,P

CO,MPC 
GBS,PBS 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

COB,A

CS 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

18. Nanjaipugalur 
GPPS(2),GPS(

2),GMS(2) 

PHSC,M

&CWC 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B 

CD,OD,O

PDU 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,N

H 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

COB,A

CS 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 
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S. 

No.  
Villages Education Medical Water 

Sanitati

on 

Commu

nication 

Transport

ation 
Road Bank Power SHG 

19. 
N.Kadambankuric

hi 
NA NA 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B,R/C 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 
NA 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 
PSDU,PS

AU 
SHG 

20. 
P.Kadambankuric

hi 

GPPS(2),GPS(

4),PPS,GMS,PS

S 

PHSC 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B,R/C 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,S

H 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

ACS 
PSDU,PS

AU 
SHG 

21. Manmangalam 

GPPS(7),PPPS

(2),GPS(5),PP

S(2),GMS,PMS

(3),GSS,PSS(3)

,PSSS 

CHC,PH

C,PHSC,

M&CWC

,TBC,D,

VH,FWC 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B,R/C 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,N

H,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

ATM 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

22. Athur 
GPPS,PPPS,GP

S(5),GMS 

PHSC(2

),M&CW

C,VH 

TWT,TWU,

UW,HP,TW

/B,R/C 

CD,OD,O

PDC,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,N

H,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

23. Andankoil(West) 
GPPS(4),PPPS,

GPS(5),GMS 

PHSC,M

&CWC 

TWT,TWU,

UW,HP,TW

/B 

CD,OD,O

PDC,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,N

H,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

24. Thirumanilaiyur 
GPPS,PPPS,GP

S,PPS,GMS 
NA TWT,TW/B ND 

SPO,TP,P

CO,MPC 

A/MA,NH,

SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

25. 
Karuppampalaya

m 

GPPS,GPS(3),P

PS,GMS,PMS,P

SS,PSSS 

PHSC,M

&CWC,T

BC,D,F

WC 

TWT,TWU,

UW,HP,TW

/B,S 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,N

H,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 
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S. 

No.  
Villages Education Medical Water 

Sanitati

on 

Commu

nication 

Transport

ation 
Road Bank Power SHG 

26. Appipalayam 
GPPS(3),GPS(

4) 

PHSC(2

),M&CW

C 

TWT,TWU,

CW,UW,TW

/B,S 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,N

H,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 
PSDU,PS

AU 
SHG 

27. Pallapalayam 

GPPS(2),GPS(

3),PPS,GMS(2)

,GSS,GSSS 

PHSC(2

),VH 

TWT,TWU,

CW,HP,TW

/B,R/C 

CD,OD,O

PDU 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,N

H,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

28. Thalapatti 
GPPS(3),GPS(

4),GMS 

PHC,PH

SC,M&C

WC,TBC

,D,VH,F

WC 

TWT,TWU,

UW,HP,TW

/B 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 
T,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

COB,A

CS 

PSDU,PS

AU 
SHG 

29. Kakkavadi 

GPPS,GPS(2),

GMS,PMS,PSS,

PSSS 

NA 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,N

H,SH 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

ACS 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

30. TNPL Pugalur  

GPS(4),PPS,G

MS,PMS,PSS,P

SSS 

D, 

M&CWC

(5),VH 

TWT OD DNA GBS, 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NB(5),

COB,C

B,ACS 

PSDU,PSI

U,PSCU,P

SAU 

DNA 

31. Punjaipugalur  

GPS(6),PPS(2)

,GMS(5),PMS,

GSS(2),PSS,GS

SS(2),PSSS 

D, 

M&CWC 
TWT 

CD,OD,O

KD 
DNA GBS,PBS 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NB(3),

COB,C

B,ACS 

PSDU,PSI

U,PSCU,P

SAU 

DNA 

32. 
Punjai 

Thottakurichi  

GPS(8), PPS, 

GMS, GSS 

D, 

M&CWC

(5),VH 

TWT,TW/B 
CD,OD,O

KD 
DNA GBS,PBS 

BTPR,GK

R 

NB,CO

B,CB,A

CS 

PSDU,PSI

U,PSCU,P

SAU 

DNA 
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S. 

No.  
Villages Education Medical Water 

Sanitati

on 

Commu

nication 

Transport

ation 
Road Bank Power SHG 

33. Inam Karur  

GPS(9), 

PPS(4), 

GMS(6), 

PMS(3) 

GSS(3), PSS(2) 

AH,D, 

FWC,M

&CWC,T

BC 

TWT 
CD,OD,O

KD 
DNA GBS,PBS 

BTPR,GK

R 

NB(2)

CB(7,C

OB(2) 

PSDU,PSI

U,PSCU,P

SAU 

DNA 

34. Karur  

GPS(21), 

PPS(20),GMS(

14),PMS(9),GS

S(8),PSS(9),GS

SS(8),PSSS(4),

DC 

AH,D,F

WC 

M&CWC

(5),TBC,

VH 

TWT 
CD,OD,O

KD 
DNA GBS,PBS 

BTPR,GK

R 

NB(17

)CB(1

5),COB

,(2) 

PSDU,PSI

U,PSCU,P

SAU 

DNA 

35. Kadaparai  

GPS(5),PPS(3)

,GMS,PMS(3),

PSS,PSSS(2) 

VH TWT 
CD,OD,O

KD 
DNA GBS,PBS 

BTPR,GK

R 
NB 

PSDU,PSI

U,PSCU,P

SAU 

DNA 

36. Andankoil  East  

GPS(6),PPS(6)

,GMS(2),PMS(

3),GSS,PSS(3),

GSS,PSS,GSSS,

PSSS 

D, 

M&CWC

(5) 

TWT 
CD,OD,O

KD 
DNA GBS,PBS 

BTPR,GK

R 

NB,CO

B 

PSDU,PSI

U,PSCU,P

SAU 

DNA 

37. Avudayaparai GPPS,GPS NA 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 
NA 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 
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S. 

No.  
Villages Education Medical Water 

Sanitati

on 

Commu

nication 

Transport

ation 
Road Bank Power SHG 

38. 
Nagamanaickenpa

layam 
GPPS,GPS NA 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 
NA 

BTPR,GK

R,WBM,A

WR,F 

NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

NA 

39. 
Agrahara 

Kondalam 

GPPS,GPS,GM

S,GSS 
NA 

TWT,TWU,

CW,UW,HP,

TW/B 

CD 
SPO,TP,P

CO,MPC 
GBS,PBS 

BTPR,WB

M,AWR,F 
NA 

PSDU,PS

AU,PSCU,

PSAU 

SHG 

40. Venkarai  
GPS(4),GMS(2

) 

D, FWC 

M&CWC

,TBC 

TWT 
CD,OD,O

KD 
DNA GBS,PBS  

NB(2),

ACS 

PSDU,PSI

U,PSCU,P

SAU 

DNA 

 

Abbreviations: 

EDUCATION MEDICAL FACILITY WATER TRANSPORTATION SANITATION COMMUNICATION 

AC: Anganwadi Center AH: Allopathic Hospital TWT: Tap Water 
Treated 

GBS: Govt. Bus Service 
PBS: Private Bus Service 

OD: Open Drainage PO: Post Office 

GPS: Govt. Primary 
School 

PHC: Primary Health Centre TWU; Tap Water 
Untreated 

A/MA: Auto/Modified 
Autos 

OPDC: Open Pucca 
Drainage Covered 

SPO: Sub Post Office 

PPS: Private  Primary 
School 

PHSC: Primary Health Sub 
Centre 

CW; Covered Well V:Van 
CPR: Cycle-pulled 

Rickshaws 

OPDU: Open Pucca 
Drainage Uncovered 

P&TO: Post &Telegraph office 

GMS: Govt.  Middle 
School 

M&CWC: Maternity And 
Child Welfare Centre 

UW: Uncovered Well T:Taxi 
Trc: Tractor 

ND: No  Drainage TP: Telephone 

PMS: Private Middle 
School 

FWC: Family Welfare 
Centre 

HP; Hand Pump SH: State Highway OKD:  Open Kuccha 
Drainage 

PCO: Public Call Office 

SR: Service Reservoir NH: National Highway PL: Public Latrine DNA: Data Not Available 

GSS: Govt.  Secondary 
School 

D: Dispensary R/C: River/Canal ROAD BANK POWER 

GSS: Govt. Secondary 
School 

VH: Veterinary Hospital T/P/L: 
Tank/Pond/Lake 

BTPR: Black Topped pakka 
Road 

CB: Commercial Bank PSDU: Power Supply for 
Domestic use 

 
MHC: Mobile Health clinic  NB: Nationalize Bank 

PR: Pakka Road 
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GSSS: Govt. Senior 
Secondary School 

NA: Not Applicable TWB: Tube 
Wells/Borehole 

GKR: Gravel (kuchha) 
Road 

COB: Co Operative Bank PSAU: Power Supply 
Agriculture use 

PSSS: Private Senior 
Secondary  School 

SHG: SELF HELP 

GROUP 

OHT: Over Head 
Tank 

AWR: All Weather Road ACS: Agriculture Credit 
Society 

PSCU:  Power Supply For 
Commercial Use 

DC: Degree College  F:Foothpath PCB: Private  Commercial 
Bank 

PSIU:  Power Supply For 
Industrial Users  
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3.14.6 Socio-Economic Survey - Sampling Methodology 

To assess and evaluate the likely impacts arising out of any developmental projects on 

socio-economic environment, it is necessary to gauge the apprehensions of the people in 

the project area. Socio-economic survey serves as an effective tool for fulfilling this 

requirement. Sarpanch, ward members, school teachers, medical practitioners, self-help group members and village youth and other respondents (adult’s male-female) are 

involved for awareness and opinion, by using judgmental or purposive sampling methods 

representing different socioeconomic sections of the community. The respondents were 

asked for their awareness/opinion about the project, job opportunities, drinking water, 

road and drainage construction, education, health care, housing, transportation facility 

and economic status.  

 

Data Collection Method 

To assess and evaluate the likely impacts arising out of any developmental projects on 

socio-economic environment, it is necessary to gauge the apprehensions of the people in 

project area. For the process of data collection through primary and secondary sources 

certain methods are used as given below: 

 

Field Survey and Observation  

Field survey and observations is made at each sampling villages and the quality of life of 

that region is studied. Visits are made to hospitals, primary health centres to know the 

health status of the region. Various governmental organizations such as statistical 

department, department of census operations are visited to collect the population details 

of that region. 

 

Interview Method 

Structured interview method is used to collect data regarding the awareness and opinion 

of sample selected from various socio-economic sections of the community. Structured 

interviews involve the use of predetermined set of questions that includes fixed and 

alternative questions. The questionnaire mainly highlights the parameters such as 

income, employment and working conditions, housing, food, clothing, water supply, 

sanitation, health, energy, transportation, communication, education, environment, and 

pollution to assess the quality of life of that particular region, general awareness and 

opinion of the respondents about the project. Interview method helps to collect error free 

and accurate information to the interviewer during the field survey. The respondents 

were asked for their awareness / opinion about the project and also the impacts of the 

project which is an important aspect of socio-economic environment, viz. job 

opportunities, education, health care, transportation facility and economic status. 
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Focus Group Discussion 

A focus group discussion is a small, but demographically diverse group of people It is a 

form of qualitative research consisting of interviews in which a group of people are asked 

about their perceptions, opinions, beliefs, and attitudes towards an employment, income, 

transport, education, Medical facilities, Sanitation, housing, health, agriculture, pollution 

etc. Questions are asked in an interactive group setting where participants are free to talk 

with other group members. During this process, the researcher either takes notes.  

Through the focus group discussion of all these factors, the proposed project helps in 

evaluating socio-economic conditions in the study area. 

 

The study was carried out with a participatory approach by involving the stakeholders, 

particularly the project beneficiaries and probable affected persons through a series of 

consultative process. The population groups consulted include beneficiary group of 

people shopkeepers, farmers, school teachers, gram panchayat sarpanch/members, 

village leaders, etc.  

 

Observations on Infrastructure Resources:  

The significant features of these important parameters for each study area are discussed 

as follows: 

(a)  Education Facilities: In the study area, education is available from Primary 

School to Degree collage. Higher education facilities including colleges and other 

diploma courses are available at Karur at a distance of 10.50 km respectively from 

the project site. 

(b)  Medical Facilities: There are thirty (30) government healthcare facilities 

available within the study area. However; ten (10) villages in the study areas were 

lacking in medical facilities. In the study area list of villages with thirty (30) 

government health services available and ten (10) villages lacking medical 

facilities Table 3.23 is given in. Hospitals and other better medical facilities were 

available at Karur 

 (c) Drinking Water: The main water supply in the surveyed villages is through tap 

water, hand pump, well and tube well is the main sources of drinking water in the 

region.  

(d)  Power Supply: All villages are accessed with electricity supply. 

(e)  Transportation: For transportation purpose Government bus Auto,and Taxi 

Service are available in the study area. Transportation facilities were not 

frequently available in the region. Private vehicles like Bicycles and Motor Cycles 

were mostly used by villagers for transportation purpose. 

(f)  Communication Facilities: For communication purpose mainly Sub Post Office, 

Telephone, Mobile phones and newspaper are available in most of the villages. 
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 (g)  Agriculture: Most of the respondents are engaged in labor work, agriculture, and 

livestock activities. Farming is the main occupation; a few respondents service in 

government sectors. Most of the respondents are labors and others are trying to 

migrate towards other city places.  

(h)   Houses: Most of the houses are pakka and Semi pakka with good construction in 

the study area. 

(i)  Employment: :  main occupations of the people in the study area are agriculture 

and labor work. The labors were getting daily wage in the range of Rs. 450-

550,depending on the type of work involved. 

 (j)  Fuel: The primary source of cooking fuel is LPG and wood. Kerosene is also been 

as per the requirement. 

(k)  Main Crops: The principal crops of the district are paddy, millets, pulses, oilseeds, 

sugarcane and banana. Pulses are grown in rice fallow areas. In uplands millets 

like sorghum, pearl millet pulses such as red gram, horse gram oilseeds such as 

groundnut, gingerly and sunflower are grown both under irrigated and rain fed 

conditions. 

(l) Language: Tamil, the official state language, is spoken by most of the people. Other 

Dravidian languages used within the state include Telugu, which is spoken by 

roughly one-tenth of the population, as well as Kannada and Malayalam, which are 

spoken by much smaller numbers.  

(m)  Migration: During survey it was found that local population were migrating 

maximum towards the Karur city as a purpose of employment and some to other 

states. 

(n) Sanitation: Systems of individual and combined septic tanks are in use at some 

places of this Study area. Toilet facility is one of the most basic facilities required 

in a house. Most of the households were having toilet facilities in their houses. 

There was no proper drainage line in the villages. Some of the houses in the 

villages did not have toilet facility and people go out in the open to defecate. 

Results in lot of inconvenience to the female members, as well as these results in 

health related diseases. The overall condition of cleanliness is not satisfactory in 

the villages of study area.  

(o) Road Connectivity: Most of the roads are tar and connects to the villages. Both 

tar and gravel roads were commonly seen in the villages. 

(p)  Market Facility: Study area was predominantly semi urban type. In villages, small 

shops were available for daily needs. Weekly market facility was available in some 

villages. Wholesale markets were available at town place. Karur is major hub for 

all type of facilities in the area. 
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(q)  Recreation: Temples, Samajbhawan, Television and Radio are the main 

recreation facilities in the study area. Newspaper/Magazine is also used by the 

villagers. 

 

3.14.7 Employment Pattern 

Economic resource base of any region mainly depends upon its economically active group 

i.e. the working population involved in productive work. Work may be defined as 

participation in any economically productive activity. Such participation may be physical 

or mental in nature. Work not only involves actual work but also effective supervision 

and direction of work. It also includes unpaid work on farm or in family enterprise. 

 

There are different types of workers that may be classified as - those persons who had 

worked for at least six months or 180 days are treated to be Main Workers, on the other 

hand if person categorized as worker has participated in any economic or productive 

activity for less than six months or 180 days during the last one year is treated as Marginal 

Worker. Non–workers are those who have not worked any time at all in the year 

preceding the enumeration. 

 

The workers coming under the main and marginal workers category are those involved 

in activities such as cultivation, agriculture, livestock, forestry, fishing, hunting, 

plantations, orchards and allied activities, mining and quarrying, manufacturing, 

processing, servicing and repairs in household industry, construction, trade and 

commerce, transport, storage and communication and other services. Table 3.26. 
 

Table 0.16 Summary of Economic Attributes in Study Area 

Demographic Parameters Details 

Total Worker 1,45,315 (47.91%) 

Marginal Worker 8,348 (2.75%) 

Non Worker 1,58,015 (52.09%) 

Main Worker 1,36,967 (45.15%) 

Cultivators 13,503 (10.00%) 

Agriculture 24,145  (18.00%) 

Household 3,742 (2.00%) 

Others 95,577 (70.00%) 

Source: Primary Census Abstract 2011, Karur, Erode & Namakkal District, State Tamilnadu 

 

3.14.8 Health Status 
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Diarrhea / Cholera, Malaria, Could, Cough; viral fever, eye disease, skin disease and 

Unhygienic are the general health problems which are attributed due to improper 

sanitation, mosquito nuisance and water logging. Malaria is one of the most frequently 

occurring diseases and respiratory infection in the region.   

 

Cultural and Aesthetic Environment 

There is no, culturally, and aesthetically important of tourist places in the study area. 

Hence, there shall be no impact on places of interest. 

 

3.14.9 Quality of Life 

The average Quality of life for the study area is leading to satisfactory level due to 

satisfactory status like, educational facilities, also availability of basic needs viz., food, 

clothing & housing. 
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4. ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION 

MEASURES 

 

4.1 INTRODUCTION 

This chapter provides a brief overview of the potential impacts on various environmental components 

due to the Rough stone and Gravel mining project which will be operated by mechanized method with 

controlled blasting. The opencast mining operations involve development of benches, approach roads, 

haul roads, excavation and loading and unloading, manual sorting and transportation of materials. If 

adequate control measures are not taken to prevent/mitigate the adverse environmental impacts, 

these operations may cause environmental degradation and ultimately lead to irreversible damage to 

the ecosystem. Various environmental impacts, which are identified due to mining project, are 

discussed in the following sections: 

 

4.2 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT & MITIGATION MEASURES 

Mining activities causes environmental problems such as degradation of land, deteriorating air, 

water and soil quality, affecting the biological and socio-economic environment of the area. The 

impacts of mining on various environmental parameters were assessed and are given below: 

 

4.3 IMPACT ON AIR QUALITY 

To assess the impact of the Rough stone and Gravel mining¸ crushing and transportation 

operations from the Rough stone and Gravel Mine, air quality modeling was carried out for the 

mining operations and the mineral transportation activities. The modeling was carried out using 

MoEF/CPCB approved Lakes AERMOD model. The incremental ground level concentration of 

PM10 due to mining and allied activities was predicted using the above-mentioned models and the 

resultant concentration of PM10 were compared with the National Air Quality Standards. 

 

4.3.1 Ground Level Concentration Increment 

4.3.1.1 Air Environment 

Base line ambient air monitoring report reveals air pollutant concentrations of SPM, SO2 and NOx 

are well within the permissible limits as prescribed by National Ambient Air Quality Standards 

(NAAQS). The major air pollutant from the mining activity will be suspended particulate matter. 

SPM will be emitted during various stages of the mining activity like excavation, drilling, blasting, 

loading, Haulage, etc. The pollutants released into the atmosphere will disperse in the down wind 

direction and finally reach the ground at farther distance from the source. The concentration of 

ground level concentrations mainly depends upon the strength of the emission source and 

micrometeorology of the study area. 

 

4.3.1.2 Meteorological data 

The meteorological data for the monitoring date, i.e., 01/10/2021 to 31/12/2021 was considered 

for the study. Data included for the AERMET processing were daily wind speed, wind direction, 
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temperature, relative humidity, station pressure, precipitation, solar radiation, and cloud cover 

recorded during the period. AERMET reformats raw meteorological data as to be availed as input 

for AERMOD model. 

 

 
FIGURE 4.1 WINDROSE DIAGRAM OF THE PROJECT SITE 

 

Table 4.1 Site weather summary for Oct 2021 -Dec 2021 

               Average Temperature (°C) 24.4 

Predominant Wind direction from NE 

                Relative Humidity (%) 74.3 

                Average Wind speed (m/h) 5.9 

 

4.3.1 EMISSION CALCULATIONS FROM MINING AREA 

Excavation by various activities in project area is construed as an area source which includes 

excavation pit(s) and activities happening in the excavation area like digging, dozing, hauling and 

loading/unloading. The dust emission from these areas will be fugitive in nature. The excavator 

operations, loading/unloading operations will also cause dust emission though it will be confined 

to the area of operation of the machinery. The gaseous emission from their operation shall be 



Draft EIA/EMP for Punnam Village Rough Stone & Gravel Quarry at 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 

1197/7, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu having a lease area of 2.58.0 Ha. While total cluster 

area is 12.08.50 Ha.  

 

Lessee Tvl. VST Blue Metals 

Chapter 4: Anticipated Environmental Impacts and Mitigation Measures 

 

Enviro Resources, Mumbai  119 

minimal and limited within the project. Transportation of excavated material from the project site 

to dumping sites are categorized as line source. Since the dumper movement on haul road will be 

within the project area, no adverse impact shall be felt in the settlement area. 

Dust Dispersion Modeling for Excavation Operation 

In the present study, United States Environmental Protection Agency (USEPA–42 series) 

approved mathematical equations have been used to predict concentrations for different 

operations in project including the material transportation. To predict the particulate emissions, 

Envitrans AERMOD Cloud.  (Air Dispersion Modeling Software) an interface based on ISCST3 – was used to predict changes in air quality i.e., maximum ground level concentration (GLC’s) of 
Particulate Matter. Short term model options were opted for uniform emissions rates. The air 

modeling was restricted to determination of PM10, PM2.5, SO2 and NO2 in the present case. The 

emission factors adopted for various project operations are mentioned below: 

 

Emission Factor for Excavation and Material Loading/unloading 

For excavation and material handling the emission factor has been adopted as per USEPA – 42 

series. 

For Dozing Operation: 

EFPM10 (kg/hr) = 0.34 X s1.5(%) / M1.4(%)  

 

Where, 

EFPM10 (kg/hr) = emission factor in kg/hr 

S = silt contents in percentage by weight 

M = moisture content in percentage by weight 

For Material Loading/unloading: 

EFPM10 (kg/hr) = 0.34 [0.119 / M0.9]  

 

Where, 

EFPM10 (kg/hr) = emission factor in kg/ton 

M = moisture content in percentage by weight. 

Emission Factor for Material Haulage within Project: 

The emission rate is dependent on several factors which include soil properties, climatic 

conditions, vehicular traffic, wind forces and machinery operation. The Empirical equation for 

calculation of emission rate is as under. 

E= k*(1.7) *(s/12) *(S/48) *(W/2.7)0.7*(W/2.7)0.7 (w/4)0.5 * (365-p/365) g/VKT 

 

Where, 

E=Emission Rate 

K = Particle size multiplier 

s=Silt Content of the Road surface material 

S= Mean Vehicle Speed (km/hr) 
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W=Mean Vehicle Weight (tons) 

w=Mean number of wheels 

p= Number of days with at least 0.254mm of precipitation per year 

 

The Isopleths developed are shown in Figure 4.2, Figure 4.3, Figure 4.4 and Figure 4.5 for 

PM10, PM2.5, SO2 and NO2 respectively. The maximum GLC due to excavation, loading & 

unloading activities for PM10, PM2.5, SO2 and NO2 has been shown in Table 4.2 

 

Table 4.2 MAXIMUM GROUND LEVEL CONCENTRATION  

S.No. Pollutants Max. GLC observed, (µg/m3) Distance and Direction 

1 PM10 11.1 1000, SW 

2 PM2.5 6.8 1000, SW 

3 SO2 5.5 1000, SW 

4 NO2 6.0 1000, SW 
 

 

FIGURE 4.2 PREDICTED 24-HRS GLC OF PARTICULATE MATTER PM10 WITHIN 10 KM 

RADIUS OF THE STUDY AREA 
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FIGURE 4.3 PREDICTED 24-HRS GLC OF PM2.5 WITHIN 10 KM RADIUS OF THE STUDY 

AREA 

 

 FIGURE 4.4 PREDICTED 24-HRS GLC OF SO2 WITHIN 10 KM RADIUS OF THE STUDY 

AREA 
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FIGURE 4.5 PREDICTED 24-HRS GLC OF NO2 WITHIN 10 KM RADIUS OF THE STUDY AREA 

 

4.3.2 Results & Conclusion 

It was observed that the maximum concentration observed due to mining, for PM10, PM2.5 SO2 and 

NO2 are well below the concentration standards specified in NAAQS GSR826(E). The maximum 

GLC due to excavation, loading & unloading activities for PM10, PM2.5, SO2 and NO2 is 

summarized in 3.  

Table 4.3 RESULTANT LEVELS DUE TO EXCAVATION 
 

S.No. Locations 
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total 

1 AAQ-1 2 46.8 48.8 0.7 26.5 27.2 0.6 9.7 10.3 0.7 24.7 25.4 

2 AAQ-2 1.1 43.9 45 0.3 23.7 24 0.3 7.7 8 0.3 20.2 20.5 

3 AAQ-3 0.1 45.3 45.4 0 22.5 22.5 0.1 6.5 6.6 0.2 19.5 19.7 

4 AAQ-4 0.1 43.5 43.6 0.1 19.5 19.6 0.1 6.9 7 0.1 19.6 19.7 

5 AAQ-5 2.2 44.6 46.8 0.7 27.6 28.3 0.5 6.9 7.4 0.6 19.9 20.5 

6 AAQ-6 1 42.9 43.9 0.1 20.5 20.6 0.1 7.9 8 0.1 19.8 19.9 

7 AAQ-7 1.1 43.5 44.6 0.1 19.9 20 0.1 6.7 6.8 0.1 19.7 19.8 
     

There will be slight increase in particulate matter concentrations in ambient air due to the Rough 

stone and Gravel mining activities. Particulate matter levels will be higher within the active 

operational areas (mine area) due to transportation. However, there will not be any significant 
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increase in the dust concentration in the villages located in the study area. Also, due air pollution 

control measures as suggested below, will be adopted to control dust generation from the mining 

and allied activities. 

 

    4.3.3 OCCUPATIONAL HEALTH IMPACT 

                Progressive deposition of inhaled particles or dust results in major health problems. Smaller the 

particle size (less than PM2.5) higher is the chemical and biological reactivity. These smaller 

particles reach the deepest portion of the lungs. These micron sized particles, once air-borne, are 

extremely difficult to be collected or trapped. Lung functions are impaired due to both respirable 

and non-respirable dust particles. Chronic exposure leads to respiratory illnesses like asthma, 

emphysema, severe dyspnoea (shortness of breath), and bronchitis and in extreme cases 

pneumoconiosis or the black- lung disease of miners. The effect of dust may be harmful to the 

human health. 

 

4.3.4 MITIGATION MEASURES IMPACT ON AIR QUALITY 

Mitigate measures suggested for air pollution controls are based on the baseline ambient air 

quality of the area. From the point of view of maintenance of an acceptable ambient air quality in 

the region, it is desirable that air quality is monitored on a regular basis to check compliance of 

standards as prescribed by regulatory authorities. In case of non-compliance, appropriate 

mitigative measures need to be checked. 

 

4.3.5 MEASURES TO PREVENT GENERATION AND DISPERSAL OF DUST 

Dust particles, which are normally generated during mining operations, become air borne, thus 

leading to increase in particulate matter level in the ambient air. In the proposed mining activity 

adequate control measures will be adopted during both, mining operations as well as 

transportation of rough stone within the area. 

Water sprinkling system already provided throughout the mine area especially on the mine roads 

carrying overburden dumpers. Presently tankers used for the dust suppression. The control 

measures already adopted are given below: 

• Regular cleaning and removal of spillage from the roads are done regularly. 

• Water spraying on haul roads, service roads and overburden dumps will help in reducing 

considerable dust pollution. 

• Proper and regular maintenance of mining equipment. 

• The treated mine water can be utilized for dust suppression in and around mine areas. 

• Comprehensive green belt around overburden dumps has to be carried out to reduce to 

fugitive dust emissions in order to create clean and healthy environment. 

• Land reclamation may be carried out for dumps where mining activities have been 

completed. 

• The following additional measures will also be adopted such as, 

• Dust generation will be reduced by using sharp teeth of shovels. 
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• Wet drilling will be carried out to control the dust. 

• Controlled blasting techniques will be adopted. 

• Charge per hole and charge per round will be optimized. 

• Cabins for shovel and dumpers and dust masks to workmen will be provided. 

• Information on wind direction and meteorology will be considered while planning, so that 

pollutants, which cannot be fully suppressed by engineering technique, will be prevented 

from reaching the residential areas. 

• A good housekeeping and proper maintenance will be practiced which will help in 

controlling pollution. 

The objective of the system is to eliminate the air borne dust or suppress the dust at its source. 

The system involves confinement of the dust within the dust producing area by a curtain of 

moisture and wetting the dust by direct contact between the particles and droplets of water. 

Adequate number of precision anti-clog nozzles will be installed at suitable locations for 

suppressing dust by spraying water mixed with suppressant. Suitable control for dust 

suppression will be provided and the system will be so inter- locked that it functions only when 

the conveyor system is operating, or the loading operation is on.  

    

4.3.6 GREENBELT 

Even with the various dust suppression measures in place, dust generated from mine faces, fine 

dust produced during blasting operations are difficult to control. Therefore, in addition to the 

above mitigative measures, it is proposed to have dense green belt in and around the mine site.  

 

4.3.7 OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MEASURES TO CONTROL DUST INHALATION 

All the above precautions will be adopted to minimize dust generation at site and prevent 

dispersion in the outside environment. However, for the safety of workers at site, engaged at the 

strategic locations/dust generation points like drills, loading & unloading points, crushing etc., 

dust masks will be provided. Dust masks will prevent inhalation of RPM thereby reducing the risk 

of respiratory disorders. Regular health check-up of workers and nearby villagers in the impacted 

area (1 km from the core zone) should be carried out by the contractor and regular occupational 

health assessment of employees should be carried out as per the Factories Act. 

 

4.4 IMPACT OF NOISE / VIBRATIONS & MITIGATION MEASURES 

4.4.1 Noise Impact Due to Working Environment 

High noise levels pose a major health risk to the mine workers. When noise in the form of waves 

impinges the eardrum, it begins to vibrate, stimulating other delicate tissues and organs in the 

ear. If the magnitude of noise exceeds the tolerance limits, it is manifested in the form of 

discomfort leading to annoyance and in extreme cases to loss of hearing. Detrimental effects of 

noise pollution are not only related to sound pressure level and frequency, but also on the total 

duration of exposure and the age of the person. The adverse effects of high noise levels on exposed 

workers may result in: 



Draft EIA/EMP for Punnam Village Rough Stone & Gravel Quarry at 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 

1197/7, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu having a lease area of 2.58.0 Ha. While total cluster 

area is 12.08.50 Ha.  

 

Lessee Tvl. VST Blue Metals 

Chapter 4: Anticipated Environmental Impacts and Mitigation Measures 

 

Enviro Resources, Mumbai  125 

• Annoyance; 

• Fatigue; 

• Temporary shift of threshold limit of hearing; 

• Permanent loss of hearing; and 

• Hypertension and high blood cholesterol, etc. 

• The following are the sources of noise in the Rough Stone and Gravel mine: 

• Drilling & Blasting; 

• Loading & unloading; 

• Vehicular Movement. 

 

The likely generation of noise levels, due to various mining activities will be as given in following 

Table 4.4. 

Table 4.4 EXPECTED NOISE LEVELS FROM MINING OPERATIONS 

Equipment’s Expected Noise Levels dB(A) 

Drilling 80-90 

Shovel 75-85 

Tippers (2) 65-75 

Compressor 75-85 

 

4.4.2 Impacts Due to Ground Vibration and Fly Rocks 

As per the approved Mining Plan Controlled blasting will be carried out with the help of delayed 

detonators. 

 

Ground vibration due to mining activities in the area are anticipated due to operation of mining 

machines like excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, etc. However, the major 

source of ground vibration from this mine is blasting. The major impact of the ground vibrations 

can be observed on the domestic houses located in the villages surrounding the mine lease area. 

The kachha houses are more prone to cracks and damage due to the 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 agriculture 

fields nearby the mining lease area and may cause injury to persons or damage to the structures. 

Nearest major habitation from the mine lease area is in Punnam Village at 1.58 Km, NE. The 

ground vibrations at Punnam Village due to the blasting in Rough Stone and Gravel Mines are 

calculated using the empirical equation: It is proposed to use about 56 Kg /day explosives for 

blasting for obtaining the desired stone production.  

 

The empirical equation used for assessment of peak particle velocity (PPV) is: 

V= 417.8 {D/(Q0.5)}-1.265 

Where 
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V= Peak particle velocity in mm/s 

D= Distance between location of blast and gauge point in m 

Q=Quantity of explosive per blasting in kg 

 

Table 4.5 ESTIMATED PEAK PARTICLE VELOCITY FOR DIFFERENT EXPLOSIVE CHARGES 

Distance from blasting site (D) 

(m) 

Quantity of Explosive/Blast (Q) 

(Kg) 

PPV 

(mm/s) 

100 56 7.8 

200 56 6.5 

300 56 3.9 

400 56 2.7 

500 56 2.1 

600 56 1.6 

700 56 1.3 

800 56 1.1 

900 56 1.0 

1000 56 0.9 

Note: The empirical formula does not take into account the delay factor in blasting due to use of 

Delay Detonators. 

 

The standards for safe limit of PPV are established by Directorate General of Mines Safety for safe 

level criteria through Circular No. 7 dated 29/8/1997. Permissible standards of Ground vibration 

due to blasting as per guidelines of Director General of Mines Safety (DGMS), Dhanbad are given 

in Table 4.6 

 

Table 4.6 PERMISSIBLE PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/s) 

Type of Structure Dominant Excitation Frequency, Hz 

<8 Hz 8 – 25 Hz >25 Hz 

A] Buildings/structures not belonging to the owner 

Domestic houses/structures (Kuchha brick and 

cement) 

5 10 15 

Industrial Buildings (RCC and framed structures 10 20 25 

Objects of historical importance and sensitive 

structures 

2 5 10 

B] Buildings belonging to owner with limited span of life 

Domestic houses/structures (Kuchha brick and 

cement) 

10 15 25 

Industrial buildings (RCC& framed structures) 15 25 50 

Source: DGMS Circular No. 7 dated 29/08/1997 
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From the above table, the blasting will not cause any significant ground vibrations in the area. The 

ground vibrations at nearest habitation will be well within the permissible limits recommended 

by DGMS. However, additional control measures need to be adopted to avoid the impacts due to 

ground vibrations and fly rocks due to blasting 

 

4.4.3 MEASURES FOR MINIMIZING IMPACTS NOISE CONTROL MEASURES 

The following control measures will be adopted to keep the ambient noise levels well below the 

limits. The same will be continued and strengthen in proposed expansion project: 

• Drilling will be carried out with sharp drill bits which help in reducing noise. 

• Secondary blasting will be totally avoided and Hydraulic rock breaker/jack hammer drills 

will be used for breaking boulders. 

• Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum charge/delay 

will be maintained. 

• The blasting will be carried out during favorable atmospheric condition and between 12.00 

Noon to 2.00 PM when there is less human activity. 

• Proper maintenance, oiling and greasing of machines at regular intervals will be done to 

reduce generation of noise. 

• Provision of sound insulated chambers for the workers deployed on machines producing 

higher levels of noise. 

• Green Belt/Plantation will be developed around the mining activity area and along haul 

roads.  

• Personal Protective Equipment (PPE) like ear muffs/ear plugs will be provided to the 

operators and 

• Periodical monitoring of noise will be done. 

 

4.4.4 MEASURES TO CONTROL GROUND VIBRATION & FLY ROCKS 

The blasting operations in the mine are carried out by deep hole drilling and blasting using delay 

detonators, which reduce the ground vibrations. The measures that are generally followed and 

currently proposed for abatement of ground vibration and fly rocks are detailed below: 

• Proper quantity of explosive, suitable stemming materials and appropriate delay system will 

be adopted to avoid overcharging and for safe blasting. 

• Proper blast design will be made to control ground vibration and fly rocks. 

• Adequate safe distance from blasting will be maintained. 

• 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 burden, depth, diameter and spacing will be properly designed to give 

proper blast. 

• Muffle blasting using wire mesh and sand bags will be conducted at mine working near ML 

boundary towards habitation. 
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4.5 IMPACT ON WATER ENVIRONMENT & MITIGATION MEASURES 

 

4.5.1 IMPACT ON IMPACT ON SURFACE WATER 

There is no seasonal stream or nallah flowing through the mining area.  

 

The changed topography will alter the drainage within the mining lease area. However, there will 

not be any changes in the topography or drainage pattern outside the mining lease area. At the 

end of mining activities after reserves are exhausted, the area will be restored to an acceptable 

level of self-sustaining eco-system, green belt will be developed in safety zone and upper benches 

of mine area. No surface water will be utilized for mining operation. Moreover, there would not 

be any discharge from mine into the surface water body as no process waste water generation in 

the mine and allied activities. Hence there would not be any impact on surface water. 

 

Only domestic effluent will be generated from the mine office and rest shelter. The domestic 

effluent is discharged in septic tank followed by soak pit. Besides, there will be no toxic element 

in the mined-out material, which may contaminate ground/ surface water. It is, therefore, 

apparent that there will be negligible impact of mining on the surface water regime. 

 

4.5.2 IMPACT ON GROUND WATER  

The Rough stone and Gravel and associated soil in the area does not contain any toxic material. Rough 

stone and Gravel constitute of inert and chemically non-reactive ingredients. Also, there is no use of 

chemicals or hazardous substances in the mining process. Thus, ground water pollution is not 

envisaged due to the mining operations. 

 

The water in the area is 64m in summer season and 59m in rainy season which is observed from the 

nearby bore wells and data obtained from existing private boreholes The lease area is fully covered 

by Massive Charnokite formation. Hence the Ground water problem will not arise.  

 

Thus, the mining activities will not intersect ground water. The ground water may seep into the 

working mine pits. This water will be collected in mine sump created in the lower most part and will 

be allowed to accumulate. This water will be used for dust suppression and plantation. Considering 

small scale of mining operations, only small quantity of seepage water is expected. Thus, there will 

not be any significant impact in terms of lowering of ground water table in the nearby villages 

 

Based on the experience in the nearby quarries, pumping of seepage water from the mine pit is not 

required due to small seepage potential. After completion of mining, the mined-out pit will be 

developed into a reservoir by accumulating rainwater into it. Thus, this will help in improving ground 

water table in the area. 
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4.5.3 MITIGATION MEASURES FOR WATER ENVIRONMENT 

• No wastewater will be generated during mining operation. 

• Septic tanks and soak pits will be provided for the disposal of domestic wastewater generated 

from mine office. 

• Garland drains will be provided to prevent the entry of rainwater into the mining pit.  

• Construction of settling tanks at points to arrest silt.  

• Rainwater falling in the mining pit will be collected in lower benches & will be used for dust 

suppression & plantation.  

• Regular monitoring of ground water quality will be carried out. 

 

4.5.4 ARTIFICIAL RECHARGE AND RAINWATER HARVESTING 

The mine management will Roof top harvesting structures in the public buildings in nearby 

villages with prior consent from local gram panchayats to collect rainwater and charge to ground 

through available dug well/ tube well. Also, the reservoir/dam in the nearby area will act as an 

additional source of water to the nearby villagers and will also help in recharging ground water 

table of the area. 

 

The cluster area has potential to harvest rainwater water will be harvested in mining area in 

nonworking mining pits and will be utilized for dust suppression and plantation.  

 

4.6 IMPACT ON LAND ENVIRONMENT& MITIGATION MEASURES 

The land environment comprises of Geology, land use and soil the impact and mitigation of land 

all land environment component is given below. 

 

 4.6.1 IMPACT ON GEOLOGY 

Mining is the extraction of valuable minerals or other geological materials from the earth. Mining 

activity is hence exploitation of Geology. Mining will lead to change in geological setting of the 

area. Mining will also change the geomorphology of the area i.e. the flat land topography of the 

area will change to undulating topography with pits. If mining is not done systematically, it may 

also generate hazards such as landslides i.e. dump failure in terms of mining. The impact of mining 

activity on geology will be limited to only cluster area of 12.08.50 Ha. The area is structurally with 

no occurrence of fault and no karst topography observed in area.  

 

4.6.2 IMPACT ON LANDUSE 

The Rough stone and Gravel mining activity will slightly change the present landscape of the ML 

area. The land use of the area at the time of lease grant was patta Land for which LOI issued by 

Assistant Director, Department of Geology and Mining, Karur District. Any change in land use will 

lead to land degradation as the ecosystem of the area gets disturbed. The present topography of 

the ML area will be affected mainly due to Rough stone and Gravel Mine and allied activities i.e. 

mineral transport and manual crushing. 
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The potential adverse impact of opencast Rough Stone and Gravel mining will be in the form of 

change in land use pattern. So, reclamation of mined out land will be given due importance as a 

step for sound land resource management in the form of reclaimed land and water body. The land 

use of mine lease area at present, at the end of mining plan period and at the end of mine life as 

per closure plan will be as follows: 

 

Table 4.7 LAND USE OF LEASE AREA 

S. No. Description 
Present area 

(Ha) 

Area at the end of this 

quarrying period 

(Ha) 

1 Area under quarry 0.32.7 1.30.0 

2 Infrastructure  Nil 0.01.0 

3 Roads 0.02.0 0.02.0 

4 Green Belt Nil 0.17.0 

5 Unutilized Land 2.23.3 1.08.0 

Total 2.58.0 2.58.0 

 

No adverse impact is anticipated on land use of buffer zone associated due to the Rough Stone and 

Gravel mining, as all the activities will be confined within the project site only. Mined out Rough 

Stone and Gravel will be and will be further transported to the consuming industries to nearby 

consumers 

 

4.6.3 IMPACT ON SOIL 

Overburden in the form of gravel formation, the gravel will be directly loaded into tippers for the 

filling and low-lying areas. 100% ROM is saleable. The soil will be properly preserved in safety 

zone and will be utilized for plantation purpose. The silt may get carried to the nearby seasonal 

streams with the surface runoff during rains and may cause siltation of the seasonal water bodies 

located outside the mining area. 

 

Sub-grade material there is no overburden available in the lease which can be readily available 

for backfilling. There is no O/B or waste material available in the lease or nearby areas. 

 

4.6.4 MITIGATION MEASURES FOR LAND ENVIRONMENT 

• Mining activity will be carried out in planned manner as per approved mine plan.  

• Mining bench dimension will be maintained for stability of area.  

• Land reclamation will be carried out as per approved progressive mine closure plan.  

• Thick Plantation will be carried out in safety zone in order to maintain the eco system of area 

which will be disturbed due to land degradation.  
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• Construction of Garland drains around mine lease area connected to settling tank will control 

soil erosion. 

• Development of green belt around mine lease area and grasses plantation to control soil 

erosion. 

 

4.7 SOCIO - ECONOMIC ENVIRONMENT 

It is obvious to assume that the activities of the mining operations will improve the socio-

economic levels in the study area. The anticipated impact of this project on various aspects is 

described in the following sections 

 

4.7.1 IMPACT ON HUMAN SETTLEMENT 

There is no human settlement in or adjacent to the cluster area of Rough stone and Gravel Mine. 

Nearest human settlement from cluster area is Punnam Village at 1.58 Km, NE, there will not be 

any impact on the human settlement in the area. The operation of the Rough stone and Gravel 

mine and associated activities will improve the economic development, civic amenities, and 

educational facilities in the project vicinity. Overall, due to employment generation and economic 

progress, there will be positive changes in the socio-economic condition of the people residing in 

the vicinity of the project site.  

 

4.7.2 EMPLOYMENT 

This is a Rough stone and Gravel mining project. The mine will provide manpower for 24 nos of 

persons for mine management and another for activities such as excavation, transportation etc. 

Mostly local persons will be employed in the mine. Additional manpower requirement in the mine 

will be employed from the nearby villages. Thus, there will not be any population growth in the 

area due to the Rough stone and Gravel mining project. 

 

 4.7.3 IMPACT ON CIVIC AMENITIES 

The existing infrastructure facilities are sufficient to cater the needs of the Rough stone and Gravel 

mine. However, the mine management will take efforts as a part of CER for improvement in civic 

amenities like sanitation, drinking water facilities, transport road, etc. in the nearby villages.  

 

4.7.4 IMPACT ON HEALTH CARE FACILITIES 

There are primary health care facilities in the nearby villages and hospital is available in Karur 

town. Mine management will also conduct periodic medical camps in the nearby villages as a part 

of CER. 

 

4.7.5 IMPACT ON ECONOMIC ASPECTS 

The mine will have fulltime (24 nos.) for mine management such as excavation, transportation 

etc. Mostly local persons will be employed in the mine. The local population will be given 

preference in employment. The employment potential will improve economic conditions of these 
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families directly and provide employment to many other families indirectly who are involved in 

business and service-oriented activities. This will, in-turn improve the quality of life in the region. 

 

4.8 OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY 

4.8.1  IDENTIFICATION OF WORK-RELATED HEALTH HAZARDS  

Details of the principle environmental and occupational risks that are likely to be created are given 

in Table 4.8. 

 

Table 4.8 WORK RELATED HEALTH HAZARDS 

Sr. 

No. 

Hazardous 

Activities 

Type of Hazards Severity of Injury 

1 Drilling Exposed to high level of Noise Hearing impairment 

Exposed to dusty environment Respiratory diseases 

2 Blasting Struck by fly rock Serious Physical injury 

Exposed to dusty environment Respiratory diseases 

Exposed to high level noise Hearing impairment 

Exposed to excessive vibration Cracks to permanent structures 

3 Loading Struck by rolling big boulders Serious injury and equipment 

damage 

Struck by fall of objects Serious Physical injury 

4 Transportation Accidental runaway of vehicle Serious injury, and equipment 

damage Fall of vehicle from height while 

reversing 

Exposed to high level noise Hearing impairment 

Fire in engine due to over heating Serious Physical injury 

5 Storage of oil, 

lubricant 

Leaks and spills  Fire & vigorous chemical 

reaction 

6 Battery 

maintenance 

handling 

Acid spillage Acid burns 

7 Use/repair of 

hydraulic jacks 

& pumps 

High pressure operation Physical injury 

Oil spillage 

Rupture of hydraulic hoses 

 

The mine management takes full responsibility for the protection of the workers against sickness, 

disease and injury arising out of their employment and have adopted certain principles about 

occupational health services, like establishing and maintaining a safe and healthy working 

environment which will facilitate optimal physical and mental health in relation to work. 

The following occupational health measures shall also be adopted: 

1. Identification and assessment of the risks from health hazards in the workplace;  
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2. Surveillance of the factors in the working environment and working practices which may 

affect workers health, including sanitary installations and canteens; and 

3. Planning and organization of work, including the design of workplaces, choice, 

maintenance and condition of machinery and other equipment and substances used in 

work. 

 

4.8.2 MEDICAL SURVEILLANCE AND EXAMINATIONS 

To evaluate the impacts from Rough stone and Gravel mining project activities on health of 

workers, baseline health studies will be conducted on every worker before joining their duties. 

• Identifying workers with conditions that may be aggravated by exposure to dust & noise 

and establishing baseline status for determining changes in health 

• Evaluating the effect of dust and noise on workers 

• Enabling corrective action to be taken when necessary 

• providing health education and awareness  

• The medical surveillance program will consist of the following: 

• Pre-employment medical examinations 

• Periodic medical examinations 

• Health & Safety awareness and training 

• Record keeping 

 

4.8.2.1 HISTORY 

The initial medical and occupational history cover previous exposure to dust, personal habits (e.g. 

smoking, etc.) and history of present or past respiratory disorders (particularly tuberculosis). 

 

4.8.2.2 OCCUPATIONAL HEALTH MONITORING 

All the employees in the mine will be subjected to pre-employment & periodic medical 

examination to assess the occupational health impacts. The tests will be conducted as per Form O 

as given in the Mines Rules, 1955 for the following parameters: 

 

1. Height & Weight 

2. Eyes 

3. Ears 

4. Respiratory Systems 

5. Circulatory Systems 

6. Abdomen 

7. Nervous systems 

8. Locomotory systems 

9. Skin 

10. Hydrocele 

11. Hernia 

12. Any other abnormality 

13. Urine tests 

14. Skiagram of chest 

15. Complete Blood picture 

16. Any other test considered by the Doctor 

 

Based on the medical findings, the worker will be placed for appropriate jobs and necessary safety 

training will be provided. 
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4.8.2.3 AWARENESS AND TRAINING PROGRAM 

All workers will be subjected to pre-employment and periodic awareness program on health and 

safety issues of mining and related activities. They would also be imparted with proper training 

and would be made to understand the health impacts of inhaling high concentration of dust laden 

air. All the workers will also be provided training in first aid. 

• Holders of first aid certificate will be given refresher training once in two years 

• Rescue trained person will acquire highest standards of proficiency in first aid 

• Ambulance van will be provided fully equipped with lifesaving drugs, medicines and 

appliances needed in emergency 

 

➢ RECORD KEEPING 

A Registered Medical Practitioner (Doctor) will be appointed for examining the workers. All the 

health records of the workers will be maintained in separate file in site office and the records will 

be regularly updated. 

 

➢ IMPLEMENTATION OF OH&S 

For implementation of Occupational Health & Safety in the mining project, a safety committee will 

be formed. The hierarchy of the committee and responsibilities of individual members will be as 

shown in Table 4.9. 

 

Table 4.9 OH&S COMMITTEE & ITS RESPONSIBILITIES 

Sr. No. Designation Responsibility 

1. Mines Manager Overall responsibility of Occupational Health & Safety in the Mines 

2. Mining Engineer / 

Foreman 

Adherence to OH&S guidelines and provision of training and 

conducting awareness programs 

3. EH&S Manager Assisting mines manager in ensuring Occupational Health, Safety 

and environmental compliance 

4. Doctor Pre-employment and periodic examination / health checkup and 

updating the records, provision of first aid training. 

 

4.8.3 PUBLIC HEALTH IMPLICATIONS OF THE PROJECT 

There is no human settlement in or adjacent to the cluster area of Rough stone and Gravel Mine. 

Nearest human settlement from cluster area as Punnam Village at 1.58 Km, NE direction. As 

observed from the modeling results, the dust emissions and noise from the mining project will not 

cause any significant impact on the ambient air quality and ambient noise levels in the 

surrounding villages. The mine will be operated during day time only. Thus, there will not be any 

disturbance to the nearby habitations during night. The mineral transportation will be carried out 

through existing mines road from mines. Thus, there will not be any disturbance to the normal 

traffic of the area. Also, the mine management will conduct periodic medical camps in the nearby 
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villages to provide medical facilities to the villagers. Thus, no significant impact is envisaged on 

the public health due to the project. 

 

4.9 IMPACT ON LOCAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE I.E. TRAFFIC STUDY 

SH- 84 - Erode to Karur – 3 m – NE. The total production from cluster is 1,89,875 m3 of rough stone 

and 22,365 m3 of gravel will be handled per day for proposed mining project. The excavated Rough 

stone and Gravel will be dispatched to the consuming industries through 20 tonne capacity 

trucks/Dumpers to consumers from mine site. Considering 300 days of mine working in a year. 

About approx. 25 trips of 20 tonne capacity trucks will be required for transportation of Rough 

stone and Gravel to user consuming industry. The Rough stone and Gravel will be transported 

through the existing roads network.  

 

Traffic study measurements were performed at one location at confluence of SH- 84 -    Erode to 

Karur – 3 m – NE direction to assess impact on local transport infrastructure due to this mining 

project. The mineral from the proposed mining project will be loaded and transported through at 

SH- 84 -Erode to Karur – 3 m – NE direction. Excavated Rough stone will be dispatched as 

accordingly mentioned in Table 4.10. 

 

Table 4.10 TRANSPORT ROAD DETAILS 

    Name of Road Direction Distance from project site 

Up Down 

          Highway (SH 84)         Erode Karur 3 Km, NE direction 

 

Traffic data was collected 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 each of the two directions for counting the traffic. 

Counted data sheet is provided in Table 4.11 and PCU is calculated in Table 4.12. At the end of 

each hour, fresh counting and recording was undertaken.  

 

Table 4.11 TRAFFIC VOLUME COUNT SURVEY (HOURLY) 

S.No. Vehicle 

Distribution 

No. of Vehicles/Day 

 

Total Number of Vehicle in PCU/Day 

Towards         

Erode 

Towards 

karur 

Equivalent 

Factor 

Towards         

Erode 

Towards 

karur 

1.  Two Wheelers 142 173 0.5 70 82 

2.  Three Wheelers 52 54 1 49 53 

3.  Cars 166 132 1 132 133 

4.  Bus 62 34 3 85 89 

5.                Tractor 20 24 4 89 87 
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S.No. Vehicle 

Distribution 

No. of Vehicles/Day 

 

Total Number of Vehicle in PCU/Day 

Towards         

Erode 

Towards 

karur 

Equivalent 

Factor 

Towards         

Erode 

Towards 

karur 

6.  Trucks 67 79 3 230 254 

TOTAL 509 496 - 655 698 

 

 
FIGURE 4.6 ROAD CONNECTIVITY MAP WITH FOR TRAFFIC MONITORING 

 

Table 4.12 EXISTING TRAFFIC SCENARIO AND LOS 

Road Total V 
(Volume in 
PCU/day) 

C (Capacity in 
PCU/day.) 

Existing V/C Ratio LOS 

Highway (SH 172) 2358 3600 0.65 D 
 

V = Volume in PCU’s /hr, C= Capacity PCU’s /hr, LOS = Level of Service 

V/C LOS Performance 

0.0 – 0.2 A Excellent 

0.2 – 0.4 B Very Good 

0.4 – 0.6 C Good 

0.6 – 0.8 D Fair/ Average 

0.8 – 1.0 E Poor 

1.0 & Above F Very Poor 
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Note: IRC is accepting the fact that, in Indian roads the real congestion starts when V/C ratio is >1, 

i.e. for forced flow. Till this limit the road is free for traffic movement without any impediments. 

Hence it is acceptable as normal up to V/C = 1 and the performance will be taken as good only. 

 

During Mine Operation 

Total Capacity of cluster mine 1,89,875 Cum 

No. of working days 300 

Extraction and Transportation of mineral 1200/day 

Working hours per day 8 

Dumpers Capacity 20 

Frequency of trucks/Dumpers deployed/day 7         25 Trips per day approx. 

 

Table 4.13 MODIFIED TRAFFIC SCENARIO AND LOS 

Road Increased  
Volume in 
PCU/day 

Volume  
(V) 

Capacity 
 (C) 

Modified V/C 
Ratio 

LOS 

Highway (SH 84) 10 2348+10=2358 3600 0.655 D 
 

As per PCU value there is not much impact on local transport. 

The LOS value from the proposed mining project will not change; the performance is Average. The 

existing roads network will be sufficient to cater the transport needs of the mine. However, mine 

management will periodically maintain the transport road in proper condition to avoid any 

impacts on traffic infrastructure. Rough stone and Gravel will be transported in trucks covered 

with tarpaulin. Major part of transportation will comprise of local or state highway which will be 

periodically maintained.  

 

4.10 IMPACT ON BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

IMPACT ON TERRESTRIAL FLORA 

Dust deposition on leaf lamina observed on nearby local plant species which may results in decline 

the rate of photosynthesis and retards the plant growth. 

 

MEASURES FOR MINIMIZING IMPACT ON FLORA 

• Dust issues are mainly raised in the area due to unpaved road, cumulative fugitive dust 

emissions by various mining activities.  

• To mitigate the impact regular water sprinkling will be carried out within the mine lease area 

as well as approach road. 

• Stabilization of soil/waste dumps by grass cover shall be done. 

 

IMPACT ON WILDLIFE 

• There is no Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve within 10 km radius of the project site.  
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• No rare, endemic & endangered species are reported in the buffer zone. However, during 

mining, the management will practice scientific method of mining with proper Environmental 

Management Plan including pollution control measures especially for air and noise, to avoid 

any adverse impact on the surrounding wildlife.  

• Fencing around the mine lease area to restrict the entry of stray animals 

• Green belt development will be carried out which will help in minimizing adverse impact on 

the flora found in the area. 

 

MEASURES FOR MINIMIZING IMPACT ON FAUNA 

Following measures will be adopted to minimize the impact of mining on faunal environment of 

the area. 

• Measures will be taken to curb pollution due to mining activities on air, water, land 

& noise environment. 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. 

 

STUDY OF IMPACT ON AQUATIC ECOLOGY 

• Mining activities will not disturb the existing aquatic ecology as there is no effluent 

discharge proposed from the Rough stone and Gravel mine. 

• Mining activity may increase sediment load and total dissolved solids in streams 

due to, surface run off, erosion activity of loosened soil especially during rainy season and 

may affect water quality of natural water body and stream within mine lease area. 

 

4.10.1 MITIGATION MEASURES 

• Periodic maintenance of mineral transport road. 

• Covered Transport of stone mine to consuming industry.  

• Development of thick plantation around mine lease area 

• Monitoring of dust fall at agriculture land located nearby the mining area 

 

4.11 GREENBELT DEVELOPMENT & PLANTATION PROGRAMME 

Proposed Greenbelt Development & Plantation Programme  

It is proposed to develop plantation at 2 m x 2 m spacing, the rate of survival is aimed at 70 to 

80% by regular watering & fencing to keep plants safe from animal grazing. Local species will be 

planted in consultation with local horticulturist. Diseased plants will be replaced by planting new 

saplings. 

 

The basic approach towards the development of green belt /plantation in the lease area is with a 

view to provide an aesthetic look, eliminating fugitive emissions and for controlling the impact of 

noise, etc.  A Green Belt will be developed based on the following principles: 

• Plants that grow fast will be preferred. 
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• Preference for high canopy covers plants with local varieties 

• Perennial and evergreen plants will be preferred. 

• Plants having a high Air Pollution Tolerance Index (APTI) will be preferred. 

 

• The development of green belt is an important aspect for any project because: 

• It improves the ambient air quality by controlling Suspended Particulate Matter in air. 

• It helps in noise attenuation for the surrounding area. 

• It helps in attracting new birds and insects as their habitation. 

• It maintains the ecological balance. 

• It increases the aesthetic value of site. 

 

Plantation along the Safety Zone 

Thick plantation will be carried out on the safety barrier and undisturbed area within the mine 

lease. Also, plantation will be developed around temporary waste dumps. Soil generated during 

mining will be separately stacked and will be used for plantation. 

 

Table 4.14 PROPOSED AFFORESTATION PROGRAM 

Year No. of Sapling 

1st 40 

2nd  40 

3rd  40 

4th  40 

5th  40 

Total 200 

 

Table 4.15 SELECTION OF PLANT SPECIES WITH SPECIAL REFERENCE 

S. 

No. 

Plant species Common Tamil 

Name 

Purpose of plantation of 

species 

1.  Aegle marmelos Vilvamaram Pollution Tolerant Plants 

Automobile  2.  Albizzia lebbeck Vaagai 

3.  Ficus benghalensis Banyan  Best dust filtering capacity 

Plants 
4.  Ficus religiosa Peepal 

5.  Cassia fistula Konnai Exhaust pollution Control Plants 

6.  Delonix regia Delonix regia 

7.  Phyllanthus emblica Amla  Medicinal value Plants 

8.  Terminalia cattapa Badam 

9.  Azadiracta indica Neem 

10.  Tectona grandis Teak Economic value Plants 

11.  Pongamia pinnata Pungan 
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S. 

No. 

Plant species Common Tamil 

Name 

Purpose of plantation of 

species 

12.  Shorea robusta Kungiliyam 

13.  Cymbopagon martini  Palma Rosa Soil Conservation Plants 

14.  Ziziphus jujube  Ilanthai Fruit bearing Plants 

15.  Psidigium guava Guava 

16.  Syzygium cumini Naval 

17.  Mangifera indica Mango 

18.  Dalbergiasisso Eetti Nitrogen Assimilation Plants  

19.  Cassia siamea Manjal Konnai 

20.  Polyalthia longifolia Nettilingam Aesthetic beautification Plants 
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5. ANALYSIS OF ALTERNATIVES 

 

5.1  SITE ALTERNATIVES  

A comparison of alternatives helps to determine the best method of achieving the project 

objectives with minimum environmental impacts or indicates the most environment friendly and 

cost-effective options. Every mine needs to be planned in away that the mineral is extracted to the 

maximum extent without causing severe irreversible environmental damages. The mine plan and 

mine closure plan has been approved by the competent Authority prior to submission of the Form-

1 and PFR. The site has been selected based on following conditions as: 

• The site has been selected based on geological investigation and exploration as below:  

• Occurrence of minerals at the specific site.  

• Transportation facility for materials & manpower.  

• Overall impact on environment and mitigation feasibility 

• Socio – economic background. 

• The mineral deposits are site specific in nature; hence question of seeking alternate site 

does not arise for this project. 

 

5.2 ANALYSIS OF ALTERNATIVE TECHNOLOGY 

5.2.1 Choice of Method of Mining 

The mechanized method will be adopted because of the following reasons: 

• Mining operations is proposed to be carried out by opencast mechanized method by deploying 

drilling and blasting method, loader and tipper/dumper combination.  

• Overburden in the form of gravel formation  

• The mineral i.e. Rough stone and Gravel is available at surface. 

• The mining by opencast method is highly productive & economical as compared to 

underground method; and 

• Underground mining is not economical and practically not feasible in the present case. 

 

Hence, conventional open cast mechanized method of mining involving excavation through 

drilling and blasting method will be done with excavated material will be loaded with into tipper 

and transported to consumer.  
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6. ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

  

6.1 INTRODUCTION 

Post Environmental Clearance Monitoring is an essential part to check the impact of project 

related activity. Hence monitoring of various environmental parameters will be carried out on a 

regular basis to ascertain the following as: 

 

• Status of Pollution within the mine site and in its vicinity. 

• Generate data for predictive or corrective purpose in respect of pollution. 

• Examine the efficiency of pollution control system adopted at the site. 

• To assess environmental impacts. 

 

Monitoring will be carried out at the site as per the norms of CPCB. Environmental Monitoring 

Programme has been/will be conducted for various environmental components as per conditions 

stipulated in Environmental Clearance Letter issued by SEIAA & Consent to Operate issued by 

SPCB. 

 

Six monthly compliance reports will be submitted to SPCB/MOEF for the periods of January to 

June and July to December will be submitted on regular basis on 1st June and 1st December of each 

calendar year. Quarterly compliance Report for conditions stipulated in Consent to Operate will 

be submitted to SPCB on regular basis. 

 

6.2 FORMATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CELL (EMC) 

Monitoring is as important as that of control of pollution since the efficacy of pollution control 

measures adopted can only be determined by monitoring. An Environmental Management Cell 

will be established for implementing the Environmental Management Plan and conducting 

periodic environmental monitoring of important and crucial environmental parameters to assess 

the status of environment regularly during mine operations. With the knowledge of baseline 

conditions, the monitoring program will serve as an indicator for any deterioration in 

environmental conditions due to operation of the mine and so that suitable additional mitigation 

steps could be taken in time to safeguard the environment. The organizational chart of 

Environment Management Cell is as given in Figure 6.1. 

 

6.3 IMPLEMENTATION SCHEDULE OF MITIGATION MEASURES 

The mitigation measures suggested in Chapter-4 will be implemented to reduce the impact on 

environment due to the operations of the Rough stone and Gravel mining projects. To facilitate 

easy implementation of mitigation measures, these are phased as per the priority implementation 

as given in Table-6.1.  
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FIGURE 6.1: ORGANIZATION CHART OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CELL (EMC) 

 

6.3.1 RESPONSIBILITIES OF EMC 

The responsibilities of the EMC include the following: 

A. Environmental monitoring of the core and buffer zone. 

B. Commissioning of pollution control equipment. 

C. Specification and regulation of maintenance schedules for pollution control equipment. 

D. Ensuring that standards are maintained. 

E. Developing the green belt. 

F. Ensuring optimum water usage. 

G. Carrying out the Environmental Management Plan. 

H. Organizing meetings of the Environmental Management Committee and reporting to the 

committee. 

 

Table 6.1 IMPLEMENTATION SCHEDULE 

Sr. No. Recommendations Time Requirement  Schedule 

1 Air pollution control 

measures 

Will be further improved at the time of 

start of mine after grant of EC and lease 

renewal.  

Immediate 

2 Water pollution control 

measures 

Will be further improved at the time of 

start of mine after grant of EC. 

Immediate 

3 Noise control measures Will be further improved at the time of 

start of mine after grant of EC. 

Immediate 

4 Ecological preservation 

and upgrade 

May be started before grant of EC and 

will be continued in phase-wise manner 

till life of the mine. 

Immediate & 

Progressive 

 

Mines Manager 

Environmental 

Scientist 

External Laboratory Approved by 

MoEF/SPCB & NABET accredited 

Environment consultant 

Chemist (1) 

CSR Manager (1) 
Horticulture expert (1) Water Sprinkler Operator (1) 

Unskilled Labour (1) 

Lessee 
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6.4 MEASUREMENT METHODOLOGIES 

6.4.1 INSTRUMENTS TO BE USED 

The following instruments are being used for data collection work in the monitoring schedule: 

 

1. Respirable Dust Sampler (RDS) 

2. Fine Particulate Sampler (FPS) 

3. Dry and Wet Bulb Thermometer. 

4. Sound Level Meter 

5. Micro Meteorological Station 

6. Water Level Indicator 

7. Global Positioning System (GPS) 

 

In addition to the above instruments, the data on land use, vegetation and agricultural crops will 

be collected by the field team by meeting with many local inhabitants in the study area and 

different government departments /agencies. 

 

6.4.2 MONITORING PROGRAMME 

The environmental monitoring for the Rough stone and Gravel mine operations will be conducted 

for following aspects: 

• Ambient Air quality 

• Water table depth  

• Surface and ground water quality 

• Ambient Noise Levels 

• Soil Quality 

• Green belt & Plantation 

• CSR Activities 

 

The Objective of Monitoring -  

• To check or assess the efficiency of the controlling measures; 

• To establish a data base for future impact assessment studies. 

 

The following routine monitoring program will be implemented under the post-project monitoring. 

Environmental monitoring of ambient air quality, surface and ground water quality, ambient noise 

levels, etc. will be carried out through MOEF accredited agencies regularly and reports will be 

submitted to SPCB/MoEF.  

 

Air Pollution  

The ambient air quality will be monitored as per EC Conditions/Central Pollution Control Board 

guidelines at one location in mine lease area and four locations in nearby villages.  
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Water Table Depth 

The depth of ground water table in the area will be monitored regularly in the wells/ borewell 

located in four nearby villages. The water table depth at Pre-monsoon (May month) and Pre-

Monsoon (November Month) will be measured and records will be maintained. 

 

Water quality 

Ground water samples from four villages surrounding the project area will be analyzed. The water 

quality monitoring will be carried out once during every season. Surface water sample will be 

collected from mine pit, when available. 

 

Ambient Noise Levels  

Noise levels in the core zone and in surrounding villages will be monitored regularly. Ambient 

noise level monitoring will be carried out at 1 location in mine lease area and in locations in nearby 

villages. Noise level monitoring will be conducted once in each season. 

 

Soil quality 

Soil quality monitoring will be carried out in the plantation area within the mine lease area and in 

the agricultural fields located nearby the mine lease area. Sample from core zone in mine lease 

and samples from nearby villages will be collected and analyzed, once in a year, preferably during 

dry season.  

 

CSR Activities 

Social welfare activities conducted in nearby villages will be regularly monitored for their 

effectiveness and accordingly new activities will be planned.  

 

6.4.2.1 MONITORING SCHEDULE 

The proposed environmental monitoring schedule is given in Table 6.2.  

 

Table 6.2 PROPOSED ENVIRONMENTAL MONITORING SCHEDULE 

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 
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S. 

No. 

Environment 

Attributes 
Location 

Monitoring 
Parameters 

Duration Frequency 

3 
Water Quality 

Monitoring 
2 Locations (1SW 

& 1 GW) 
- 

Once in 6 
months 

Parameters specified 
under IS:10500, 1993 

& CPCB Norms 

4 Hydrology 

Water level in 
open wells in 
buffer zone 

around 1 km at 
specific wells 

- 
Once in 6 
months 

Depth in bgl 

5 Noise 
2 Locations (1 

Core & 1 Buffer) 
Hourly – 

1 Day 
Once in 6 
months 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 
Day & Leq Night 

6 Vibration 
At the  nearest 

habitation (in case 
of reporting) 

– 
During 

blasting 
Operation 

Peak Particle Velocity 

7 Soil 
2 Locations (1 

Core & 1 Buffer) 
– 

Once in six 
months 

Physical and Chemical 
Characteristics 

8 Greenbelt 
Within the Project 

Area 
Daily Monthly Maintenance 

 

6.5 ENVIRONMENTAL POLICY 

6.5.1 Environmental Policy of the Company 

The Environmental Policy of lessees is provided as Annexure IX.  

 

6.5.2 Organization Set-up 

The company has clearly defined duties and responsibilities for the employees. Organizational 

setup for environment management is shown in Figure 6.1. 

 

6.5.3 Environmental Management Cell  

An Environmental Management Cell (EMC) will be established in the mine under the control of 

Mines Manager. The EMC will be headed by an Environmental scientist having adequate 

qualification and experience in the field of environmental management. The responsibilities of 

EMC will be as follows: 

1. Implementation of pollution control measures as suggested in Environmental 

Management Plan and recommended in EC  

2. Conducting environmental monitoring as per EMP and EC stipulation through external 

laboratories approved by MoEF/SPCB and NABL 

3. Ensuring compliance with other conditions stipulated in Environmental Clearance for the 

project. 

4. Ensuring compliance with the conditions stipulated in 'Consent to Operate' for the project. 

5. Timely submission of compliance status to MoEF/ SPCB  
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6. Seeking experts’ guidance, as and when required. 

7. Conducting CSR activities in nearby villages. 

8. Co-ordination of the environment related activities within the project as well as with 

outside agencies 

9. Collection of health statistics of the workers and population of the surrounding villages 

10. Green belt development 

11. Monitoring the progress of implementation of the environmental monitoring programme 

12. Monitoring of the water/ waste water quality, air quality and solid waste generated 

13. Analysis of the water and air samples collected through external laboratory 

14. 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 

15. 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. 

 

6.5.4 Audit & Review 

Review and audit is essentially a management tool. However, its application is crucial at the 

operational level for verification and feedback on the effectiveness of organization system and 

environmental performance. Basically, auditing involves in the following items: 

• Line management system 

• Awareness and training 

• Procedures: standards, targets 

• Plans: Waste, contingency, pollution control compliance 

• Verify environmental impact assessment 

• Verify mitigation 

• Reporting and communication 

• Documentation 

• Feedback 

 

Internal Audit: 

A system of auditing will be undertaken for mining operations and includes the use of trained 

internal and external auditors. In addition, auditing should be undertaken to ensure compliance 

with all the applicable legislations. 

 

Audit Type Frequency: 

• Internal: - From other site in-charge every 6 months 

• External - independent expert Every 12 months 
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The company shall depute internal / external auditors who are trained and certified as competent 

EMS auditors by an independent and external standard organization. The results of monitoring 

and auditing shall be regularly reported through the senior management team to ensure that 

action items are addressed. 

 

6.5.5 Non-conformity, Corrective Action and Preventive Action 

As per the Environmental Policy of the company, non-conformities, corrective actions, and 

preventive actions shall be managed in accordance with Nonconformance, Preventive and 

Corrective Action Procedure. This procedure, which relates to all projects of the company, details 

the processes to be utilized with respect to the identification of non-conformances, the application 

of appropriate corrective actions(s) to address non-conformances and the establishment of 

preventive actions to avoid non-conformances. The key elements of the process include: 

• identification of Non-conformance and /or Non-compliances 

• Recording of Non-conformance and/or Non-compliance 

• Evaluation of the Non-conformance and/or Non-compliance to determine specific 

corrective and preventive actions 

• Corrective and preventive actions to be assigned to responsible persons and  

• Management Review of corrective actions to ensure the status and effectiveness of the 

actions 

 

6.5.6 Management Review 

A comprehensive review of the objectives and targets associated with the individual project of the 

company shall be undertaken on an annual basis via the business planning (1 year outlook) and 

business strategy (5-year outlook) processes. These reviews, which include involvement from the 

senior site management and other key personnel, assess the performance of the mine over the 

previous year and develop goals and targets for the following period. 

 

6.6 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY  

Occupational health and safety are very closely related to productivity and good employer-

employee relationship. The main factors of occupational health in mine are fugitive dust and noise. 

Safety of employees during operation and maintenance of mining equipment and handling of 

explosive materials is to be taken care of as per the Mine Regulations, 1965 and circulars of DGMS. 

To avoid any adverse effects on the health of workers due to dust, heat, noise and vibration, 

sufficient measures are proposed in the EMP. These include: 

• Provision of rest shelters for mine workers with amenities like drinking water, toilets 

etc.; 

• Provision of personnel protection devices for the workers; 

• Rotation of job for workers exposed to high noise areas; 

• First-aid facilities. 
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• Occupational Health Survey of the employees will be carried out at regular intervals. 

 

6.7 BUDGETARY ALLOCATION FOR ENVIRONMENTAL MONITORING 

The details of monitoring of pollution along with annual recurring cost are given in Table-6.3.  

 

Table 6.3 COST OF ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

S. No. Description of item Capital Cost 

(Rs.) 

1 Air Pollution Control -  

Water sprinkling on haul road & plantation 

52,000 

2 Water Pollution Control  

(Settling tank, Garland Drains, etc.) 

18,000 

3 Noise Level Monitoring  2,000 

4 Ground Vibration Test 4,000 

Total EMP Cost 76,000 

Total EMP Cost for five years 3,80,000 
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7. ADDITIONAL STUDIES 

 

7.1 PUBLIC CONSULTATION 

Draft EIA/EMP for Proposed Rough stone & Gravel Mine of an area 12.08.50 Ha, located in Survey 

Nos. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 of Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, 

Tamil Nadu is prepared as per the TOR issued by SEIAA, Tamil Nadu and the report is submitted 

for public consultation process as per the provisions of EIA Notification 2006 and amendments 

thereof.  

 

After completing the public consultation process, the issues raised and commitment of Project 

Proponent during the public hearing will be incorporated in the final EIA/EMP report. The 

following Additional Studies were/will be carried out in as per Terms of Reference: Risk 

Assessment & Disaster Management Plan. 

 

7.2  RISK ASSESSMENT  

The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment guidance 

issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular No.13 of 2002, 

dated 31st December, 2002. The DGMS risk assessment process is intended to identify existing and 

probable hazards in the work environment and all operations and assess the risk levels of those 

hazards to prioritize those that need immediate attention. Further, mechanisms responsible for 

these hazards are identified and their control measures, set to timetable are recorded along with 

pinpointed responsibilities. The whole quarry operation will be carried out under the direction of a 

Qualified Competent Mine Manager holding certificate of competency to manage a metalliferous 

mine granted by the DGMS, Dhanbad. Risk Assessment is all about prevention of accidents and to 

take necessary steps to prevent it from happening. Hazard analysis involves the identification and 

quantification of various hazards (unsafe conditions) that exist in the mines. On the other hand, risk 

analysis deals with the identification and quantification of risks, mining equipment and personnel 

are exposed to, due to accidents resulting from the hazards present in the mine. Risk analysis follows 

an extensive hazard analysis. It involves the identification and assessment of risks the neighboring 

populations are exposed to because of hazards present.  

 

In the sections below, the identification of various hazards, probable risks, maximum credible 

accident analysis, and consequence analysis are addressed which gives a broad identification of risks 

involved. Based on the risk estimation disaster management plan must be prepared. 

 

The mining will be carried out under the management control and direction of a qualified Mine 

Manager holding a  second-class manager’s certificate of competency. The DGMS have been 
regularly issuing standing orders, model standing orders and circulars to be followed by the mine 

management in case of disaster, if any. Moreover, mining staff will be sent to refresher courses 
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from time to time to keep them alert. However, following natural/industrial hazards may occur 

during normal operation: 

• Accident due to explosives; 

• Accident due to heavy mining equipment; and 

• To take care of above hazard/disasters, the following control measures will be adopted: 

• All safety precautions and provisions of the Mine Act, 1952 and the Mines Rules, 1955 will 

be strictly followed during all mining operations; 

• Entry of unauthorized persons will be prohibited; 

• Firefighting and first-aid provisions in the mine office 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; 

• Training and refresher courses for all the employees working in hazardous premises; 

Under mines rules all employees of mines shall have to undergo the training at a regular 

interval; 

• Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans; 

• Regular maintenance and testing of all mining equipment as per manufacturer’s 
guidelines; 

• Suppression of dust on the haulage roads;  

• Increasing the awareness of safety and disaster through competitions, posters and other 

similar drives. 

 

7.2.1 Measures to Prevent Accidents due to Trucks and Dumpers 

• All transportation within the main cluster area would be carried out under the direct 

supervision and control of the management; 

• The vehicles will be maintained in good repairs and checked thoroughly at least once a 

week by a competent person authorized for this purpose by the management; 

• Broad signs would be provided at each and every turning point specially for the guidance 

of the drivers; 

• To avoid dangers while reversing the vehicles, all areas as far as possible, will be made man 

free and  

• A statutory provision of the fence, constant education, training etc. will go a long way in 

reducing the incidence of such accidents. 

 

7.2.2 POST COVID HEALTH MANAGEMENT PLAN  

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 
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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 

   

Post-COVID Follow Up Protocol  

• Continue COVID appropriate behavior (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 

 

7.3 DISASTER MANAGEMENT PLAN  

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 order of priorities. The 

disaster/ emergency situations will be countered with an organizational chart entrusting 

responsibility to various mine personnel with their specific roles during emergency and will be 

updated from time to time. 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 

 

The composition of the disaster management team will be:- 

1. Mines Manager 

2. Site Supervisors/ Foremen 

3. Personnel/Administrative Manager/Environmental Manager 

4. First Aid Expert/ Medical Coordinator 

5. Transport in-charge 

 

For effective implementation of the disaster management plan, the following facilities would be 

widely circulated and personnel training through rehearsals/drills. 

 

Infrastructure at site 

1. Emergency Control Room 
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Site office will be used as Emergency Control Room. Following facilities will be kept ready at the 

site office for use in emergency conditions: 

a. Master plan of the mines. 

b. First aid boxes. 

c. Gas masks. 

d. Mobile phone with charging facility. 

e. Loud speakers 

f. Emergency lighting system. 

g. Stretchers.  

h. Transport facility. 

 

➢ Assembly Points 

Assembly points will be set up in the Mine lease at farthest from the location of likely hazardous 

events, where pre-designated persons from the works, contractors and visitors would assemble 

in case of emergency. Up-to-date list of pre-designated employees of various departments will be 

available at these points so that roll call could be taken. Pre-designated persons would take charge 

of these points and mark presence as the people come into it. 

 

➢ Communication System 

Different types of alarms to differentiate types of emergencies will be assigned and 

communicated. Alarms will be followed by an announcement over Public Address System. In case 

of failure of alarm system, communication will be made through Public Address System (loud 

speakers). If everything fails, a messenger will be used for sending the information. 

 

➢ Warning System and Control 

The Control Centres will be located at an area of minimum risk or vulnerability in the premises 

concerned, considering the wind direction, areas which might be affected by fire/explosion, toxic 

releases, etc. For promptness and efficiency, the premises/storage sites will be divided into 

number of zones, which will be clearly marked on the site plan. 

 

➢ Emergency Services 

This includes the fire-fighting system, first aid centre, ambulance etc. Alternate sources of power 

supply, communication with local bodies, fire brigade etc., will be identified and clearly 

demarcated at control room. Adequate number of external and internal telephone connections 

will be provided. 

 

➢ Fire Protection System 

The fire protection system in the proposed Rough stone and Gravel mine consist of portable fire 

extinguishers of suitable types and capacities to be placed in transport vehicles and additional fire 
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extinguishers at site office. Water pumps will be used for supporting the firefighting 

arrangements. 

 

7.4 CUMULATIVE STUDY 

 

Table 7.1 CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF ROUGH STONE 

PROPOSED PRODUCTION DETAILS 

5 Years in m3 Per Year in m3 Per Day in m3 Number of Lorry Load Per Day 

1,89,875 37975 126 21 

 

Table 7.2 CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF GRAVEL 

PROPOSED PRODUCTION DETAILS 

3Years in m3 Per Year in m3 Per Day in m3 Number of Lorry Load Per Day 

22,365 7455 25 4 

 

 

Table 7.3 ANTICIPATED GROUND VIBRATIONS  

Distance from 

blasting site (D) 

(m) 

Quantity of 

Explosive/Blast (Q) 

(Kg) 

PPV 

(mm/s) 

100 56 7.8 
200 56 6.5 
300 56 3.9 
400 56 2.7 
500 56 2.1 
600 56 1.6 
700 56 1.3 
800 56 1.1 
900 56 1.0 

1000 56 0.9 
 

Table 7.4 SOCIO ECONOMIC BENEFITS  

Project Cost CER @ 2% ₹ 47,62,000 ₹ 96,000 

 

Table 7.5 REQUIREMENT OF MANPOWER 

S.No Particulars Nos 

1. Mine Foreman 1 

2. Blaster/mate 1 

3. Excavator- Operator & Driver 4 
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4. Jack hammer operator 10 

Semi- Skilled Labour 

5. Security 1 

Unskilled Labour 

6. Labour & Helper 3 

7. Cleaner 4 

Total 24 

 

Table 7.6 GREENBELT DEVELOPMENT BENEFITS  

 

Year 

No. of tress 

proposed to be 

planted 

Survival 

% 

Area to be 

covered 

sq.m 

Name of the 

species 

No. of trees 

expected to be 

grown 

I 40 80% 340 Neem, 

Pongamia 

Pinnata, 

Casuarina, etc., 

32 

II 40 80% 340 32 

III 40 80% 340 32 

IV 40 80% 340 32 

V 40 80% 340 32 
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8. PROJECT BENEFITS 

 

8.1 NEED BASED ASSESSMENT 

Socio-economic survey conducted in the villages located within 10 km radius of the Rough stone and 

Gravel Mine cluster area 12.08.50 Ha, located in Survey Nos. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 

of Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu brings out that villages are lacking in 

basic amenities like healthcare, transportation, treated drinking water, higher education and 

sanitation facilities etc. The survey also reveals that the literacy rate in the area is low and the people 

are mostly engaged in mining and agriculture related activities.  

 

8.2 PROPOSED WELFARE MEASURES 

To address some of the expectations of local people and as a commitment towards the Corporate 

Social Responsibility, the project proponent through the mine management will adopt following 

socio-economic welfare measures in the nearby villages within 2.5 km distance. Further need will 

be assessed as per issues raised during public hearing.  

 

8.2.1  WELFARE ACTIVITIES 

Apart from direct and indirect employment opportunities, the mine management will carry out 

welfare activities in the surrounding two villages for improving the conditions of the villages. 

 

8.3 EMPLOYMENT POTENTIAL 

The mine will provide fulltime employment for mine management to 24 nos. for activities such as 

excavation, transportation etc. Mostly local persons will be employed in the mine. The impact of 

mining on the economic aspects can be clearly anticipated. The employment potential will 

ameliorate economic conditions of these families directly and provide employment to many other 

families indirectly who are involved in business and service-oriented activities.  The employment 

of local people in project will upgrade the prosperity of the region. These will in-turn marginally 

improve the socio-economic conditions of the area. 

 

8.4 BUDGET FOR SOCIO-ECONOMIC WELFARE ACTIVITIES  

Considering this case greenfield project. As per Memorandum No:F NO 22-65/2017-IA-III dated 

01/05/2018 the applicable CER is 2% in greenfield of project cost.  The proposed utilization of 

the budget of CSR activities. Further CSR activities will be identified as per public comments 

during public hearing.  

Table 8.1 CER COSTING 

Project Cost CER @ 2% ₹ 47,62,000 ₹ 96,000 
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8.5 SUMMARY 

The project activity and the management will support the local Panchayat and provide other 

forms of assistance for the development of public facilities in this region. The mine management 

will recruit semi-skilled & unskilled workers from the nearby villages. The overall effect will 

improve the buying power of employees and thus a higher standard of living. Transport, medical, 

educational, and other civic amenities will get a boost in future. This is envisaged as a major 

positive benefit. 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 
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9. ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

 

9.0 ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

As per EIA Notification dated 14th September, 2006; as amended from time to time, this Chapter on ‘Environmental Cost Benefit Analysis’ is applicable only if it is recommended at the Scoping 
stage. 

 

Post, mining activities, the area under mining will be utilized as water reservoir after 

discontinuation of the mining activity. 

 

In post-mining, the left-out voids of opencast mines behave as huge groundwater reservoirs and 

contain groundwater runoff. Thus, development of water reservoir will help in maintaining and 

conserving the groundwater levels of the area.  
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10. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN (EMP) 

 

10.1 INTRODUCTION 

The environmental management plan consists of following set of mitigation, management, 

monitoring and institutional measures to be taken during implementation and operation of the 

project, to eliminate adverse environmental impacts or reduce them to acceptable levels.  

• Overall conservation of environment. 

• Minimization of natural resources and water. 

• Safety, welfare and good health of the work force and populace. 

• Ensure effective operation of all control measures. 

• Vigilance against probable disasters and accidents. 

• Monitoring of cumulative and longtime impacts. 

• Ensure effective operation of all control measures. 

• Waste generation and pollution. 

• Judicious use of the present environmental management plan addresses, the components of 

environment, which are likely to be affected by the different operations in expansion project. 

 

Environmental Management Plan, which will be implemented in the proposed project, is detailed 

under the following heads: 

• Air Quality Management 

• Noise Management 

• Water Management 

• Solid Waste Management 

• Land Reclamation 

• Greenbelt Development & Plantation 

 

10.2 AIR QUALITY MANAGEMENT  

To minimize impacts of mining on different environmental parameters and to keep air and water 

quality within prescribed limits of CPCB, an Environmental Management Plan (EMP) has been 

prepared. This will help in resolving all environmental and ecological issues due to mining in the 

area 

 

The environmental management plan includes all preventive as well as mitigation measures to 

minimize impact on environment along-with reclamation and rehabilitation measures for mined 

out land. 

 

The individual operations which will generate particulate matter are excavation, loading, 

unloading and transportation etc. The general air pollution in case of mining operation includes 

dust, smoke, Sulphur dioxide, Nitrogen dioxide etc. These can have adverse effects on the human 

health conditions, depending upon the concentration, particle size and duration of exposure with 
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the above pollutants. However, proper precautions will help in minimizing the adverse impact 

due to air pollution. 

 

10.2.1 PREVENTION AND CONTROL OF AIR POLLUTION 

A. Dust Pollution 

The main pollutant in air is Particulate Matter (PM10), which is generated due to various mining 

activities. However, to reduce the impact of dust pollution the following steps will be taken during 

various mining activities. 

 

a) During drilling and blasting operations 

• Use of dust aprons on drilling equipment and adopting wet drilling methods. 

• Avoiding blasting during adverse weather conditions. 

• Use of controlled blasting practice 

Thus, pollution generated will be minimized due to drilling & blasting. 

 

b) During loading and transportation operation 

• The ripped and fragmented Rough stone and Gravel would be raised using Hydraulic 

Excavator & Front End Loader and will be loaded to the tippers. 

• Regular sprinkling of water on haul and access roads. 

• Periodic maintenance of haul roads 

• All tippers would be covered by tarpaulin sheets at top and avoid spillage. 

• Regular maintenance of all equipment to minimize particulate matter and gaseous emissions 

from diesel engines. 

 

c) Monitoring of air pollution 

Periodic ambient air quality monitoring will be carried out to assess the quality and for timely 

corrective actions. 

 

B. Prevention and Control of Gaseous Pollution 

In mining activities, the only source of gaseous emissions is from diesel engines, other vehicles and equipment’s.  
 

The emissions from diesel engines of the machinery could be visible as smoke or invisible gases 

such as Sulphur Dioxide, Oxides of Nitrogen and un-burnt Hydrocarbons due to incomplete 

combustion of fuel. The reasons may be quality of fuel, improper operation of the engine, etc. 

 

Proper maintenance of machines improves combustion process and brings the reduction in 

pollution. The effect of these gases will be limited to the surrounding of the equipment in 

operation only and will not affect the nearby community. 
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10.3 NOISE & GROUND VIBRATION MANAGEMENT 

 

10.3.1 NOISE ABATEMENT AND CONTROL 

• Small scale blasting will be carried out. 

• Charge per delay will be kept optimum. 

• Blasting will be conducted during lunch (noon) time when no employees are present in mine 

working area. 

• Periodic maintenance of all mining machinery and transport vehicles 

• Provision of effective silencers to all mine machinery 

• Provision of ear plugs/ear muffs to workers exposed to high noise generating operations 

• Development of thick plantation around mine lease boundary to act as a noise screen. 

• Regular noise monitoring will be carried-out.  

 

10.3.2 VIBRATION ABATEMENT 

• Even though there is no habitation in the vicinity of the lease, the blasting pattern would 

be designed to keep the ground vibrations & noise to a minimum.  

• The frequency of blasting too would be optimized by adopting multi-row blasting using 

delay detonators. 

• Fly rock control would be given high priority and the blasting pattern, stemming column, 

charge per hole, etc., as discussed earlier, are likely to control fly rock. In addition, the 

detonating cord trunk line would be covered with drill chips and cutting to keep the air 

blast to a minimum. 

 

10.4 WATER MANAGEMENT 

10.4.1 SURFACE WATER MANAGEMENT 

The changed topography will alter the drainage within the mining lease area. However, there will 

not be any changes in the topography or drainage pattern outside the mining lease area. At the 

end of mining activities after reserves are exhausted, the area will be restored to an acceptable 

level of self-sustaining eco-system, which will comprise of will be developed in upper benches and 

safety zone and at the end of lease period mining pits will be converted into water reservoir with 

suitable slope and fenced boundaries 

 

No surface water will be utilized for mining operation. Moreover, there would not be any 

discharge from mine into the surface water body as no process waste water generation in the 

mine and allied activities. Hence there would not be any impact on surface water. Only domestic 

effluent will be generated from the mine office and rest shelter. The domestic effluent is 

discharged in septic tank followed by soak pit. Besides, there will be no toxic element in the mined-

out material, which may contaminate ground/ surface water. 
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10.4.2 GROUND WATER MANAGEMENT 

The water in the area is 63m in summer season and 59m in rainy season which is observed from the 

nearby bore wells and data obtained from existing private boreholes The lease area is fully covered 

by Massive Charnokite Formation. Hence the Ground water problem will not arise.  Thus, the mining 

activities will not intersect ground water. 

 

10.4.3 WASTE WATER MANAGEMENT 

• Septic tanks and soak pits will be provided for the disposal of domestic waste water 

generated from mine office. 

• Garland drains will be provided to prevent the entry of rainwater into the mining pit.  

• Construction of settling tanks at points to arrest silt.  

• Rainwater falling in the mining pit will be collected in lower benches & will be used for 

dust suppression & plantation.  

• Regular monitoring of ground water quality will be carried out. 

 

10.4.4 WATER CONSERVATION MEASURES 

Optimum Utilization of Water 

Initially, water will be sourced which will be met from mine pit water (when available) and by 

tankers from nearby bore wells. Water for drinking purposes will be supplied from nearby 

borewell. 

 

Water Recycling 

No waste water generation envisaged. Septic tanks and soak pits will be provided for the disposal 

of domestic waste water generated from mine office while rainwater falling during rainy season 

i.e. Monsoon in the mining pit will be collected in lower benches & will be used for dust 

suppression & plantation 

 

Rain Water Harvesting 

The mine management will Roof top harvesting structures in the public buildings in nearby 

villages with prior consent from local gram panchayats to collect rain water and charge to ground 

through available dug well/ tube well. Also, the reservoir developed in mined out pit will act as an 

additional source of water to the nearby villagers and will also help in recharging ground water 

table of the area. The cluster has potential to harvest rain water to the tune of about 2600 

m3/annum in non-mining pits and will be utilized for dust suppression and plantation.  

 

10.5 SOLID WASTE MANAGEMENT 

No top soil or subgrade present within lease area. The Total excavated ROM is saleable; therefore, 

recovery is 100%. 
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10.6 LAND RECLAMATION 

Land reclamation will be carried out as per approved progressive mine closure plan. Mined out 

area will be developed as water body, which will act as rain water harvesting structure help in 

increasing water level in nearby area.  Plantation will be carried out all along the safety zone and 

upper benches. 

 

10.7 GREEN BELT DEVELOPMENT 

Green belt & plantation has been/shall be carried out in the lease area with a view to provide 

green belt and to give an aesthetic look, for eliminating fugitive emissions and controlling impact 

of noise etc. At the conceptual stage, Greenbelt /plantation will be developed on safety zone and 

upper benches of pit having area of 0.170 Ha respectively. The trees will be planted @200 Nos of 

trees, considering 40 trees per year. 

 

10.8 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

The mine management will support the local Panchayat and provide other forms of assistance for 

the development of public facilities in this region. The mine management will recruit semi-skilled 

& unskilled workers from the nearby villages. The overall effect will improve the buying power of 

employees and thus a higher standard of living viz. better education, improved health and 

sanitation facilities, housing and acquisition of consumer durables. Transport, medical, 

educational and other civic amenities will get a boost in future. This is envisaged as a major 

positive benefit.  

 

10.9 INDUSTRIAL HYGIENE, OCCUPATIONAL HAZARDS AND SAFETY 

The working conditions in the mines are governed by the enactments of the Director General of 

Mines Safety (DGMS). As per the guidelines of the Mines Act, the management will take all 

necessary precautions. Normal sanitary facilities will be provided within the lease area. The 

management will carry out periodic health checkup of workers. 

 

Occupational hazards involved in mines are related to dust pollution, noise pollution, and injuries 

from moving belt conveyors, equipment and fall from high places. DGMS has given necessary 

guidelines for safety against these occupational hazards. The management will strictly follow 

these guidelines. All necessary first aid and medical facilities will be provided to the workers. The 

mine will be well equipped with proper fire protection and firefighting equipment. All operators 

and mechanics will be trained to handle fire-fighting equipment’s. Further all the necessary protective equipment’s such as helmets, reflective jackets, safety goggles, earplugs, earmuffs, etc. 

will be provided to persons working in risky areas. 

 

10.10 BUDGETARY ALLOCATION FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAMME  

The details of Environmental Management Programme for different environmental protection 

and control activities along with capital and annual recurring cost are given in Table 10.1  
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Table 10.1 BUDGET FOR IMPLEMENTATION OF EMP 

S. No. Description of item Capital Cost 

(Rs.) 

1 Air Pollution Control -  

Water sprinkling on haul road & plantation 

52,000 

2 Water Pollution Control  

(Settling tank, Garland Drains, etc.) 

18,000 

3 Noise Level Monitoring  2,000 

4 Ground Vibration Test 4,000 

Total EMP Cost 76,000 

Total EMP Cost for five years 3,80,000 

 

10.11 CONCLUSION 

As discussed, it is safe to say that the project is not likely to cause any significant impact on the 

ecology of the area, as adequate preventive measures will be adopted to contain the various 

pollutants within permissible limits. Green belt development around the area would also be taken 

up as an effective pollution control technique, as well as to control the pollutants released due to 

mining. 
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11. SUMMARY & CONCLUSION 

 

11.1 INTRODUCTION 

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

prepared by considering Cumulative load of all proposed & existing quarries of Punnam Rough 

Stone & Gravel Quarries Cluster Consisting of 1 Proposed and 3 Existing Quarry with total extent 

of Cluster of 12.08.50 Ha in Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District and Tamil Nadu State, 

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

 

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

• Letter No SEIAA/TN/F.No.8413/SEAC/ToR-986/2021 Dated: 05.07.2021; 

 

The Baseline Monitoring study has been carried out during the period of October – December 

2021 and this EIA and EMP report is prepared for considering cumulative impacts arising out of 

these projects, the Cumulative Environmental Impact Assessment study is undertaken, which is 

followed by preparation of a detailed Environmental Management Plan (EMP) individually to 

minimize those adverse impacts. 

 

“Draft EIA report prepared on the basis of ToR Issued & Standard ToR for carrying out 
Public Hearing for the Grant of Environmental Clearance from SEIAA, - Tamil Nadu” 

 

Table 11.1 DETAILS OF PROJECT PROPONENT 

Name of the Project  Tvl. VST Blue Metals Rough stone and Gravel quarry 

S.F. No. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 

Extent 2.58.0 ha 

Land Type Patta Land 

Village Taluk and District  Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District 

 

Table 11.2 QUARRY DETAILS WITHIN 500 M RADIUS 

S.No Name of the lessee S. F. Nos Extent 

Area 

(Ha) 

Period of lease 

Existing  

1. Tvl. VST Blue Metals 1196/1A, 1196/1B(P), 

1197/12A(P) 

3.61.0 23.10.2017 to 

22.10.2022 

2. Tmt.P.Suganya 1199/2 part, 11199/23 

Part, etc., 

3.89.0 14.10.2016 to 

13.10.2021 

3. Thiru.K.M.Gurusamy 1232/11(Part) etc., 2.00.50 03.12.2018 to 
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S.No Name of the lessee S. F. Nos Extent 

Area 

(Ha) 

Period of lease 

02.12.2023 

Proposed 

1. Tvl. VST Blue Metals 1197/1 (P), 1197/5, 

1197/6 & 1197/7 

2.58.0 - 

Total Extent 12.08.50  

 

Table 11.3 SALIENT FEATURES OF THE PROPOSAL 

S. No. Particulars Details 

1 Type of Project Rough Stone and Gravel Quarry  

2 Quarry area applied 2.58.0 Ha  

3 Project Location Survey Nos. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 of Punnam 

Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu. 

4 Quarry Location on 

WGS 1984 datum 

Latitude Longitude 

10°59'00.58"N to 

10°59'06.76"N 

77°58'44.89"E to 

77°58'52.38"E 

5 Topo sheet Number 58 F/13 

6 Geological Reserves Rough stone Gravel 

9,39,610 m3 47,763 m3 

7 Mineable Reserves & 

Year-wise Production 

Rough stone Gravel 

1,89,875 m3 22,365 m3 

8 Lease period 5 years 

9 Site elevation above 

Mean Sea Level 

175m AMSL 

10 Land use at the 

proposed project site 

Patta Land 

Land Cover: Barren Land which is not fit for 

vegetation/cultivation 

11 Site Topography Sloping Towards North Eastern 

12 Ultimate depth of 

Mining 

38m below ground level (3m Gravel + 35m Rough Stone) below 

ground level 

13 Existing Pit 

Dimension 

75m (L) x 51m (W) x 13m (D) 

14 Ultimate Pit 

Dimension 

182m (L) x 80m (W) x 38m (D) (BGL) 
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S. No. Particulars Details 

15 Climatic Conditions IMD Data, Karur (1971-2000) 

• Avg. Ambient air temp – 40 o C to 22o C 

Annual rainfall - 655 mm 

16 Seismic zone Seismically, this area is categorized under Zone-III as per IS-

1893 (Part-1)-2002. Hence, seismically the site is High Damage 

Risk Zone. With MSK scale of VII. 

17 Nearest road Punnam road is present at a distance of 1.1 Km, East from Project 

Site 

18 Nearest 

State/National 

Highway 

• NH- 81: Coimbatore to Chidambaram 2.86 Km, S 

• SH- 84 -    Erode to Karur – 3 km – NE 

19 Nearest Railway 

Station  
• Karur Railway station – 12km –  SE 

20 Nearest Air Port Trichy Airport – 83.34 km – SE 

21 Nearest village/major 

town 
• Village: Punnam – 1.58 km – NE 

• Town: K.Paramathi – 8.29 km – SW 

22 Nearest Town, city, 

District Headquarters 

along with distance in 

kms. 

• Town: K.Paramathi – 8.29 km – SW  

• Karur: 10.77 Km, SE Direction 

23 Ecologically sensitive 

zone 

No wildlife sanctuary, national park or biosphere reserve within 

10m radius of Quarry lease area. 

24 Reserved/Protected 

forests 

No Reserved Forest and no protected forest is present within 

10km from project site 

25 Historical/tourist 

places 

None within 300m radius of Quarry lease area 

26 Nearest Hill Molapalayam Hills : 6.18 Km, SW 

27 Nearest water bodies Water bodies Distance 

(Km) 

Direction 

 

Odai 4.97 SE 

Thathampalayam 

Lake 

5.69 SE 

Amaravathi River 6.51 SE 

Kaveri River 9.43 NW 

Noyyal River 9.64 NW 
 

28 Nearest Hospital • Punnam : 1.24 Km, NE Direction 
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S. No. Particulars Details 

29 Details of other 

quarries for a radius of 

500m around the 

quarry site 

There are following quarries located within the radius of 500m 

from the proposed project site. 

Details:  

Abandoned quarry  –  1 No (1.26.5 Ha) 

Existing quarry  – 3Nos (9.50.5 Ha) 

Proposed quarry  – 1No (2.58.0Ha) 

The total extent of the Existing and proposed quarry within the 

radius of 500m is 12.08.50 Ha. The project falls under the 

cluster situation. 

30 Man power  Total Employees proposed for the quarry operation is 24 Nos. 

31 Water requirement & 

source  

Total water requirement for 3.82 KLD from water vendors & 

nearby Bore well. 

32 Overburden /Waste The overburden in the form of Gravel formation 

33 Cost of the project The Project Cost: 

A. Project cost             =    Rs. 43,82,000/- 

B. EMP cost               =    Rs.   3,80,000/-     

Total Project Cost (A+B) = Rs. 47,62,000/- 

CER Cost (2.0%)    =    Rs. 96,000/- 

Total cost  =    Rs. 48,58,000/- 

 

11.1.1 STATUTORY DETAILS  

• The proponent applied for Rough Stone and Gravel Quarry Lease Dated: 27.09.2019. 

• Precise Area Communication Letter was issued by the Assistant Director, Department of 

Geology and Mining Rc.No.582/Mines/2019, Dated: 28.08.2020 

• The Mining Plan was prepared by Recognized Qualified Person and approved by Assistant 

Director, Geology and Mining, Karur District, vide Rc. No. 582/Mines/2019, Dated: 

23.09.2020 

• The proposed project falls under “B1” Category as per Order Dated: 04.09.2018 & 

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

& O.A. No, 186 of 2016 and MoEF & CC Office Memorandum F. No. L-11011/175/2018-IA-

II (M) Dated: 12.12.2018 

• Proponent applied for ToR for Environmental Clearance vide. online Proposal No. 

SEIAA/TN/F.No.8413/SEAC/ToR-986/2021, Date:05.07.2021. 

• Previously the applied area was under 2 spells of quarrying lease as 1. Rc. No. D.124/2001 

Dated 11.02.2002 - Lease Period: 17.10.2002 to 16.10.2007 – 5 Years and 2. Rc. No. 

71/Mines/2013 Dated 14.11.2013 - Lease Period: 14.11.2013 to 13.11.2018 – 5 Years - 

Operated by V.Subramaniyam over an extent of 4.81.0 Ha EC Obtained for the 2nd Lease 

Granted - Lr.No.SEIAA-TN/F.No.1485/EC/1(a)/809/2013 dated: 17.10.2013.  
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11.1.2 PROJECT DESCRIPTION 

The proposed projects are site specific and there is no additional area required for this project. 

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

common for all the proposed quarries in the cluster. Rough Stone is proposed to be excavated by 

opencast mechanized method involving splitting of rock mass of considerable volume from the 

parent rock mass by jackhammer drilling and blasting, hydraulic excavators are used for loading 

the Rough Stone from pithead to the needy crushers and rock breakers to avoid secondary 

blasting. 

Table 11.4 SITE CONNECTIVITY TO THE PROJECT AREA 

Nearest 

Roadway 

• NH- 81: Coimbatore to Chidambaram 2.86 Km, S 

SH- 84 -    Erode to Karur – 3 km – NE 

Nearest Village Punnam – 1.58 km – NE 

Nearest Town K.Paramathi – 8.29 km – SW  

Nearest Railway Karur Railway station – 12km –  SE 

Nearest Airport Trichy Airport – 83.34 km – SE 

Seaport Kochi- 218  km – SW 

 

Table 11.5 LAND USE PATTERN OF THE LEASE APPLIED AREA 

DESCRIPTION PRESENT AREA IN (HA) 
AREA AT THE END OF LIFE OF 

QUARRY (HA) 

Area under quarry 0.32.7 1.30.0 

Infrastructure Nil 0.01.0 

Roads 0.02.0 0.02.0 

Green Belt Nil 0.17.0 

Un – utilized area 2.23.3 1.08.0 

TOTAL 2.58.0 2.58.0 

 

11.2 METHOD OF MINING 

Proposed Method of Mining is common for all the Proposed Projects – The method of mining is 

Opencast Mechanized Mining Method is being proposed by formation of 5.0 meter height bench 

with a bench width not less than the bench height. The Rough Stone is a batholith formation and 

the splitting of rock mass of considerable volume from the parent rock mass will be carried out by 

deploying jackhammer drilling and Slurry Explosives will be used for blasting. Hydraulic 

Excavators attached with Rock Breakers unit will be deployed for breaking large boulders to 

required fragmented sizes to avoid secondary blasting and hydraulic excavators attached with 

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

transported from pithead to the nearby crushers. 
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Table 11.6 OPERATIONAL DETAILS OF LEASE APPLIED AREA 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone 

(5Year Plan period) 

Gravel 

(3 Years Plan period) 

Geological Resources in m3 9,39,610 m3 47,763 m3 

Mineable Reserves in m3 1,89,875 m3 22,365 m3 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day in m3 126 25 

No of Lorry loads (6m3 per 

load) 

21 4 

Total Depth of Mining 
38m below ground level 

(3m Gravel + 35m Rough stone) 

 

Table 11.7 YEAR-WISE PRODUCTION PLAN 

Year Rough Stone (m3) Gravel (m3) 

I  38850 7920 

II 38375 6942 

III 38765 7503 

IV 38885 - 

V 35000 - 

TOTAL 189875 22365 

 

Table 11.8 PROPOSED MACHINERY DEPLOYMENT  

S.NO. TYPE NOS SIZE/CAPACITY 
MOTIVE 

POWER 

1 Jack hammers 5 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 Compressor  1 400psi Diesel Drive 

3 Excavator with Bucket / Rock Breaker Unit 4  1 300 HP Diesel Drive 

4 Tippers / Dumpers  3 20 Tonnes Diesel Drive 

 

11.2.1 CONCEPTUAL MINING PLAN/ FINAL MINE CLOSURE PLAN 

• At the end of life of mine, the excavated mine pit / void will act as artificial reservoir for 

collecting rain water and helps to meet out the demand or crises during drought season. 
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• After mine closure the greenbelt developed along the safety barrier and top benches and 

temporary water reservoir will enhance the ecosystem 

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

it for other productive uses that prevents or minimizes any adverse effects on the 

environment or threats to human health and safety. 

• The principle closure objectives are for rehabilitated mines to be physically safe to humans 

and animals, geo-technically stable, geo-chemically non-polluting/ non-contaminating, 

and capable of sustaining an agreed post-mining land use. 

 

 
 

FIGURE 11.1 GOOGLE IMAGE SHOWING APPLIED QUARRY LEASE AREA 
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FIGURE 11.2 TOPOSHEET MAP COVERING 10 KM RADIUS



Draft EIA/EMP for Punnam Village Rough Stone & Gravel Quarry at 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 

1197/7, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu having a lease area of 2.58.0 Ha. While cluster area 

is 12.08.50 Ha.  

 

Lessee Tvl. VST Blue Metals 

Chapter 11: Summary & Conclusion 

 

Enviro Resources, Mumbai  173 

Table 11.9 ULTIMATE PIT DIMENSION 

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

I 182 80 38 m bgl 

 

11.3 DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

Field monitoring studies to evaluate the base line status of the project site were carried out during 

October to December 2021 as per CPCB guidelines. Environmental Monitoring data has been 

collected with reference to proposed mine by Enviro Tech Services, Ghaziabad an NABL Certified 

& MoEF Notified Laboratory 

 

Table 11.10 ENVIRONMENT MONITORING ATTRIBUTES 

S. 

No. 

Attributes Parameters Frequency 

1 Ambient Air 
Quality 

PM10, SO2, NOX, & mineralogical 
composition of PM10, 
particularly for free silica 

24 hourly samples, twice a week for 
three months at 8 locations.  

2 Meteorology Wind speed, Wind direction, 
Temperature, Relative 
humidity and Rainfall  

Continuous hourly recording (one 
season) at project site. Secondary 
data from the nearest IMD station. 

3 Water quality Physical and Chemical 
parameters. 

Grab samples collected once during 
study period from 5 ground water and 
2 surface water locations.  

4 Soil Quality  Physical and Chemical 
parameters. 

Grab samples collected once during 
study period from 6 locations. 

5 Ecology • Existing terrestrial flora and 
fauna covering Core Zone 
(1.00.0 Ha) & Buffer Zone (10-
Km radius).  

• Existing aquatic ecological 
status in Buffer Zone (10-Km 
radius). 

Through field studies once during 
study period. Secondary data also 
collected.  

6 Noise levels Noise levels in dB (A) Day and 
Night. 

Hourly Noise levels in and around the 
project area for 24 hours at each 
location once during study period at 7 
locations. 

7 Land use Current land use scenario Once during study period based on 
recent satellite imagery and ground-
truthing at site. 

8 Geology Geological details Once during study period. Data 
collected from secondary sources  

9 Hydrogeology  Drainage area and pattern, 
nature of streams, aquifer 

Based on primary and secondary 
sources, once during study period.  
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S. 

No. 

Attributes Parameters Frequency 

characteristics, recharge and 
discharge areas, etc.  

10 Socio-
Economic 
aspects  

Socio-economic aspects like 
demography, population 
dynamics, infrastructure 
resources, health status, 
economic resources, etc.  

From primary and secondary sources 
(like census abstracts of census of 
India 2011) once during the study 
period.  

 

11.3.1 LAND ENVIRONMENT 

The cluster area of 12.08.50 Ha is part of 4.62 square km of mining land which contributes about 

1.47% of the total mining area within the study area. This small percentage of Mining Activities 

shall not have any significant impact on the environment. 

 

Table 11.11 LAND USE FROM 10KM RADIUS 

S.No Level I Level -II Area (Km2) Percentage (%) 

1 Built-up Land Built-up Land 92.22 29.40 

2 Agricultural Land Crops – Cultivated & 

Uncultivated 

 

171 54.50 

3 Waste Land Scrub/Shrub 9.46 3.02 

Plantation 31.46 10.03 

4 Water Body Water Body 4.92 1.57 

5 Others Mining land 4.62 1.47 

  Total 314 100 

 

11.3.2 SOIL ENVIRONMENT 

Physical Characteristics – 

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

water holding capacity. The soil texture found in the study area is Clay Loam Soil and Bulk Density 

of Soils in the study area varied between 0.59 to 1.23 g/cc. The Water Holding Capacity and 

Porosity of the soil samples is found to be medium i.e. ranging from 27 to 40%. 

 

Chemical Characteristics – 

1. The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.36 to 8.43 

2. The available Nitrogen content range between 148 to 263 kg/ha 

3. The available Phosphorus content range between 0.58 to 1.56 kg/ha 

4. The available Potassium range between 25.7 to 45.8 mg/kg 
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11.3.3 WATER ENVIRONMENT 

Surface Water 

The pH of the water samples collected is 7.27 and 7.63 and is within the acceptable limit of 6.5 to 8.5. 

The total dissolved solids were found is 453 and 526 mg/l in all samples. The total hardness is 189.5 

and 236.3 mg/l for samples collected at 2 locations. 

 

In both samples, iron content is 0.18 mg/l, Nitrate is 15.6 and 27 mg/l, fluoride is 0.16 and 0.27 mg/l, 

chloride is 65.7 and 92 mg/l, Sulphate is 19 and 26 mg/l, alkalinity is 153 and 213 mg/l, calcium is 

25 and 37.6 mg/l and magnesium is 23.5 and  31.6 mg/l. The overall ground water quality was found 

to be good in most of the villages. The levels of heavy metals content were found to be within 

permissible limits. 

 

Ground Water 

The pH of the water samples collected ranged from 6.42 to 7.80and within the acceptable limit of 

6.5 to 8.5. pH, Sulphates and Chlorides of water samples from all the sources are within the limits 

as per the Standard. On Turbidity, the water samples meet the requirement. The Total Dissolved 

Solids were found in the range of 415 to 523 mg/l in all samples. The Total hardness varied 

between 139 to 190.8 mg/l for all samples. On Microbiological parameters, the water samples from 

all the locations meet the requirement. The parameters thus analysed were compared with IS 

10500:2012 and are well within the prescribed limits. 

 

11.3.4 AIR ENVIRONMENT 

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

and their existing levels in ambient air. The ambient air quality with respect to the study zone of 

10 km radius around the proposed quarry forms the baseline information. 

 

The results of ambient air quality monitoring for the period (October to December 2021) are 

presented in the report. Data has been complied for three months. As per monitoring data, PM10 

ranges from 38.6 to 46.8 μg/m3, PM2.5 data ranges from 16.8 to 27.6 μg/m3, SO2 ranges from 4.3 to 

9.7 μg/m3 and NO2 data ranges from 15.1 to 24.7 μg/m3. The concentration levels of the above 

criteria pollutants were observed to be well within the limits of NAAQS prescribed by CPCB 
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FIGURE 11.3 WIND ROSE DIAGRAM 

 

11.3.5 NOISE ENVIRONMENT 

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

Noise levels recorded in core zone during day time were from 40.5 to 55.3 dB (A) Leq and during 

night time were from 33.5 to 46.9 dB (A) Leq.  

 

11.3.6 ECOLOGICAL ENVIRONMENT 

The study involved in the collection of primary data by conducting a survey in the field, 

examination of floral and faunal records in previously published reports and records. Analysis of 

the information is the view of the possible alteration in the environment of the project site. For the 

survey of fauna, both direct and indirect observation methods were used. 

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife Protection Act 

1972 as well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category as per IUCN. There 

is no endangered red list species found in the study area. Hence this small operation over short 

period of time will not have any significant impact on the surrounding flora and fauna. 

 

11.3.7 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 

It includes demographic structure of the area, provision of basic amenities viz., housing, education,  

health  and  medical  services,  occupation,  water supply,  sanitation,  communication,  
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transportation, prevailing  diseases  pattern  as well as feature like temples, historical monuments 

etc., at the baseline level. This will help in visualizing and predicting the possible impact depending 

upon the nature and magnitude of the project. The socio economic study of surveyed villages gives 

a clear picture of its population, average household size, literacy rate and sex ratio etc. It is also 

found that a part of population is suffering from lack of permanent job to run their day to day life. 

Their expectation is to earn some income for their sustainability on a long-term basis. The 

proposed projects 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. 

 

11.4 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES – IN COMMON 

FOR ALL PROPOSED QUARRIES  

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. 

 

11.4.1 LAND ENVIRONMENT: 

ANTICIPATED IMPACT  

• Permanent or temporary change on land use and land cover. 

• Change in Topography: Topography of the ML area will change at the end of the life of the 

mine. 

• Movement of heavy vehicles sometimes cause problems to agricultural land, human 

habitations due to dust, noise and it also causes traffic hazards.  

• Due to degradation of land by pitting the aesthetic environment of the core zone may be 

affected. 

• Earthworks during the rainy season increase the potential for soil erosion and sediment laden 

water entering the water ways. 

If no due care is taken wash off from the exposed working area may choke the water course & can 

also causes the siltation of water course 

 

MITIGATION MEASURES 

• 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 soil 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 
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• 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 minimise dust 

emissions. 

• Proper fencing will be carried out at the conceptual stage, Security will be posted round the 

clock, to prevent inherent entry of the public and cattle. 

 

11.4.2 WATER ENVIRONMENT  

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 

• This being a mining project, there will be no process effluent. Waste from washing of 

machinery may result in discharge of Oil & grease, suspended solids. 

• The sewage from soak pit may percolate to the ground water table and contaminate it. 

• Surface drainage may be affected due to Mining 

• Abstraction of water may lead to depletion of water table 

 

MITIGATION MEASURES  

• Garland drains, settling tank will be constructed along the individual mining leases. The 

Garland drains of the individual leases will be connected to settling tank and after settling 

the water will be discharged out to the natural drainage 

• Rainwater will be collected in sump in the mining pits and will be allowed to store and 

pumped out to surface setting tank of 15 m x 10m x 3m to remove suspended solids if any. 

This collected water will be judiciously used for dust suppression onwards 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 

• Providing benches with inner slopes and through a system of drains and channels, allowing 

rain water to descent into surrounding drains, so as to minimize the effects of erosion & 

water logging arising out of uncontrolled descent of water.  

• Reuse the water collected during storm for dust suppression and greenbelt development 

within the mines 
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• Installing interceptor traps/oil separators to remove oils and greases. Water from the 

tipper wash-down facility and machinery maintenance yard will pass through interceptor 

traps/oil separators prior to its reuse; 

• Using flocculating or coagulating agents to assist in the settling of suspended solids during 

monsoon seasons; 

• Periodic analysis of quarry pit water and ground water quality in nearby villages. 

• Domestic sewage from site office & 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 and analysing the quality of water in open well, bore wells and surface 

water 

 

11.4.3 AIR ENVIRONMENT 

ANTICIPATED IMPACT 

▪ During mining, at various stages activities such as excavation, drilling, blasting, and 

transportation of materials, particular matter (PM), gases such as Sulphur dioxide, oxides of 

Nitrogen from vehicular exhaust are the main air pollutants. 

▪ Emissions of noxious gases due to incomplete detonation of explosive may sometimes pollute 

the air. 

▪ The fugitive dust released from the mining operations may cause effect on the mine workers 

who are directly exposed to the fugitive dust. 

▪ Simultaneously, the air-borne dust may travel to longer distances and settle in the villages 

located near the mine lease area. 

 

MITIGATION MEASURES 

Drilling – To control dust at source, wet drilling will be practiced. Where there is a scarcity of 

water, suitably designed dust extractor will be provided for dry drilling along with dust hood at 

the mouth of the drill-hole collar. 

 

Advantages of Wet Drilling:- 

• In this system dust gets suppressed close to its formation. Dust suppression become very 

effective and the work environment will be improved from the point of occupational 

comfort and health. 

• Due to dust free atmosphere, the life of engine, compressor etc., will be increased. 

• The life of drill bit will be increased. 

• The rate of penetration of drill will be increased. 

• Due to the dust free atmosphere visibility will be improved resulting in safer working 

conditions. 
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Blasting – 

• Establish time of blasting to suit the local conditions and water sprinkling on blasting face 

• Avoid blasting i.e., when temperature inversion is likely to occur and strong wind blows 

towards residential areas 

• Controlled blasting include Adoption of suitable explosive charge and short delay 

detonators, adequate stemming of holes at collar zone and restricting blasting to a 

particular time of the day i.e. at the time lunch hours, controlled charge per hole as well as 

charge per round of hole 

• Before loading of material water will be sprayed on blasted material 

• Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored 

 

Haul Road & 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 taurpaulin 

• The speed of tippers plying on the haul road will be limited below 20 km/hr to avoid 

generation of dust. 

• Water sprinkling on haul roads & 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 & makes 

reduction in the pollution. 

• The un-metalled haul roads will be compacted weekly before being put into use. 

• Over loading of tippers will be avoided to prevent spillage. 

• It will be ensured that all transportation vehicles carry a valid PUC certificate 

• Grading of haul roads and service roads to clear accumulation of loose materials 

 

Green Belt – 

• Planting of trees all along main mine haul roads and regular grading of haul roads will be 

practiced to prevent the generation of dust due to movement of dumpers/trucks 

• Green belt of adequate width will be developed around the project areas 

 

Occupational Health – 

• Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored 

• Annual medical check-ups, trainings and campaigns will be arranged to ensure awareness 

about importance of wearing dust masks among all mine workers & tipper drivers 

• Ambient Air Quality Monitoring will be conducted six month once to assess effectiveness of 

mitigation measures proposed 
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11.4.4 NOISE ENVIRONMENT 

ANTICIPATED IMPACT 

• Noise pollution poses a major health risk to the mine workers. Following are the sources of 

noise in the existing open cast mine project are being observed such as Drilling, & Blasting, Loading 

and during movement of vehicles.  

 

MITIGATION MEASURES 

• Usage of sharp drill bits while drilling which will help in reducing noise; 

• Secondary blasting will be totally avoided and hydraulic rock breaker will be used for 

breaking boulders; 

• Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum charge/delay will 

be maintained; 

• The blasting will be carried out during favourable atmospheric condition and less human 

activity timings by using nonelectrical initiation system; 

• Proper maintenance, oiling and greasing of machines will be done every week to reduce 

generation of noise; 

• Provision of sound insulated chambers for the workers working on machines (HEMM) 

producing higher levels of noise; 

• Silencers / mufflers will be installed in all machineries; 

• Green Belt/Plantation will be developed around the project area and along the haul roads. 

The plantation minimizes propagation of noise; 

• Regular medical check–up and proper training to personnel to create awareness about 

adverse noise level effects. 

 

11.4.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

ANTICIPATED IMPACT 

There are no National Park and Archaeological monuments within project area. There are no 

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

wild animals in the area. No breeding and nesting site were identified in project site. No National 

park and Wildlife Sanctuary found within 10km radius. The dumps / bunds around the mine itself 

act as a good barrier for entry of stray animals. In the post mining stage, barbed wire fencing is 

proposed all around the mined-out void to prevent fall of animals in the mine pits. 

 

MITIGATION MEASURES 

To reduce the adverse effects on natural flora/fauna status of the area due to deposition of dust 

generated from mining operations, water sprinkling and water spraying systems will be ensured 

in all dust prone areas to arrest dust generation. Methodical and well-planned plantation scheme 

will be carried out. 
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Table 11.12 GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

Year No. of trees 

proposed to be 

planted 

Survival 

% 

Area to be 

covered 

sq.m 

Name of the 

species  

No. of trees 

expected to be 

grown 

I 40 80% 340 Neem, Pongamia 

Pinnata, 

Casuarina etc., 

32 

II 40 80% 340 32 

III 40 80% 340 32 

IV 40 80% 340 32 

V 40 80% 340 32 

 

11.4.6 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 

ANTICIPATED IMPACT 

• Employment generation due to the project will provide direct employment for about 24 

persons. 

 

MITIGATION MEASURES  

• Good maintenance practices will be adopted for plant 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.  

• Appropriate 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, DMF, NMET etc, from this project directly and indirectly. 

 

11.5 ANALYSIS OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

• The site has been selected based on geological investigation and exploration as below:  

• Occurrence of minerals at the specific site.  

• Transportation facility for materials & manpower.  

• Overall impact on environment and mitigation feasibility 

• Socio – economic background. 

• The mineral deposits are site specific in nature; hence question of seeking alternate site 

does not arise for this project. 

 



Draft EIA/EMP for Punnam Village Rough Stone & Gravel Quarry at 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 

1197/7, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu having a lease area of 2.58.0 Ha. While cluster area 

is 12.08.50 Ha.  

 

Lessee Tvl. VST Blue Metals 

Chapter 11: Summary & Conclusion 

 

Enviro Resources, Mumbai  183 

ENVIRONMENT MONITORING PROGRAM 

Usually an impact assessment study is carried over short period of time and the data cannot bring 

out all variations induced by natural or human activities. Hence regular monitoring program of 

Environmental parameters is essential to consider the changes in the Environment. 

The Objective of Monitoring -  

• To check or assess the efficiency of the controlling measures; 

• To establish a data base for future impact assessment studies. 

 

11.6.1 ENVIRONMENTAL MONITORING CELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 0.1 POST ENVIRONMENTAL CLEARANCE MONITORING SCHEDULE IN COMMON  

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 

Mines Manager 

Environmental 

Scientist 

External Laboratory Approved by 

MoEF/SPCB & NABET accredited 

Environment consultant 

Chemist (1) 

CSR Manager (1) 
Horticulture expert (1) Water Sprinkler Operator (1) 

Unskilled Labour (1) 

Lessee 
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S. No. 
Environment 

Attributes 
Location 

Monitoring 
Parameters 

Duration Frequency 

4 Hydrology 

Water level in 

open wells in 

buffer zone 

around 1 km 

at specific 

wells 

- 
Once in 6 

months 
Depth in bgl 

5 Noise 

2 Locations (1 

Core & 1 

Buffer) 

Hourly – 1 

Day 

Once in 6 

months 

Leq, Lmax, Lmin, 

Leq Day & Leq 

Night 

6 Vibration 

At the  nearest 

habitation (in 

case of 

reporting) 

– 

During 

blasting 

Operation 

Peak Particle 

Velocity 

7 Soil 

2 Locations (1 

Core & 1 

Buffer) 

– 
Once in six 

months 

Physical and 

Chemical 

Characteristics 

8 Greenbelt 
Within the 

Project Area 
Daily Monthly Maintenance 

 

11.7ADDITIONAL STUDIES 

11.7.1 RISK ASSESSMENT  

The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment guidance 

issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular No.13 of 2002, 

dated 31st December, 2002. The DGMS risk assessment process is intended to identify existing and 

probable hazards in the work environment and all operations and assess the risk levels of those 

hazards in order to prioritize those that need immediate attention. Further, mechanisms 

responsible for these hazards are identified and their control measures, set to timetable are 

recorded along with pinpointed responsibilities. The whole quarry operation will be carried out 

under the direction of a Qualified Competent Mine Manager holding certificate of competency to 

manage a metalliferous mine granted by the DGMS, Dhanbad. Risk Assessment is all about 

prevention of accidents and to take necessary steps to prevent it from happening. 

 

11.7.2 DISASTER MANAGEMENT PLAN  

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:  
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• 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 

 

11.7.3 CUMULATIVE IMPACT STUDY 

Table 0.2 CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF ROUGH STONE 

PROPOSED PRODUCTION DETAILS 

5 Years in m3 Per Year in m3 Per Day in m3 Number of Lorry Load Per Day 

1,89,875 37,975 126 21 

 

Table 0.3 CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF GRAVEL  

PROPOSED PRODUCTION DETAILS 

3Years in m3 Per Year in m3 Per Day in m3 Number of Lorry Load Per Day 

22,365 7455 25 4 

 

Table 0.4 ANTICIPATED GROUND VIBRATIONS IN CLUSTER 

Distance from blasting site (D) 

(m) 

Quantity of Explosive/Blast (Q) 

(Kg) 

PPV 

(mm/s) 

100 56 7.8 

200 56 6.5 

300 56 3.9 

400 56 2.7 

500 56 2.1 

600 56 1.6 

700 56 1.3 

800 56 1.1 

900 56 1.0 

1000 56 0.9 

 

Table 0.5 SOCIO ECONOMIC BENEFITS FROM CLUSTER 

Project Cost CER @ 2% ₹ 47,62,000 ₹ 96,000 
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Table 0.6 REQUIREMENT OF MANPOWER 

S.No Particulars Nos 

1. Mine Foreman 1 

2. Blaster/mate 1 

3. Excavator- Operator & Driver 4 

4. Jack hammer operator 10 

Semi- Skilled Labour 

5. Security 1 

Unskilled Labour 

6. Labour & Helper 3 

7. Cleaner 4 

Total 24 

 

Table 0.7 GREENBELT DEVELOPMENT BENEFITS FROM CLUSTER  

No of Trees 

proposed to be 

planted 

Survival 

% 

Area 

Covered 

Sq.m 

Name of the Species 

No. of Trees 

expected to be 

grown 

200 80% 1700 Neem, Casuarina 160 

 

11.8 PROJECT BENEFITS 

The Proposed Projects for Quarrying Rough Stone at Punnam Village aims to produce cumulatively 

1,89,875 m3 Rough Stone, 22,365 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 

 

11.9 ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN 

The Environment Monitoring Cell discussed formed by the mine management will ensure effective 

implementation of environment management plan and to ensure compliance of environmental 

statutory guidelines through Mine Management Level. 

The said team will be responsible for: 

• Monitoring of the water/ waste water quality, air quality and solid waste generated 

• Analysis of the water and air samples collected through external laboratory 

• Implementation and monitoring of the pollution control and protective measures/ devices 

which shall include financial estimation, ordering, installation of air pollution control 

equipment, waste water treatment plant, etc. 

• Co-ordination of the environment related activities within the project as well as with 

outside agencies 
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• Collection of health statistics of the workers and population of the surrounding villages 

• Green belt development 

• Monitoring the progress of implementation of the environmental monitoring programme 

• Compliance to statutory provisions, norms of State Pollution Control Board, Ministry of 

Environment and Forests and the conditions of the environmental clearance as well as the 

consents to establish and consents to operate. 

 

CONCLUSION 

It can be concluded from overall assessment of the impacts, in terms of positive and negative 

effects on various environmental components, that the mining activities will not have any adverse 

effect on the surrounding environment. 

To mitigate any impacts due to the mining activities, a well-planned EMP and a detailed post 

project monitoring system is provided for regular monitoring and immediate rectification at site. 

Due to the cluster quarrying activities, socio economic conditions in and around the project site 

will be improved substantially. Hence, the Prior Environmental Clearance shall be granted at the 

earliest. 
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12. DISCLOSURE OF CONSULTANTS 

 

12.1 DISCLOSURE OF CONSULTANT 

M/s Enviro Resources is a NABET Accredited EIA consultant as per NABET Certificate: 

NABET/EIA/1922/SA0133 valid upto 30th March 2022. The registered office of Enviro Resources 

is at E-604, Crystal Plaza, New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053, Maharashtra. 

 

NABET Certificate is provided in Figure 12.1.  

 

M/s Enviro Resources is engaged in providing following environmental consultancy services to 

their valuable clients: 

1 Obtaining Environmental Clearance from Department of Environment of State Govt. and 

MoEF & CC, GOI  

2 Environmental Impact Assessment (EIA) studies and Environmental Management Plan 

(EMP) 

3 Environmental Due Diligence Services 

4 Consent to Establish, Operate, Renewal& its amendments from State Pollution Control 

Board 

5 CRZ Clearance from Central & State CZMA (Coastal Zone Management Authority) 

6 Forest Clearance from MoEF & CC, GOI 

7 Environmental Compliance Report preparation for Environmental Clearances, Consent to 

Establish and Consent to Operate 

8 Designing and Commissioning of ETP, STP, WTP& Zero Liquid Discharge (ZLD) Plant 

9 Preparation of Quantitative Risk Analysis (QRA), HAZOP, HAZID, Disaster Management 

Plan (DMP) Reports. 

10 Preparation of On-site & Off-site Emergency Preparedness Plan  

11 Reply for legal directions & Revocation of closure. 
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FIGURE 0.1 NABET CERTIFICATE 
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Tvl. VST Blue Metals, 

No.6451B I, Punnam Chathiram, 

Erode Main Road, 

Pugalur Taluk, 

Karur District - 639 113. 

CONSENT LETTER FROM APPLICANT 

The Mining Plan and Progressive Quarry Closure Plan in Respocl of Punnam Rough 

stone and Gravel Quarry in S.F.No's.ll9711 (P). 1197/5, 1197/6 & 1197fl over an extent of 

2.58.0ha of Patta lands in Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu State has 

been PI'(.'Pared by 

A.Jagannathan, O.E., f'.C.C., I\1.M.£.A., M.U :., 

RQP/MAS/019/87/A 

Recognized Qualified Person 

I request to the Dishi ct Collector, Kamr to make further con·espondencc regarding the 

modification of the Mining Plan with the said Rocognized Qualified Person at his following 

address. 

A.Jagannathan, B.E., F.C.C., M.M.E.A., M.I.E., 

Regd. Off. No. 17, 

Advaitha Ashram Road, 

Alagapuram, Salem- 636 004. 

Cell: 94433 56539. 

I hereby undertake that all the modifications, if any made in the Mining Plan by the 

Rocognized Qualified Person may be deemed to have been made with my knowledge and 

consent and shall be acceptable to me and binding on me in all respects. 

Place: Karur 

Date: 29.08.2020 

Signature of the Applicant 

For Tv I. VST Blue Metals 

.....___~~· ' . ,. 

T.Prabakaran 

(M;maging Partner & A uthori.zed Signatory) 
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Tvl. VST Blue Metals, 

No.645/B1, Punnam Chathiram, 

Erode Main Road, 

Pugalur Taluk, 

Karur District - 639 113. 

• 

DECLARATION OF T FIE APPL I CAI~ T 

The Mining Plwt and Progressive Quarry Closure Plan in Respect of Punnwn Rough 

stone and Gravel Quarry in S.F.No's.1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 over an extent of 

2.58.0ha of Patta lands in Punnwn Village, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu State 

has been prepared in full consultation with me. 

I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with 

Laws, Rules and Act applicable to Quarry. 

Place: Karur 

Date: 29.08.2020 

Signarurc of the Applicant 

For Tvl. VST Blue Metals 

....-,-: (> r-1- . 

T.Prabakaran 

(Managing Partner & Authorized Signatory) 

- ·· --
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A.Jagannath11n, B.E., F.c.c .. M.M.E.A., M.u :., 

Regd. Off. No. 17. 

Advaitha Ashram Road, 

Alagapuram, Salem- 636 004. 

Cell: 94433 56539. 

CERTIFICATE FROM THE RECOGNIZED QUALIFIED PERSON 

This is to certifY that the Provisions of under Rules 41 & 42 as per the Amended under 

Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959 have been observed in the preparation of 

Mining Plan and Progressive Qua.rry Closure Plan for Punnrun Rough stone and Gravel Quarry 

in S.F.No's. ll9711 (P), 119715, 119716 & 119717 over an extent of2.58.0hn of Pana lands in 

Punnam Village, PugalurTaluk. Karur District. Tamil Nadu State has been prepared for 

T vl VST Blue Metals, 

No.645fB I, J>unnrun Chathirrun, 

Erode Main Road, 

Pugalur Taluk, 

Karur District - 639 113. 

Whenever specific permissions{ exemptionsf relaxations and approvals are required, the 

Applicant will approach the concerned authorities of the District Collectoratc, Karur, Tamil 

Nadu for such pcrmissionsf exemptionS{ relaxations and approvals. 

Jt is also certified that infonnation fum.ished in the above Mining Plan are true and 

correct to the best of my knowledge. 

Signature of theRe ~ ~ Qual~ed Person 

~ --
A.Jagannathan, B£., F.C.C., M.M.EA. M.l.E.. 

RQPIMASIOI91871A 

Place: Salem 

Date: 03.09.2020 

--
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A.Jagannathan, B. E., I'.C.C., M.M.E.A., M.U:., 

Regd. Off. No. 17, 

Advaitha Ashram Road, 

Alagapuram, Salem- 636 004. 

Cell: 94433 56539. 

CERTIFICATE FROM THE RECOGNIZED QUALIFIED PERSON 

CCltified that the Provisions of Mines Act, Rules and Regulations and Orders made there 

under have been observed in the preparation of Mining Plan and Progressive Quarry Closure 

Plan for Punnam Rough stone and Gravel Quany in S.F.No' s.l19711 (P), 119715. 119716 & 

119717 over an extenl of 2.58.0ha of Patta lands in Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur 

Disuicl, Tamil Nadu State has been prepared for 

Tvl. VST Blue Metals, 

No.64SIB I , Punnam Cbathirmn, 

Erode Main Road, 

Pugalur Taluk, 

Karur District - 639 113. 

Whenever specific pennissionsl exemptions/ relaxations and approvals are required, the 

Applicant will approach the concerned authorities of Director General of Mines Safety (DGMS), 

No.5, II Street, Block- AA, Anna Nagar, Chennai-40, Tamil Nadu for such pennissions I 

exemptions I relaxations and approvals. 

It is also certified that infonnation furnished in the Mining Plan are true and correct to 

the best of my knowledge. 

Place: Salem 

Date: 03.09.2020 

Signature of the Recognized ualified Person 

A.Jagannothan, BE., F.C.C., M.M.EA., M I E.. 

RQPIMAS/019/87/A 

214



,, 

LIST OF CONTENTS 

S.No. Description Page No. 

1.0 lntroduction and Executive Swnmary I 

2.0 Generallnfom1ation 5 

3.0 Location 6 

PART-A 

4.0 Geology and Mineral Reserves 8 

5.0 Mining 12 

6.0 Blasting 16 

7.0 Mine Drainage 18 

8.0 Other Permanent Structures 19 

9.0 Employment Potential & Welfare Measures 21 

PART-B 

10.0 Environment Management Plan 23 

I 1.0 Progressive Quarry Closure Plan 31 

12.0 Any Other Details Intend to Fumtsh by tl1e Applicant 38 

215



;5~ · ·-o ~~~~ 
LIST OF ANN EXURES 

K~'lt 
• 't> ' " ... : 

S.No. Descripllorr A 
(: 

~·~ No. ,., 

I. Copy of Precise Area Communication ~ ~">- f) 
~ ·~ o • .. ,.w j tl"'9' 

2. CopyofFMB ~ 11 

3. CopyofCombined Map m 

4. Copy of Patta rv 

5. Copy of Adangal v 

6. Copy of A-Register Vl 

7. Copy of Consent Document VII 

8. Copy of Partnership Deed vm 

9. Copy of Authorized Signatory IX 

10. Copy of ID Proof X 

II. Copy of Recognized Qualified Person Certificate XI 

LIST OF PLATES 

S.No. Description l'lnte No. 

l. Location Plan I 

2. 
Toposketch of Quarry LeaseAppiied Area for IOkm 

lA 
Radius 

3. Environmental Plan & Land use Plan for I km Radius ra 

4. Route Map rc 

5. Quarry Lease Plan & Surface Pion II 

6. 
Topogrnphy, Geological. Yearwise Development & 

lfl 
Production Plan & Sections 

7. Progressive Quarry Closure Plan & Sections IV 

8. Conceptual Plan & Sections v 

'----=-, -. ? rJ-216



~ 

!.b, · :>~ 
-- !J. 

h ~ ~ 

Mining Plan and PQCP Punnam Rou ~ · ~~~ ~ e and Grave! QuaJT)' \ 
1 

6 • 

MINING PLAN AND PROGRESSJVE QUARRY CLO "~~LA N FOR ~ ~i/ 

PUNNAM ROUGH STONE AND GRAVEL QUARRY OVE ~N.."'t- ~0 ~ _; fV 
~ .. ..... ,.<;# 

2.58.0ba IN PUNNAM VILLAGE. PUGALUR TALUK, KARUR DJS:f..JUeF, ,... 

TAMIL NADU STATE. 

(PREPARED UNDER RULES 41 & 42 AS PER THE AMENDED UNDER TAMIL NADU MTNOR MINERAL 

CONCESSJON RULES. 1959) 

1.0 lNTRODUCTlON AND EXECUTIVE SUMMARY 

This Mining Plan and Envimnmcnt Managemenl Plan is prepared for Tvl. VST Blue Metals 

company at No.645/B I, Pwmam Charhiram, Erode Main Road, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil 

Nadu State - 639 113. 

The applicant applied for Rough stone and Gravel quany over an exleJII of 2.58.0ha of Palla 

lands in S.F.No's.ll97/l (P), 1197/5, 1197/6 & 1197n of Punnam Village. Pugalur Ta!uk, Knrur 

District. Tamil Nadu State. 

The application was processed by lhe Districl Collector, Karur and passed a Precise Area 

Communication leuer vide Rc.No.S82/Mines/2019, Dated: 28.08.2020 to submit Mining Plan for the 

approval in Depanmcnt of Geology and Mining, Karur and obtain Environmental Oearance from the 

SEIAA, Tarnil Nadu, wilh the condi1ions to provide: 

I. The applicant should leave a safety distance of 50m to Cart Truck and LT line on the 

Nonhem side of the lease urea. 

2. The applicant should leave a safety djstance of I Om to Cart Track in Kallangkuthu on the 

Western side of the lease area. 

3. The opplieant should leave a safely distance of 7.5 meters to 1he adjacent patta lands and 

should not hindmnce during <tuarry operation. 

4. The applicant should carried out lhe: quarry operations by Hanel Jackhammer and mi ld 

blasting without any hindrance to lhc public ns per Rules. 

5. The quany operation should be carried out with proper benches for safety to the quany 

workers ond compatible access of Men and Machineries as per Metalliferrous Mines 

Regulations. 

6. The applicant should be submit the Mining plan approved by the Assistant Direc10r of 

Geolob'Y and Mining and obtain Environmenl Clearance from the: State Level 

Environmental Impact Assessment Authority also No Objection Ccrtitkate from the Tamil 

Nadu Pollution Control Board for the quany lease applied area before grant of quany lease. 

(Please refer Annexure No - 1). .. . .,. 

~ • ._ .., , , • .. ~ gfOWI I 

l.f.mt Ito: J'F' ..2 /.Ulll.tJ//ID/ J 
._4:.!' J . ? · &2o 

\ . 
217



·- -
/~··' 

Mining~~:~:~~:~: compliance of the order of the Hon:::::s:p:;~~~~;~:t~7;;~0~~:: , ~ 
in I.A.No. l2. 13.201J in Special Leave Petition SLP (C) No 19628-19'62 . ~~009, it bas been now ' ')} 

decided that all mining projects of minor minerals including their renewal im;spective of sizes of the 1 
"'.... ~ , 

lease would hence forth require prior environmental c learuncc mining project wi~n th ~t: leas e applied 

area up to less than I OOha including projects or minor mineral with lease applied area less then 5ba 

would be treated as category B as defined in the EIA notification 2006 and will be considered by the 

state Competent Authority notified by MoEF as prescribed procedure w1dcr ElA notilicntion2006. 

In the above circumstances the applicant through his consultant is hereby preparing the Mining 

Plan, Environmental Management Plan and Progressive Quany Closure Plan for approval and 

subsequent submission of Fonn-1, Fonn-IM and Pre feasibility report to obtain environmental clearance 

from the SElAA, T amil Nadu, Rough stone and Gravel quarry. This mining plan is prepared by 

considering the Rules 41 & 42 as Amended in Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959 and 

us per the ELA Notification 2006 and its subsequent Amendment and judgments till24.01.2019. 

Short Notes of Mining Plan: 

ll. 

b. 

Village Pancbayat 

Panchayat Union 

Punnam 

K.Paramathi 

c. The Geological Resources arc 9,39,610m
3 

of Rough stone and 47,763m
3 

of Gravel formation 

in the entire area. 

d. The Total Mineable Reserves are J,93 ,22Sm3 of Rough stone and 22,365m
3 

of Gravel 

formation in the entire area. 

c. The proposed quantity of reserves/ (level of production) to be mined are 1,93,225nr
1 

of 

Rough Slone and 22,365m3 of Gravel formation for five years in the entire area. 

f. Total extent of the lease applied area ; 2.58.0ha 

g. 

h. 

I . 

Topography of the area 

Proposed Depth of mining 

This Mining Plan period 

• The area exhibits plain topography 

e 43m (3m Gravel + 40m Rough stone) below ground level 

• Five years 

j. lt is a fresh lease application but, the applied area has been considered quarrying operation 

earlier. The quarry lease was first grunted in favour of 1l1iru.V.Subramaniyam, Karur 

District, ove1· an extent of 1.26.5hectarcs of Patta lands in S.F.No's. II9717, 1197/9, 11 97/10 

& 1197/ 11 of Ponnam Village. Pugalur Taluk, Karur District vide Rc.No.2312001, Dated: 

05.11.2001 for the period of live years from 10.05.2002 to 09.05.2007 for quarrying of 

Rough stone and Gravel. 

2 
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Mining Plan and PQCP I' UJmam Ro u gh'N(on~ and Gravel Qua1-ry 

The quarry lease was first granted in favour of Thiru.K.Nallasamy. Karur District, over an 

extent of 2.52.0hectares of Parta land in S.F.No. ll 97/1 of Punnnm Vlllage, Pugalur Taluk; 

Karur District vide Rc.No.t24/2001, Dated: I 1.02.2002 for t~e period ~~live years from 

17.10.2002 to 16.10.2007 for quarrying of Rough stone and Grdvel. The quarry lease has 

once agai n applied in lilvour of Thiru.V.Subramaniyam, Karur District, over an extent of 

3.6J.Ohcctares of Patta lands in S.F.No's.ll9717, I 197/8 (P), 119719 (P), I 197/ 10 (P), 

I 197/1 I (P) & 1197/ 12A (P) of Punnam Village, Pugalur Taluk, Karur District vide 

Rc.No.3871G&M/2007, Dated: 28. 1 L.2007 for the period of live years from 14.12.2007 to 

13.12.2012 for quarrying of Rough stone and Gravel. The applicant has onee again applied a 

quarry over an e)( tent of 4.8J.Ohectares of Pana lands in S.F.No's.l l97/1 (P). 119115, 11 97/6, 

1197/7, 1197/8 (P). 1197/9 (P). 1197/ 10 (P), 11 97/ 11 (P) & 1197/12A (I') of Punnam 

Village, Pugalur Taluk. Karur District vide Rc.No.7 1/Mincs/2013, Dated: 14.11.2013 for 

the period of five years from 14.11.2013 to 13. 11.20 18 for quarrying of Rough stone and 

Gravel. The applicant has applied a quarry lease on 16.09.2019 of S.F.No's.l\97/ 1 (P), 

1197/5, 1197/6 & I 19717 over an extent of 2.58.0ha of Palla lands in Punnam Village. 

Pugalur Taluk, Karur for the period of five years. The application was meritoriously 

processed by the District Collector, Karur and recommended the quan-y lease for the period 

of five years. The ma.:<imum dimension of the existing quarry pit is given table below 

(Refer Plate No. 11). 

Length (m) Width(m) 
Depth (m) (max) 

(max} (max) 

75 51 13m below ground level 

k. Method of mining / level of mechanization. 

Opencast mechanized method, the quarry operation involves shallow hand jack hammer 

drilling, mild blasting. 

!. Type of machineries proposed in the quarrying operation is given below: 

Excavators attached with rock breaker (Rental Basis). 

Hand jack han1mer, Compressor (Diesel drive) (4 Jack Hammer capacity) (Rental Basis). 

m. No trees will be uprooted due to this quarrying operation. 

a. The existing road from the main mad to quarry is in good condition and the same will be 

maintained and utilized for Traosponation of quarry materials and machineries. 

o. There is No Expon of this Rough stone and Gravel. 

3 
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Mining Plan and PQCP Punnam Rough stone and Gravel Quarry 
• 

p. Topo sketch covering I Okm and I km radius around the proposed area with markings of 

habitations, water bodies including streams, rivers, roads, major structure like bridges, wells, 

archaeological imponaocc, places of worships is marked and enclosed as Plate Nos. lA and 

lB. -q. TI1e lease applied area is about 2.58.0ha bounded by nine comers; the comers are designated 

as 1-9 Clockwise from the Southwestern corner the Co- ordinates for the all the comers are 

clearly marked in the Quarry Lease and Surface Plan enclosed as (Plate No-ll). 

r. The plans of proposed quarrying area showing the dimensions of the pit, their proposed depth 

and maximum area of proposed quarrying are enclosed as Plate Nos. Ill and N. 

s. General conditions will not be applicable for the proposed area. The area applied for lease is 

I OK.Jn away from the, 

i) lnrerstate Boundary. 

ii) Protected area under wild life protection ACT. 1972, 

iii) Critically polluted areas as identified by CPCB. 

i1 ~ Notified Eco sensitive areas. 

1. There is no waste anticipated during this quarry operation, hence waste dump is not proposed 

in the lease applied area. 

u. Around 24 employees are deploying in the quarrying operation. 

v. Total Cost of the project is about Rs.48,58,000/-

w. Lnfrastructurc: 

TABLE l -
Paniculars Localion 

Approximate aerial distance and 

direction from lease applied area 

Nea.rest Post Office Punnam 2km - Nonheast 

Nearest School Punnam 2km - Nonheast 

Nearest Dispensary Karur 12km - Southeast 

Nearest Town K.Paramnthi Skm - Southwest 

Nearest Police Station K.Pararnathi Skm - Southwest 

Nearest Hospital K. Paramatbi Skm - Southwest 

Nearest D.S.P. Office Karur 12km - Southeast 

Nearest Railway Station Karur 12km - Southeast 

Nearest Airp011 Trichy 82km - Southeast 

Nearest Sen port Kochi 221 km - Southwest 

District Head quarters Karur 12km Southeast 

4 
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Mining Plan and PQCP 

2.0 GENERAL INFORMATION 

2.1 a) Name of tbe Applicant T vl. VST Blue Metals, 

b) Address of tbe Applicant (With Phone No and Aadhaar No) 

Address 

Pin Code 

Mobile No 

AadhaarNo 

EmaiiiD 

No.6451B I , Punnam Cbathiram, 

Erode Main Road, 

Pugalur Taluk, Karur District. 

639 113 

984 24 67277 

2644 7354 9062 

vstgroups@gmailcom 

c) Status oftbe Applicant (Individual / Company I Firm): 

The applicant is a Partnership frim. Thiru.T.Prabbakaran is a Managing Panner and 

Authori;ted Signatory of this fum. Refer Annexure No's.Vm & IX. 

2.2 o) Mineral wbicb tbe Applicant intends to mine: 

The Applicant intends to quarry Rough stone and Gravel onJ y. 

b) Precise area communication letter detnils r eceived from the Competent Authority of the 

Government: 

The precise area communication letter was received from the District Collector. Karur vide 

Rc.No.582/Mines/2019, Dated: 28.08.2020 to submit approved mining plan and to obtain 

Envirorunental Clearance from the SEIAA. Tamil Nadu. 

c) Per iod of permission / lease to be granted: 

The applicant has applied for five ycar:s, the District Collector bas recommended for five 

years for Rough stone and Gravel. 

d) Name, address and registration of the Recogniz.ed Qualified Person preparing the Mining 

Pion: 

Name 

Address 

Tclc Fax 

Cell No 

Registration No 

Valid up to 

Email 

(Refer Annexure No. XI). 

A.J ngannnthoo, B.E., F.C.C., M.M.E.A., M.J.E., 

Rcco&nized QuaJified Person 

Rcgd.off.No. l7, Advaitha Ashram Road, 

Alagnpuram. Salem- 636 004. 

0427- 2431989 (Offic-e) 

9-l433 56539 

RQP/MAS/019/87/A 

17. 11.2021 

infogeoexploration@gmail.com 

' . 
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Mining Plan and PQCP 

3.0 LOCATION 

a) 

Knrur 

15km 

Northwest 
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Pugalur Punnam Lease Applied area 
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Mining Plan and PQCP 

;'/- ;:=-~ ~ 
'/ _!f ---- ' ,., .,.. , 

I if \ 

Punnam Rou~ h stpne and Gravel Quar,.Y \\ 

\ \. c, 'l 
Lei\.! ~ · e ~. I p.,plied Area ~ ~· S.F. No's. ., • ., , , 

, tnJJ,u • ...__ • 

119711 (P) 1.7lt:() . _:.:: ~ 

TABLE-2 

District Village Taluk 

119115 0.19.0 
Karur 

0.21.0 
Pugalur Punnam 

119716 

1197n 0.44.0 

Total Extent 2.58.0ba 

b) Classification of tbe area (Rrotwari/ Porambokc I others): 

It is a Patta land (Barren land) which are oot Jjt for vegetation/ Cultivation. 

c) Ownership I Occupancy of the applied urea (surface right): 

It is a Patta lands. Registered in the name ofThiru.K.Tamilaraasan, vide Patta No.7497. Tho 

applicant bas obtained consent from the Pattadbar. Refer Annexure Nos. rv & VII. 

d) Toposbcet No. with latitude and longitude: 

The lease applied area falls in the Toposhcet No: 58· 1'113 Latitude between: l0°59'00.58"N to 

10°59'06.76"N and Longitude between: 77°58'44.89"E to 77°58'52.38"E on WGS datrun-1984. 

Please refer the Plate Nos. Ito 11. 

e) Existence of public road I Railway line, if any nearby and approximate djstance: 

The approach (metal) road is situated on the Southwestern side of the applied area which 

connects the Can Track at a distance 30m. 

Multiple road access is available from the quarry to state highways and National Highway, 

no villages arc cnrooted hence the traffic density is not much more due to the transponation of 

Rough stone. 

The approach road from the quarry is already in existence, the same will be utilized for 

haulage and maintained during the entire lease period. tree sapling will be planted on tl1e either side 

of the road to prevent dust and noise propagation to the nearby areas. 

The Nearest Railway line is Erode - Karur which is about 6km on the Nonheastem side of 

the lease applied area. 

7 
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Mamng Plan and ?QCP Punnam Rough ~ tone and Gravel Quarry 

PART - A 
\ 

4.0 GEOLOGY AND MINERAL RESERVES 

4.1 BricJdescription of the Topoga-aphy nntl gcncl'lll Geology of the :u·en (with plans): 

The lease applied area is exhibits plam topography The area has gentle slopmg towards 

Southeastern sade. The alttrude of the area as 183m (max) above Mean Sea level The area is covered 

by 3m th1ckness of Gravel formauon MassiVe Charnockne as found after 3m (Gravel fonnabon) 

whach as clearly mferred from the exisung quarry pats 

The Water 1able as found at a depth of64mm summer and at 59m in rainy seasons Average 

annual rainfal l is about 655mm. 

. " 11 I[_;] .1 

Peninsular gnetss fornlS the oldest rock formauons. an wbich the massave forntauon of 

Charnoclcite lies O\ er wtth nch accumulation of recent quaternary formation On reg10nal scale of 

the Charnockite as body '140cE S40°W wath dappmg towards SE60". 

The general geologtcal sequences of the rocks 111 thas area are gJVen below 

AGE FORMATION 

Recent Quaternary 

FormatiOn (Grovel) 

----Unconformtty---------

Archaean Charnock tte 

Penmsular GneiSs complex 

\ -
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Mining Plan and PQCP Punnam Rough stone and Gravel Quarry 

4.2 Details or exploration already carried out if any: 

State Geology and Mining Dept, Govt. ofTantil Nadu, has carried out the Regional prospecting . 

and exploration in these areas during 1992to 1993. 

Geological Survey of India has carried out detailed mapping in Karur District. Besides. the 

Recognized Qualified Person and his team m embers made a detailed geological study of the 

proposed area. The Rough stone formation is el early inferred from the existing quarry pits. 

4.3 Estimation of Reserves: 

a) Geological r eserves with geological sections on 11 scale of I :.1000 / 1:2000 

As far as Rough stone (Charoockite) is concerned, the only practical method is the systematic 

geological mapping and del ineation of Rough stone within the field and careful eva.luation of body 

luster, physica.l properties, engineering properties and commercial aspects etc., 

Total ly three sections have been drawn, one section is drawn Length wise as (X·Y) and other 

two cross sections are drawn Width wise as (A·B) & (C·D) to c~vcr the maximum area considered 

for lease. 

The Topographical, Geological plan and sections demarcated the commercial marketable 

Rough stone (Chamock:ite) deposit bas been prepared in I: 1000 scale (please refer the Geological 

plan and sections Plate No- Ul). As the sale of Rough stone are in terms of cubic meters (Volume) 

only and not in tenns of10nnagc. 

9 
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Mining Plan and PQCP Punnam Rough stone and Gravel Quarry 

Geological Resources (Plate No. Ill): 

The Geological Resources of Rough stone and Gr11vel are calculated up to a max imum depth 

of 43m (3m Gravel + 40m Rough stone) below ground kvcl. The total Gcologicnl resources are 

calculated by sectional method and the resources are estimated after depletion of existing 

quarry pit. The total available geological resources are given below: 

TABLE-3 

GEOLOGICAL RESOURCES 

Length Width Depth 
Geological Grnvcl 

Section Bench Resources in Formation 
in (m) in (m) in (m) 

Rough stone (m>) (mJ) 

] 85 118 3 30090 

D 85 118 5 50150 

m 85 118 5 50150 

IV 85 118 5 50150 
v 85 118 5 50150 

XY-AB 
Vl 85 118 5 50150 

VD 85 118 5 50150 

VDT 85 118 5 50150 

IX 85 118 5 50150 

Total 401200 30090 
I 43 137 3 17673 
]] 46 137 s 315 10 

m 50 131 5 34250 

IV 115 137 5 78775 

v 11 5 137 5 78775 
XY-CD 

V1 11 5 137 5 78775 

VD 115 137 5 78775 

vm 115 137 5 78775 

IX 115 137 5 78775 

Total 5384 10 17673 
Grand Total 939610 47763 

Total Geological Resources of Gravel fonrJation 47,763m
3 

Total Gcolog.ical Resources of Rough ston.e 9,39,610nr1 

10 
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Mining Plan and PQCP Punnam Rough stone and Gravel Quany 

Existing Pit Dimension: 

The lease applied area has beeo quarried in earlier the existingj?j!,.~_ime n sio n s are follows: 

TABLE-4 ,_ 

Mineable Reserves: 

Length {m) 
(max) 

75 

Width (m) 
(max) 

51 

Depth (m) (max) 

13m below ground level 

The Mineable reserves nrc calculated after leaving the safety distance and bench loss to a 

maximum depth of 43m below ground level. 

TA6bE·5 

MfNEAJl.LE ltESERVES 

Length Wid tit Oepth 
Min cable Gravel 

Scrtlon Ucnch Reser,•cs in Formntlon In (m) In (m) In (m) 
Rough stone (mJ) (m') 

75 61 3 13725 

II 75 61 s 22875 

lD 70 51 5 17850 

XY-AB 
IV 65 41 5 13325 

v 60 31 5 9300 

VI 55 21 5 5775 

VJJ so II 5 2750 

Total 71875 13725 

36 80 3 8640 

n 38 80 5 15200 

m 38 70 s 13300 

IV 97 60 5 29100 

v 92 50 5 23000 
XY-CD 

VI 87 40 s 17400 

vn 82 30 5 12300 
Vlll 77 20 5 7700 

IX 67 10 5 3350 

Total 121350 8640 

Grand Total 193225 22365 

The mineable reserves have been computed as J,93,22Sm3 or Rough stone and 22,36Sm3 or 

Gmvcl follllation at the rate of 100"/o recovery upto a maximum depth of 43m below ground level for a 

period of five years. 

II 
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Mining Plan and PQCP PunnamR 

5.0 MINING 

5.1 Method of mining (opencast I underground): 

Open cast Mechanized Mining is being canied out with 5":(/ meter v ~em :: .:: c ~;;;.:;5::::=:':;': 
bench width is not less than the bench height. 

However. as far as the quarrying of Rough stone is concerned, observance of the provisions 

of Regulation I 06 (2) (b) as above is seldom possible due to various inherent petro genetic factors 

coupled with mining difficulties. Hence it is proposed to obtain relaxation to the provisions of the 

above regulation from the Director of Mines Safety for which necessary provision is available with 

the Regulation 106 (2) (b) ofMMR-1961, under Mine Act - 1952. 

5.2 Mode of working (mechanized, semi mechanized, manual): 

The Rough stone is proposed to quarry at Sm bench height & width with conventional Opencast 

Mechanized Method. 

The quarry operation involves shallow band jack hammer drilling, mild explosives in blasting. 

excavation, Loading and tmnsportation of Rough stone to the needy crusher. 

The production of Rough stone in litis quarry involves the following method which is typical for 

Rough stone quarrying in contrast to other major minerai mining. 

Splitting of rock mass of considerable volume from the parent rock mass by hand jackhammer 

drilling and mild explosives blasting, hydraulic excavators arc used for loading the Rough stone from 

pithcad to the needy crushers. 

Occasionally hydraulic excavators are attached with rock breakers for fragmentation to avoid 

secondary blasting. The primary boulders thus splitted are removed from the pits by excavators and 

further made to smaller sizes by rock breakers anached in excavators. lt is a conventional opencast 

mcch:mized method of mining. 

5.3 Proposed Bench Height and Width: 

The Charoockitc is hard and compact rock.. the ben.ch height is proposed 5.0 meter vertical 

bench the width of the bench is not less than Lhe Height. 

12 
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5.4 Indicate the overburden I mineral production expected P.il ~· :se as detailed below 
\' 'il') 

(composite plan and section showing pit layout, dumps, disposal of w ;,e f-aoy elc.): ,, ., ··' 
The overburden in the fom1 of Gravel formation, the Gravel wilf 1> ~ direc\) Y: h>ljllecl intb 

' -
tippers for the filling and levelling of low lying areas, this will be done only- ufier obiaining 

pennission and paying necessary seigniorage fees to the Government. The excavated Rough stone 

wi ll be directly loaded into tippers to tbc needy customers. The Composite year wise Development 

and production plan and sections indicating the Pit lay out, Green bell development arc shown in 

Plate No-Ill. 

Year Section 

I Year 

XV-CD 

II Year 

XY-AB 

Ill Year 

Year wise development and Production 

TABLE-6 

YEARWlSE PRODUCTION DETAILS 

Bench 

n 
m 
IV 

ll 

Ill 

IV 

I 

n 
Ill 

IV 

1 

ll 

Ill 

IV 

v 

Leng1h 

In (m) 

33 
34 

31 

48 

Width 

in (m) 

80 
80 
70 

60 

Total 

3 80 
4 80 

7 70 

49 60 

34 61 

30 61 

25 51 

20 41 

Total 

Depth 
in (m) 

3 

5 

5 

5 

3 

5 

s 
s 
3 

5 

5 

41 61 3 

Recoverable 

Resen•es In 
Rough stone (m') 

13600 

10850 
14400 

38850 

1600 

2450 

14700 

9150 

6375 

4100 

38375 

45 61 5 13725 

45 51 5 11475 

45 41 5 9225 

28 31 5 4340 

Total 38765 

v 32 31 5 4960 

Vl 55 21 5 5775 

Cravcl 
Formation 

(m') 

7920 

7920 

720 

6222 

6942 
7503 

7503 

vn 50 11 5 2750 
tvv ~r~-----4--~v=-4-~9~2--~~s~o--+-~5~4---~23~~~--~---------

XY-CD VI 12 40 5 2400 

Total 38885 

\ . 
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VI 75 40 5 (5Q\iQ. . 
vu 82 30 5 1 2~® ' . 

vm 77 20 VYear 5 7700 ' . ' - . 

IX 67 10 s 3350 ~ . _-:-. 
Total 38350 . ;, . 

Grand Total 193225 22365 

The Recoverable reserves have been computed as I ,93,225m3 of Rough stone and 22,36Sm3 of 

Gravel fonnation for five years of 100% recovcrry upto depth of 43m below ground level for a mining 

period. 

The opplieam ensures the total quantity proposed in the benches wi ll not exceed during the 

qua1rying operation. B'-sides the Rough stone locked up in benches wi II be exploited after obtai rung 

necessary permission from lhe office of Director General of Mine Safety, Chennai region by 

submitting relevant documents, appro1Jriate safety plans and its Mitigation measures. 

One lorry load • 6m3 (approx.) 

Total No of Working days • 300 Days per year 

Total quantity to be removed in this live years plan period ~ l.93.225m3 

Hence total lorry loads per day ~ l.93,225m1/6m3 

---
Rough stone -

Total quantity to be removed in this three years plan period • 

lienee total lorry loads per day • 

---

32204 lorry loads 

32204/5 years 

6441/300 Days 

21 lorry loads per day 

22,365m3 

22,365m1
16m

3 

3728 lorry loads 

3 72813 Years 

1243/300 Days 

Om vel ~ 4 lorry load per day 

Working hours = 8.30 am to 5.30 pm {wilh 12.30.1.30 pm lunch break) 

\ . 
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5.5 Machineries to be used: 

For Mining: 
I 

The following machineries are utilized on rental basis for the development and production work 

at this quarry. 

TABLE-7 

I. DRfLLlNC MACHINE 

S.No. Type Nos Dia Holemm Size Capacity Motive power 

I 
Hand jack 

5 30-35 1.2m to 2.0m Compressed air 
hammer 

2 Compressor I . 400psi Diesel Drive 

U. EXCAVATION & LOADfNG EQUIPMENT· 

S.No. Type Nos Capacity Motive Power 

Excavator with Bucket 
I I 300 Diesel Drive 

and Rock Breaker 

ill. HAULAGE WITHIN Til£ MINE & TRANSPORT EOUIP~1ENT n· : 

S.No. T}'pc Nos Capacity Motive J>owcr 

I Tippers 3 20 tonncs Diesel Drive 

5.6 Disposal of Overburden/Waste: 

The overburden in the form of Gravel formation, the Gravel will be directly loaded into tippers 

for the ftlling and levelling of low lying areas. The excavated Rough stone (100%) will be directly 

loaded into tippers to the needy customers. There is no Waste anticipated during this plan period hence. 

disposal of waste does not arise. 

5.7 Brief note on conceptual mining pion !for the entire lease period base on the geological, 

mining and Environment considerations: 

Conceptual mining plan is prepared with an object of long term systematic development of 

benches, layouts, selection of permanent structm·es. depth of quarrying and ultimate pit dimensions, 

selection of sites for construction of infrastructure, etc .. 

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

of mining, safety zones, pennissiblc area. etc., 

As the applicant bas applied quarry lease for five years, the ultimate pit limit (dimension) at the 

end of this mining plan period is given below: 

15 
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TABLE 8 -
Length in m Width inm 

Depth in m V1!1X) 
(Max) (Ma11) 

182 80 
... ..... ... 

43m below grouncf level 

Greenbelt hns proposed on the safety zone by planting Neem. Pongamia Pinnata. Casuarina, 

etc., trees of native species. All the base line information Studies like Air quality monitoring, Noise 

and vibration monitoring, Water analysis studies will be carried out every year as per the MoEF&CC 

Nom1s. Please refer Plate Nos. Ill & IV. 

It is propose to engage any local institution to monitor the EIA and EMP during the co~me of 

quarrying operation after the grant of quarry lease. 

There is no waste anticipated during the entire life of quarry. Hence, backfilling is not possible 

in this quarry. A 1\cr completion of quarry operation, the quarry pit will be allowed to collect the seepage 

and rainwater, the water storage will be kept as temporary reservoir for charging the nearby wells and 

the storage water will be used for afforestation purpose. The quarry pit will be fenced with barbed wire 

fencing to prevent inadvertent entry ofpubl ie and cattle (Refer Plate No. IV). 

6.0 BLASTING 

6. I Blasting pattern: 

The quarrying operution is proposed to carried out by Mechanized Opencast Method in 

conjunction with conventional method of mining using Hand jack hammer drilling and blasting of 

shattering effect for loosen the Rough stone. 

Drilling and blasting parameters are a~ follows: 

Depth of Each hole 1.5111 

Diameter of hole 30-32mm 

Spacing between holes I. 2m 

Burden for hole !.Om 

Panem of hole Zigzag- Multi-rows 

lnclinotion of holes 80° fium horizontal 

Use of delay detonators 25millisecond relays 

Detonating fuse "Detonating" Cord 

16 
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BLASTING PATTERN ORA WING 

o o 

Staggered "V" Patlern of Bl a~ting Design 

Spacing • !.2m 

Burden • t.Om 

Depth of the bole • I.Sm 

No of holes proposed pe1r dny- I 12 Holes 

6.2 Type of explosives to be used: 

Small Dia. 2Smm Mild explosives are proposed to be used for shattering and heaving effect for 

removal and winning of Rough stone. No deep hole drilling or primary blasting is proposed. 

6.3 Measures proposed to minimize ground vibration due to blasting: 

The quarry is situated more than 300m from the nearby villages. Controll ed blasting measures is 

being adopt for minimizing ground vibration and fily rock. 

Shallow depths hand jackhammer drilling & blasting is proposed to be carried out with 

minimum use of explosive mainly to give hearing effect in Rough stone for easy excavation and to 

control fly rock. 

Delay detonators: 

Delay blasting (millisecond delays) permits to divide the shot in to smaller charges, which are 

detonated in a predeterminoo millisecond sequence ut specific time intervals. 

The major advantages of delay blasting are: 

Reduction of ground vibration. 

Reduction in air blast. 

Reduction in owr break. 

Improved fragmentation. 

Belter control of fly-rock. 

17 
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Blasting program for the production per day: 

No of Holes 

Yield 

Powder factor 

Total explosive required 

Charge/ hole 

Blasting at day time only 

= 112 Holes 

=335Tons 

= 6 Tons/Kg of explosives 

=56 Kg-Mild explosives 

= 0.5 Kg 

= 12.00 - l2.30p.m (whenever required) 

6.4 Storage and safety measures to be taken while blasting: 

The applicant will engage authorized explosive agency to carry out the small amount of blasting 

and it will be supervised by competent and statutory forernanfl'crmit Mines Manager. 11le explosives 

agencies should be have the valid Blaster cenificate. He will blast boles in the quarry site. After the 

completion of Blast ing the explosives Agencies will take it out back the remaining quantity of 

Explosives. The magazine is available at the quarry site to temporarily store the explosives. 

7.0 MINE DRAlNAGE 

7 •. 1. Depth of wutcr table (bused on nearby wells and water bodies): 

The Water Table in the area is 64m in summer season and 59m in Rainy season which is 

observed from the nearby wells and the data obtained from existing private boreholes. The lease area is 

fully covered by Massive Chomockite fom1atiou. Hence the Ground Water problem will not arise. If 

water seepage may occur due to the fracture, the same will be used for Greenbelt. 

TABLE-9 

Type Distance & Direction 

Bore Well 830m Northeastern side 

Location 

I 0°59'29.22"N 

77° 59'04.82 "E 

7.2 Arrangements and places where tbe mine water is finally proposed to be discharged: 

Quarry operations are confined well above the water rable during the entire lease period. If 

water is encountered at due to rain water and seepage, the same will be pumped out by 5HP water 

pumps to the Greenbelt development areas. Besides, the water will also be used for dust suppression 

on hau l roads during Haulage of machineries. 
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8.0 OTHER PERMANENT STRUCTURES (also shown In tb C. ru :~ ,. 

8.1 llabi tatlonsl Villages natbam: • ~ :I 
• />'' 

There is no approved habitation/village located within 300m r adiu~ ofthc' lea ·~ •. ijppjit<cf:,area. 

8.2 Power Lines (UT/L T): 
~ 

L T line is passing on the Northern side of the lease applied area hence 50m safety distance 

has been maintained. 

8.3 Water bodies (river, ponds, lnkc, odai, CIIJJal, etc.,): 

There is no Ri ver, Pond, Lake, Canal, Reservoir located within 50m radius of the lease 

applied area. 

8.4 Arebaeological I historical monuments: 

There is no Archaeological / historical monuments within 300m radius from the lease applied 

area. 

8.5 Road (NB, S H others): 

The Nearest National Highway (NH-67) Coimbatore- Trichy is siruated about 3km on the 

Southern side of the lease applied area. 

The State Highway (SH-84) Erode- Karur is situated about 3km on the Northeastern side of 

the lease applied area. 

8.6 Places of worships: 

There is no place of worsh.ips within the :radius of 300m from the lease app lied area. 

8. 7 Reserved forest I forest I social forest I wild life sanctuary etc.,: 

There is no reserved forest I forest I social forest I wild life sanctuary etc., within mdius of 

500m of the lease applied area. 
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SALIENT FEATURES 

Prescribed 
, I 

s. Salient Features If any present within Prescribed distance it's , 

No. Present around site 
safety 

actual distance and direction from the area 
distance 

I. Rai lways, Highways, 

Reservoirs or Canal 

SOm 
None of the above situated within SOm radius. 

2. Village Road 10m Cart Track is passing within the rad ius of !Om on the 

Northern and western side of the lease applied area. 

3. Habitation I ViUage 300m There is no approved habitation within 300m radius 

from the lease applied area. 

4. Adjacent Pana lands I 7.5mll0m 
Safety 

Govt. Land Direction Classification 
Distance 

Govt. land 
Nonb LT iine 50m 

Can Track 
East Panaland 7.5m 

South Panaland 7.5RI 

West 
Govt. land 

10m 
Ulrt Track 

(Refer Plate No. ll). 

5. Housing area, EB line 50m LT line is passing on the Nonhero side of the lease 

(HT & L T Line) applied area hence SOm safety distance has been 

maintained. 

6. Boundaries of the 7.5ml10m The boundaries of the permitted areas is as follows: 

permined area Nonh - S.F.No's.ll 77 & 1194 

East - S.F.No.ll97/9 

South -S.F.No.ll9711 (P), 1197/4 & 1197/8 

West - S.F.No.l235 

(Refer Plate No. ll). 

7. Reserve forest 60m There is no reserved forest located within the radius 

of 60m from the lease appli'-d area. 

(Refer Plate No. lA and 113). 

8. Protected area I ECO IOKm There is no ECO sensitive Zone/ Wild Life 

sensitive area/Wild Sanctuary/ Critically Polluted Areal HACA/ CRZ 

Life Sanctuary located within IOkm radius of the urea. 

(Refer Plate No. lA). 
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9.0 EMPLOYMENT POTENTIAL & WELFARE MEASURES 

9.1 Employment potential (skilled, semi skilled, un skilled): 

also to comply with the statutory provisions of the Metalliferous mines regulations, I 

a. Ski lied labour: 

b. 

Mine Foreman 

Blaster/mate 

Excavator- Operator & Driver 

Hand jack hammer operator 

Scmi-sl..-illed: 

Security 

c. Unskilled: 

L.abour & Helper 

Co-operator and Cleaner 

Total 

4 

10 

3 

4 

24 

The above manpower is adequate to meet out the production schedule and the machinery 

strength envisaged in the mining plan and to comply with tl1c starutory provisions of the Mines Safety 

Regulations. It is been ensured that the labour will not be employed less than 18 years, No child labour 

will engaged or entertained for any kind of quarrying operations. All the labours engaged for quarrying 

operations will be insured during the quarry lease period. 

9.2 Welfare Measures: 

a. Drinking Water: 

Packaged drinking water is available from the nearby approved water vendors in Punnam 

which is about 2km on the Northeastern side of the lease applied area. 

b. Sanitary Facilities: 

Hygienic modem Sanitary Facilities will be constructed with in the safety area as semi 

pennancnt structure and it \viii be maintained periodically. 

21 
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c. First aid facility: 

F1rs1 aid lots are kepi m Mmes office room, m case of such eventual ity IS the victim wil l be 

g1 vcn first aid immcdia1oly atlhc sue by the compotcn L nnd swtutory forcm!lll/pcml it manager/male wil l 

be m charge of first a1d and tOJored person will be taken to the hosp1tal by the applicant vehicle 

llospnal 1s avaiJable m K Paramnthi located at a d1stance of8lm on the Southwestern s1de 

d. Labour Health: 

Penod1cally med1cal check-up related to occupatJOnnl health safuty w1ll be conducted to all the 

workers in applicant own COSl 

e. l'recautionary saft•ty mensures to the Ia boure1·s: 

; 

, 
,. 
; 

, 
, 
, 

Helmets, 

......:> 

" •• 
ll 

Mme Goggles. 

Earplugs, 

barmufls. 

Dust mask 

Reflector JacketS 

Safety Shoes 

(j) 
em::~ 
~ 

All personnel protect1ve devices WJII be prov1ded as per the specificnt1on approved by Director 

of mmes safety. Penodicnlly mcd1ca l check-up Will be conducted for all workers for any nune health 

related problems. Proper Lrnming and vocarional educnuon w1ll be giv'Cn by qualified and experienced 

safety officer to all the employees about the safety and systematic Rough stone quarrymg opera nons 

The dnllers and workers w11l be scm for vocahonal1rammg penodJcall:r, to carry out the quarrymg 

operauons sc•enufically and 10 safe g~wd the men and machmery and 10 create a\\11reness about 

convenuonal opencast quarrymg operations. 
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PART - B • 
ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN .:. .\ I ~ 10.0 

10.1 "~ · '\ , , ' 

Existing Land use pattern: .... .,. /. 1.•; 
"::-.,. frj - . \> ' v 

The quarry lease applied area is exhibits plain topography. The a~ is a drrof~d:'eiPfJ 

of Agriculture and Habitations. l11e land is not used for any specific vegetation. 

Description 

Quarrying Pit 

Infrastructure 

Roads 

Green Belt 

Unutilized Area 

Grand Total 

10.2 Water Regime: 

LAND USE TABLE-10 

Present a rea in 

(ba) 

0.32.7 

Nil 

0.02.0 

Ni l 

2.23.3 

2.58.0 

Area at the end of 

this quarrying period 

(ha) 

1.30.0 

0.01.0 

O.Q2.0 

0.17.0 

1.08.0 

2.58.0 

It is a simple opencast quarry operation. The quality of water wil l not be affected due to this 

quarrying operation. However. mitigation measures will be carried out like Garland drains coostructed 

on all sides of quarry pit to avoid surface J'UIH)tf rain water entering into the pit. 

The waste water discharged to water bodies will be met the standard prcscn'bed under the 

Environment (Protection) Act- 1986 by TI1e Ministry of Environment, Forest and Climate change. 
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2 

3 

4 

5 

I. 

3 

4 

5 

Bombax ceiha Bombacaceae Slltllll 

Azalhradl/a 

indico 

Zt..")plms 
oenopllo 

Gos.,yplum 

arboretum 

Scientific 

Melioceae 

Rhamnaceae 

Malvaceae 

l'lerop 1 1S~I,f!,t111/ei/S 

NOJmkl/ll 

J3cmdiCOIU 11/cftCU 

hmwnhulus vpp 

Bn.!mchtm 

Ncem, 
Vembu 

Soomt 

Cotton. 
parutht 

Bnt lndtan Oymg fox 

lndtllll Cobra 

Bandt coot 

Squtrrol 

Cow 

\ . 

shrub 

Shurb 
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I 0.4 Clhnntic Conditions: • I 

The area receives rninfaU of about 655mm/annum and lhe rainy ,'Q. \ is mainly fro ~ Oc -./); 

Dec during monsoon. The summer is hot with maximwn temperature o f 4 ~ 11 ~ e .o v h1t et-en l{~ t e~ ' ~v - ~ ~ :r 

a minimum temperature of22°C. ~ 

10.5 Human scnlement: 

There are few villages located in Lhis area wilhin Skm radius; the approximate distance and 

population are given below. 

TA BLE- 12 

Approximate distance & 
Approximate 

S. No Name ofthe VIllage Direction from lease 
population 

applied a.rca 

I. Punnam 2km Northeast 5600 

2. Pavitram 2km - Southeast 6000 

3. Puliampalayam 2krn - Northwest 1600 

Basic human welfare Amenities such as Health Centre, Schools, Communication Facmties. 

and Commercial Centres etc., are avai lable ac K.Paramathi located at a distance of 8km on lhe 

Southwestern side of the area. 

10.6 Pion for nil; dust suppression: 

The air quality will be affected by the Suspended Paniculate Matter (SPM) generated by the 

roild blasting. hand jack hammer drilling, Loading and unloading during lhe Rough stone quarry 

operation. 

The following Mitigations measures will be carried out: 

• Mist Water spraying wiU be carried ouc by means of water sprinklers to suppress the dust 

emission in the Haul roads. 

• Vegetations will be fonned on the non quarrying area. 

• A voiding spil lages during the transportation. 

Air quality will be monitored periodically as per Norms and Mitigative measures carried out to 

prevent dust and Air propagation in to air. The estimated budget for dust suppression would be around 

Rs.S2,000Jyear. 
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10.7 Plan for Noise level control: ' •! l )l 
The noise level increased due to the Excavation. Drilling, Blasting ~"nsponation . • J 

' t f;t I 

Engineering Noise control: '~> r - . - ,.., · :1. 
~' tl.J' ·~ ... •• t ~ _.,./ 

Noise will be created due to the usage of Machineries and Vehicles . ~~l~\iill be 

controlled in the following manner. 

• Selection of new low - noise equipment's is proposed to be deployed for the Rough stone 

quarry operation. 

• Modi fications of older equipmcnts. 

• Implementation of cOective preventive maintenance which reduces noise more than 50%. 

• Developing Green belts which act as Acoustic barrier, pollution absorbelll and noise controller. 

• Tite drivers will be suictly instructed to move the vehicle during the transponation not exceed 

40km per hour. 

• Sentries with flags & whistle will posted in village rood junction and populated area to control 

and regulate traffic. 

Shallow holes of32mrn diameter and maximum depth of 1.5m will be drilled and conventional 

low power explosives such as Mild Explosi,·es, ordinary safety fuse will be used for Rough stone. 

Hence, ground vibrat ion and noise pollution i.e., minimal and rcstJ1cted witllin the quan-y woJ•king area. 

Noise level monitoring and other Mitigation measures will be carried out to reduce Noise and 

Vibration. The estimated budget for Noise level monitoring would be around Rs.2,000Ncar. 

10.8 Environment impact assessment sta tement describing impact of mining on llle next fi ve 

years: 

In the mining plan proposed foro production of Rough stone docs not involve deep hole drilling 

and blasting. Such limited mining activity is not likely to cause any impact adversely on tlte 

environment. As far as poll ution of air, Willer and noise concemed, the Environment impact studies will 

be c<>nducted as per EIA notification issued by MoEF&CC. It is 82 Category mine. The estimated 

budget would be around Rs.3,80,000/-

J0.9 Proposal for waste management: 

There is no waste anticipated in this Rough stone and Gravel quarrying operation. The entire 

quarried out materials wil l be uti lized ( I 00%). 
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10.10 Proposal for reclamation of land affected during mining activiflcs and at the t>nd of 
< 

mining (refilling I fen dog etc.): .. 

ln the mining plan proposed only to a maximum depth of 43m below ground level has been 

envisaged as workable depth for safe & economic mining during entire lease applied area. Titcre is no 

waste generated hence, backfilling is not possible. Hence, the quarry area will be fenced with Barbed 

wire fencing also safety bund constructed around Lhe qunrry to prevent inadvertent entry of public and 

cattle. The barbed wire fencing cost would be around Rs.l ,77,000/-

10.11 Programme of Greenbelt development (indicate extend, number, name of species to be 

afforested): 

The safety zone all along the boundary barrier has been identified to be utilized for Grecnbeh 

development. Appropriate native species of Neem. Poogamia Piooata, Casuarioa, etc., t.rcCS will be 

planted in a phased manner as described below. 

TABLE 13 -
No. ofu-ess 

Survival Area to be Nrune of the 
No. of trees 

Year proposed to be 
% covered sq.m species 

expected to bo 
olanted grown 

I 40 80% 340 
Neern. 

32 
II 40 80% 340 32 
Ill 40 80"/o 340 

Pongamia 
32 

Pinnat.a. 
IV 40 80"/o 340 

Casuarioa. etc., 32 
v 40 80% 340 32 

Nearly I, 700sq.m area is proposed to use under Greenbelt by planting 40 Number of tree 

saplings during every year with an anticipated survival rate of 80"/o (Please refer Plate No. rrl). The 

estimated budget for plantation and maintenance of Greenbelt developmem would be around 

Rs.20,000/- for the period of five years. 

The Greenbelt Development will bo lom1ed in around the quarried out top benches and 

J>anchayat road of the lease applied area. The cost would be amund Rs.40,000/-, 
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10.12 Proposed financial estimate I budget for (EMP} environment management : 

Budget Provision for the entire qua.rrying period: 

TAIBLE- 14 

s. Monitory and Rate per No. of Total Charges/ Total Charges/ 

No AnalySis Description loeation loeation six months year 

I 
Ambient air quality 

6500 4 26000 52000 
monitoring 

2 
Noise level 

250 4 1000 2000 
monitoring 

3 
Ground vibration 

1000 2 2000 4000 
monitori ng 

4 
Water smnpling and 

9000 I 9000 18000 
analySis 

Total EMP Cost/ -vear 76,000 

The EMP cost would be around Rs.3,80,0001- for the period of five years. 

A. Project cost I in vestment 

i) Land cost The Land value as per the Government Guidclit1c 

land cost is about, Rs.3,89,500/ha, hence the to tal 

land cost is calculated about 2.58.0ha X 

Rs.3,89,500/- = Rs.l 0,04,91 01- i.e., Rs.J 0,05,000/-

(source: https://tnreginct.gov.in/ponall) • Rs.l 0,05,000/-

ii) Machinery to The following machineries are proposed to meet out 

be used the productions. Excavator auached with rock 

breaker, Tippers, Tractor mounted compressor with 

Hand jack hammer and loose tools (Rental Basis) ~ Rs.25,00,0001-

iii} Refilling/ Fencing will be constructed around the quarry pit to 

Fencing prevent the inadvencnt entry of public and cattlcs 

cost would be around w Rs.l, 77 ,0001· 

iv) Labourers Labour sheds will be constructed as semi permanent 

shed structure. The cost wou ld be around - Rs.l ,00,000/-

v} Sanitary Adequate latrine end urinal accommodation shall be 

facility provided at conveniently accessible places the cost 

would be around a Rs.60.0001-

vi) Others First aid room & accessories 

items F Rs.55.0001-

28 

\ . 244



... 

Mining Plan ond PQCP !'unnam Rough stone ond Gravel Quarry 

vii) Drinking Packaged drinking water wi ll be provided for al l the 

water facility for the Labours. Drinking water will be readi ly ava ilable at 

labourers conveniently accessible points during the whole of 

the working shift the cost would be around = Rs.80.000/-

viii) Sanitary Tbe latrine and urinal wiU keep clean and sanitary 

arrangement condition. The maintenance cosl would be around = Rs.60,000/-

ix) Safety kit All the Safety kit such as Helmet, Eannu1Ts. 

Goggles, Reflector Jackets, Safety shoes etc., will be 

provided to the workers by the applicant own cost 

which would be around = Rs.SO.OOO/-

x) Water Water wi ll be sprinkled in the hau l roads by water 

sprinkling sprinklers the cost would be around = Rs.l ,00,0001-

xi) Garland Construction of garland drains to divert surface run-

drains Construction off from virgin area away from mining area = Rs.l ,35,000/-

xii) Greenbelt Greenbelt program will be carried out iJl the 

etc. boundary barriers the cost would be around = Rs.20,000/-

Greenbelt program will be carried out in the worked 

out benches = Rs.40,000/-

Total Project Cost = Rs.43,82,000/-
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B. EMP C ost :- (Per year) 

~ ~ ~ ~ Air ...... ,. .. 
Water Qualtty Sampling ~ /• 

Noise ou•e Rs. 2,0001· 

UUo QUV" test Rs. 4,000/-

Totnl Cost Rs. 71. nnn1 • . , 

Total EMP Cost for the five years~"'"~ is lh "\ llll nnn1. 

Description Amount (R s.) 

A. Operational Cost 43,82,000 

B. EMP Cost 3,80,000 

Total Project Cost (A+ B) 47,62,000 

1. Tile applicant to .... V. c ~ corporate ..... ¥ ... 
Q{, nnn 

responsibilities (CER) activity like Water Purifier, Medicine Storage rack, 

Cot and Bed facilities to the Karur Dispensary and Water Purifier, and 

Table facilities to the Government school at 2.0% fi·om the total project 

cost. The Cost would be around Rs.96,000/-. 

Tota l dll <;ll nnn 

The Total cost would be around forty eightlakhs and fifty eight thousand only. 
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11.0 PROGRESSNE QUARRY CLOSURE PLAN 

11.1 Introduction: 

Taluk, Karur District, Tamil Nadu State has been prepared for T vl. VST Blue Metals, company at 

No.6451BI, Punnam Chathiram, Erode Main Road, Pugalur Taluk, Karur District, Tami l Nadu Stnte-

639 113. 

11.2 Present Land use pattern : 

LAND USE TABLE·Ii 

Description 
Present area 

in (bn) 

Quarrying Pit 0.32.7 

Infrastructure Nil 

Roads 0.02.0 

Green Belt Nil 

Unutilized Area 2.23.3 

Grand Total 2.58.0 

11.3 Method of Mining: 

Open cast Mechanized Mining is being carried out with 5.0 meter vertical bench with o 

bench width is not less than the bench height for Rough stone. 

However, as far as the quarrying of Rough s tone is concerned, observance of the provisions 

of Regulation 106 (2) (b) as above is seldom possible due to various inherent petro genetic factors 

coupled with mining dilliculties. Hence it is proposed to obtain relaxation to the provisions of the 

above regulation from the Director of Mines Safety for which necessary provision is available with 

the Regulation I 06 (2) (b) of MMR-1961, under Mine Act 1952. 

11.4 Miner al Processing Operations: 

The quarried out Rough s tone wil l be tra nsported by the 20tons capacity tippers to the needy 

crushers. Splitting of rock mass of considerable volume from the parent rock mass by hand jack 

hammer drilling and blasting, hydraulic excavators nre used for loading the Rough stone from pithead to 

the needy crushers. 

11.5 Reasons for closure: 

As the mineral is not going to be exhausted during the proposed plan period no immediate 

closure is planned and sufficient reserves are available to carry on the activities. The reason for 

closure will be discussed in the ensuing mining pI an. 
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11.6 Statutory obligations: ,, '• \ ,· 
:\. .. ,. ·' 

The applicant ensures to comply all the conditions were imposed "hJ~e $ranting 1hc precis~ ; 
,..,., , •<~ ,. r _..-

area communication Jencr before the execution of lease deed and during th~> cour!IJ: of quarry 

operations. 

11.7 Progressive quarry closure plan preparation: 

Name, address and registration of the Recognized Qualified Person who prepared the 

progressive closure plan and name, address and registrnlion of the executing agency who is involved 

in the preparation of progressive quarry closure plan. 

Name 

Address 

Tele Fax 

Cell No 

Registration No 

Valid up to 

A.Jagannathan, 8..£., F.C.C.M.M.E.A. M.U:. 

Recognized Qualified Person 

Regd.off.No.l7, Advaitha Ashnun Road, 

Alagapurom. Salem - 636 004. 

0427- 2431989 (Office) 

94433 56539 

RQP/MAS/019/87/A 

17.11.2021 

Applicant will himself implement the closure plan; no outside agency will be involved. 

J 1.8 Review of lmplrmentation of Mining P lan including Progressive Closure Pion upto the 

Final Closure Plan: 

There is no waste generated during entire life of quarry. hence backfilling is not possible in 

the quarried out pit. The entire quarry area is an active also no proposal given for Progressive quarry 

closure plan in the previous mining plan hence, ll1e applicant has not taken any action for 

progressive quarry closure. Hence, review of implememation of progressive quarry closure docs not 

arise at present. However. if any work done for progressive quarry closure plan during this plan 

period, 1t will be discuss in the ensuing Mining Plan. 
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.I 1.9 Closure Plan: 

(I) Mined Out Lund: 

At the end of mining plan period, about 1.30.0ha of area will be mined out. Land use at 

various stages is given in the table below. -LAND USE TABLE 16 . 

Description 
Present area in Area at tbe end of this 

(ha) quarrying period (ha) 

Quarrying Pit 0.32.7 1.30.0 

lnfrastntcture Nil 0.01.0 

Roads 0.02.0 0.02.0 

Green Belt Nil 0.17.0 

Unutilized Area 2.23.3 1.08.0 

Grand Tota l 2.58.0 2.58.0 

The Greenbelt Development will be formed in around the quarried out top benches and 

panchayat road of the lease applied area. 

(ii) Water quality management: 

Following control measures will be adopted for controll ing water pollution: 

• Construction of Garland drain with check dams I gully plugs at strategic places to arrest silt 

wash off from broken up area. 

• Collection of surface run-off from broken up area in mine pits for settling and only properly 

settled excess water from mine pit will be discharged to nearby users. The storm water/ mine 

water will be used for dust suppression, greenbelt development, etc. 

• Periodic analysis of mine pit water and ground water quality in nearby villages. 

• The quarried out pit wi ll be allowed to collect rain and seepage water which will act as a 

reservoir for storage. This water storage will enhance tbe static level and ground water 

recharge of nearby wells and it will be used for agriculture purpose to the nearby agriculture 

lands. 

• Domestic sewage from site office & utinalsllatrines provided in QL is discharged in septic 

tank followed by soak pits. 

(iii) Air Quality Monogcmcnt: 

The proposed mining method is not likely to produce much of dust and fugitive emissions to 

cause damage to ambient air quality of the area. Workers witt be provided with personnel protective 

equipment like face-mask, earplug/ rnu!Ts. 
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For air pollution management at the progressive quarry cl 

developed to prevent and control air pollution. 

(iv) 

out Rough stone and Gravel is utilized (100%). Hence, waste management does not arise. 

(v) Disposal of mining machinery: 

Part of the Machineries will be purchased by fresh condition also part of machineries has 

been utilized on rental basis. After completion of quarry operation all purchased machineries will be 

utilized another quarry area or sold out to the second hand. lienee, disposal or decommissioning of 

mining machinery docs not arise. 

(vi) Safety & Securil)•: 

Safety measures will be implemented to prevelll access in the excavation area an un· 

authorized persons as per Mine Act 1952, MMR 1961. 

};> Safety measures will be implemented as per Mine Act 1952, MMR 1961, and Mines Rules 

1955. 

:.> Provisions of MMR 1961 shall be strictly followed and all roads shall be wider than the 

height of the bench or equal to the height oftbe bench and have a gradient of not more than I 

in 16. 

:;. The bench height will be 5.0m. 

:;. Width of working bench will be kept about S.Om for case of operations and provide sufficient 

room for the movement of equipments. 

l>- Protective equipment like dust masks, ear-plugs/ mutTs and o ther equipmcnts shall be 

provided for use by the work persons. 

:;. Notices giving warning to prevent inadvencnt entry of persons shall be displayed at all 

conspicuous places and in particular ncar mine entries. 

l>- Danger signs shall be displayed ncar the excavations and proper signal by siren alarm will be 

provide before blasting time to prevent any accident. 

:;. Security guurds will be posted. 

l>- In the event or temporary closer, approaches will be fenced off and notice displayed. 
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(vii) Disaster Management and Risk Assessment: ~I 
~ \ . 

This should deal with action plan for high risk accidents lik ~s , subsidenc;}." 

fire, seismic activities, tailing dam failures etc. and emergency plan pro • :l ~fh~Cjlolick-e"~ • · , 
~ ~" ' •lt · "t..'··1) 

ameliorative measures to be taken etc. The capability of opplica01 to meet such' ~alffi and the 

assistance to be required from the local authorities should be described. 

)> The mechanized mining activities in the area may involve any high risk accident due to side 

falls/collapse, flying stones due tO blasting etc. 

)> The complete mining operation will be carried out under the Management and control of 

experienced and qualified Mines Manager having Certificate of Competency 10 manage the 

mines granted by DOMS. 

)> All the provisions of Mines Act 1952. MMR 1961 and Mines Rules I 955, TNMMCR 1959 

and other laws applicable 10 mine will be strictly complied with. 

> During heavy rainfall the mining activities will be suspended. 

)> All persons in supervisory capacity will be provided with proper communication facilities. 

)> Competent persotlS will be provided FIRST AfD kits whicll thcy wi ll always carry. 

)> The Greenbelt Development will be formed in around the quarried out top benches and 

panchayat road of the lease applied area. 

(viii) Care and Maintenance during Tempor a ry Discontinuance: 

In case of any temporary diseontinuance due to court order or due to statutory requirement or 

any othct· unforeseen circumstance following measures shall be taken for care, maintenance and 

monitoring of conditions. 

)> Notice of tempomry discontinuance of work in mine shall be given to the DGMS as per the 

MMR 1961. 

)> All the mining machinery shall be shilled to a safe place. 

> Emrance to the mine or part of the mine, to be discontinued shall be fenced off. Fencing shall 

be as per the circular 11 / 1959 from DGMS. 

)> Security Guards sbnll be posted for the safety and to prevent any unauthorized entry to the 

area. 
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l> Carry out regular m ain t ~ n ance of the facilities/area detailed ~;elp~v in such a way ns wou ld 
I . 

have been done as if the mines were operation: 

Quarry roads and approach roads, 

Fencing on approach roads, 

Checking and maintenance of machines and equipment, 

Drinking water arrangements, 

Quarry office, first aid stations etc. 

l> Competent persons shall inspect the area regularly. 

. /, 

/ 

» Air, water and other environmental monitoring shall be canied out as per CPCB and lBM 

Guid~linc. 

'> Care and upkeep of plantation shall be canied out on regular basis. 

> Status of the working and status monitoring for re-opening of the roines shall be discussed 

daily. 

In case of discontinuance due to any natural calamitieslabnonnal conditions, mining 

Oi>Cration will be restarted as early as possible after completing rescue work, restoring safety and 

security, repairs of roads etc. 

(I X) Economic Repercussion of Closure of Quarry and manpower Ret renchments: 

The Quarry Lease is granted for a period of maximum five years only. As per the production 

Programme envisaged. there will be no efli:ct on the man power as the majority of persons belong to 

nearby villages and will have on option either to be available for employment for the next contract/ 

lease or do the agriculture in their fields. 

(x) T ime Scheduling For Abandonment: 

The lease applied area has enonnous potential for continuance of operations even after the 

cx.pity of the lease period. The detai ls of time schedule of all abandorunent will be given at the time 

of fmal closure plan. 
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(xi) Abandonment Cost: ~ f,.u•C!>.!f.tr <.-?, 

~ As at present mining is not going to be closed so abandonment co r~~ u not be ass ~ 
1\''J 

I lowever based on the progressive quarry closure activities during the plan flli ~ . cost is assessed as 6 · 

given below: 

~ 
.. 

v.~ . 

LAND !.!SsTABL~-17 (,~ -:.: . ~ ... -
(lN ~ 

i?' YEAR 
ACTIVITY RATE 

I II Ul rv v .... 
Plantation (In Nos.) 40 40 40 40 40 @lOORs 

Plantation & 
Per sapling 

Rs.20,000/-

Maintenance Cost 
4000 4000 4000 4000 4000 Including 

Muimenance 

Wire Fencing for 
177000 

@300 Rs 
Rs.l,77,000/-

590 Mtrs length Per Meter 

Garland Drain with 
@300Rs 

settling tnlflS for 135000 Rs. l ,35,000/-

450 Mtrs length 
Per Meter 

Cost for Plnntntion 
@IOORs 

in worked out - 40000 
l'cr sapling 

Rs.40,000/-- - -
benches 

Including 

Maintenance 

TOTAL Rs.3,72,000/-
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12.0 ANY OTHERDETAil..S INTEND TO FURNIStl BY THE APPLICANT 

This Mining plan for Rough stone (Chamockite) and Gravel is under Rules 41 & 42 as per the 

Ameoded under Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959. The provisions of the Mines Act, 
• 

Rules and Regulat ions and orders made there under shall be complied ,v{_thln the quarrying operation, so 

that the safety of the mine, machinerY and person will be well protected. Permission. relaxation or 

exemption wherever required for the safe and scientific quanying of the deposit will be obtained from 

the Department of Mines Safety. Any violation pointed out by the inS[>CCting authorities shall be 

recti lied as per the guide! ines of the Concerned Departmem. 

Prepared by 

AJagannathan. B.E.. F . C.C~ M.M.E.A .. M.l E., 

RQP/MAS/0 19/87/A 

Recognized Qualified Person 

Place: Salem 

Dat.e: 03.09.2020 

This Mining Pia" Is aoovoved basedo_n 

tncorporc•oc :l of II•" i'·•r ti c ul ~r <. uecllled tn 

- (I , _, 1, r r " lo • ·'l "ts' of GeoiOIJY and 
ci8U' ~: • ·: · I • · ' · 

' I .'! :1 1 1..C I 2012 
Mirttr.g ,.,,.. - · 

•· ,-:or lii'i'lera l 
dl ,q. ~ - . 

I H J ~ &S 2010 
ConE&P.':l .ICtt ~ • 

11ob U '"'~a "''" '' • :- p rov ~d lll,lfft 
to lilt cll:alltl;,n, J utpal• tlona 

lnaltt\tll In tht Mlnln& Pia" lllllfO~tl 
l•lttr tto:S J"':2./ ;U IIIU Jlr> ~ f' 

o~.a ~ 2 3 . -; . ?.e> '-" 
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ENVIRONMENTAL POLICY 

I T. Prabhakaran Managing Partner and Authorized Signatory for Tvl. VST Blue Metals lessee 

for proposed rough stone and gravel quarry having an area of 2.58.0 Ha Ha located in S.F. 

Nos. 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7, Pugalur Taluk, Karur District, Tamil Nadu. 

I believe in and will focus attention on clean and green technologies in all its activities to 

protect the environment  

I am committed to:  

• Wholly support and comply with all statutory requirement concerning

environmental management and practices.

• Conduct periodical monitoring of all environmental parameters including air, water,

noise and emissions by authorized agency as per statute & law.

• Implement environmental friendly process with right mitigation of pollution,

reclamation of land and prevention of Biodiversity.

• Continually improve the environmental performance of organizational processes and

products through waste minimization and pollution abatement.

• Ensure sustainable development by maximizing recycle and reducing wastage.

• Ensure green belt development.

• Create awareness amongst employees, contractors and stake holders on health and

environmental protection practices through pro-active communication and training.

This policy is available for public. 

T. Prabhakaran 

Managing Partner and Authorized Signatory 

Tvl. VST Blue Metals, 

No. 645/B1, Punnam Chathiram, 

Erode Main Road, 

Pugalur Taluk, 

Karur District – 639 113. 

ANNEXURE IX
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Monitoring Photos 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABL ACCREDIATION 

 

 

 

 

 



 



 



 

வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு & 
சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்ட அறிக்ரக 

(விதிகளின்படி பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு கூட்டத்திற்காக 
சமை்ப்பிக்கப்பட்டது 

EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் திருத்தங்கள்) 
 

உத்மதசிக்கப்பட்ட சாதாைண கல் & சைரள குவாைி 
குத்தரக பகுதி: 2.58.0 பெக்மடை் 

(பிைிவு B: குழும பகுதி 12.08.50 பெக்மடை்) 
 

கண்காணிப்பு காலம் - அக்மடாபை் முதல் டிசம்பை் 
2021 வரை 

திட்ட இருப்பிடம் 

புல எண். 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 
புன்னம் கிராமம், புகளூர ்தாலுகா, 
கரூர ்மாவடட்ம், தமிழ்நாடு 

திட்ட ஆதைவாளை:் குத்தரகதாைை் 
திருவாளர.் VST புளூ மமட்டல்ஸ், 

T.பிரபாகரன் 

நிரவ்ாக பங்குதாரர ்மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ககம ாப்பமிட்டவர ்

எண். 645/B1, புன்னம் சத்திரம், 
ஈரராடு பிரதான சாகல, புகளூர ்தாலுகா, 

கரூர ்மாவட்டம் – 639 113. 
ஆமலாசகை் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA0133 

பைஜி. கூட்டு. 1904 ரூப்நகை் CHS, SV சாரல, கண்டிவலி மமற்கு, 
மும்ரப 400067, மகாைாஷ்டிைா 

பதாரலமபசி: +91 8087985556 

 

ஜனவைி 2022 



 

உைிரமயாளை் உறுதிபமாழி 

 

T. பிரபாகரன், எனும் நான் தமிழ்நாடு, கரூர ்மாவடட்ம், புகளூர ்தாலுகா, 

புன்னம் கிராமத்தின் புல எண்கள் 1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7-ல் 
2.58.0 மெக்ரடர ் பரப்பளவில் அகமந்துள்ள திருவாளர.் VST புளூ 
மமட்டல்ஸ் சாதாரணக் கல் & சரகள சுரங்கத்தின் நிரவ்ாக பங்குதாரர ்
மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ககம ாப்பமிடட் குத்தககதாரர.் குழும 
பரப்பளவு 12.08.50 மெக்ரடரில் உள்ளது. தமிழ்நாடு, SEIAA ஆல் 

முன்மமாழி ப்பட்ட குவாரிக்கு வழங்கப்பட்ட கடிதம் எண். SEIAA-

TN/F.No.8413/SEAC/ToR-986/2021 dated 05.07.2021 மூலம் குறிப்பு 
விதிமுகறகளில் வகுக்கப்பட்ட நிபந்தகனகளுக்கு உட்படட்ு சுரங்க 
ரவகலக  மதாடருரவன் என்று உறுதிமமாழி அளிக்கிரறன். 
 

அறிக்கக இணங்கப்பட்டது, சமரப்்பிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 
அறிக்ககயில் வழங்கப்படட் தகவல்கள் உண்கம ாகரவ சரி ானகவ 

 

Date: 20/01/2022 

 

 

 

டி.பிரபாகரன் 

நிரவ்ாக பங்குதாரர ்மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ககம ாப்பமிட்டவர ்

Tvl. VST புளூ மமட்டல்ஸ், 
எண். 645/B1, புன்னம் சத்திரம், 
ஈரராடு பிரதான சாகல, 
புகளூர ்தாலுகா, 
கரூர ்மாவட்டம் – 639 113. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

நிபுணைால் பிைகடனம் 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டுக்கு பங்களிகக்ும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு 

“புன்னம் கிராமம் சாதாரண கல் மற்றும் சரகள குவாரி 1197/1 (பி), 1197/5, 

1197/6 & 1197/7, புகளூர ்தாலுகா, கரூர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு 2.58.0 மெகர்டர ்

பரப்பளவு மகாண்டது. குழும பரப்பளவு 8.72.73 மெகர்டர ் ஆகும். திட்ட 

ஆதரவாளர:் குத்தககதாரர ்திருவாளர.் TVL புளூ மமட்டல்ஸ். கண்கானிப்பு 

காலம் அக்ரடாபர ்முதல் டிசம்பர ்2021 வகர. 

 

ரமற்கூறி  சுற்றுசச்ூழல் தாகக் மதிப்பீட்டு உருவாக்கி  பின்வரும் திறனில் 
நான் சுற்றுசச்ூழல் தாகக் மதிப்பீட்டு குழுவின் ஒரு பகுதி ாக இருந்ரதன் 
என்பகத இதன் மூலம் சான்றளிக்கிரறன் 

  

சுற்றுசச்ூழல் ஆரலாசகர:்  

மப ர:் முரனவை.் மிலிந்த் P. குண்டல் 

 

  

ககம ாப்பம் மற்றும் ரததி: …………………………………………………… 

ஈடுபாட்டின் காலம்: அகர்டாபர ்2021 முதல் டிசம்பர ்2021 வகர 

மதாடரப்ு தகவல்: 
மின்னஞ்சல்.: info@enviroresources.in 

ககரபசி. +91-9867898844  

 

பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள்: 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 
பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 
பணி**) 

ரகபயாப்பம் 
மற்றும் மததி 

1.  AP* திமிர ்ஷா 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 
(தாகக்த்தின் 
அகட ாளம் மற்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
குகறப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

2.  WP* ப்ரீதம் கதம் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாகக்த்தின் 
அகட ாளம் மற்றும் 
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வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 
பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 
பணி**) 

ரகபயாப்பம் 
மற்றும் மததி 

மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்). 

3.  SE* 
அனில் 

மஷண்ரட 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாகக்த்தின் 
அகட ாளம் மற்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

4.  EB* 
பாஸ்கர  ்

ம ங்கல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாகக்த்தின் 
அகட ாளம் மற்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

5.  HG* 
மிலிந்த் P. 

குண்டல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாகக்த்தின் 
அகட ாளம் மற்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

6.  GEO* 
மிலிந்த் P. 
குண்டல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாகக்த்தின் 
அகட ாளம் மற்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

7.  SC* 
பாஸ்கர  ்

ம ங்கல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாகக்த்தின் 
அகட ாளம் மற்றும் 

 



 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 
பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 
பணி**) 

ரகபயாப்பம் 
மற்றும் மததி 

மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

8.  AQ* ப்ரீதம் கதம் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாகக்த்தின் 
அகட ாளம் மற்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

9.  NV* 
பாரத்ர்தா 
முகரஜ்ி 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாகக்த்தின் 
அகட ாளம் மற்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

10.  LU* 
மிலிந்த் P. 
குண்டல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாகக்த்தின் 
அகட ாளம் மற்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

11.  RH* 
சந்ரதாஷ் 
குப்தா 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாகக்த்தின் 
அகட ாளம் மற்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

  

 

 



 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை ்அரமப்பின் தரலவை்/அங்கீகைிக்கப்பட்ட 
நபைின் பிைகடனம் 

திமிர ் ஷா எனும் நான் இதன்மூலம், ரமற்கூறி  வல்லுநரக்ள் EIA “புன்னம் 
கிராமம் சாதாரண கல் & சரகள குவாரிக  1197/1 (பி), 1197/5, 1197/6 & 1197/7, 

புகளூர ் தாலுகக்ா, கரூர ் மாவட்டம் என்ற முகவரியில் த ாரித்துள்ளனர ்
என்பகத உறுதி மச ்கிரறன்., தமிழ்நாடு 2.58.0 மெகர்டர ் பரப்பளகவக் 
மகாண்டுள்ளது. குழும பரப்பளவு 8.72.73 மெகர்டர ்ஆகும். திட்ட ஆதரவாளர:் 
குத்தககதாரர ்திருவாளர.் TVL புளூ மமட்டல்ஸ். அக்ரடாபர ்முதல் டிசம்பர ்2021 
வகரயிலான ஆ ்வுக் காலம். இந்த அறிக்ககயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
தவறான தகவல்களுக்கு ஆரலாசகர ்அகமப்பு முழுகம ாகப் மபாறுப்ரபற்க 
ரவண்டும் என்பகதயும் உறுதிப்படுதத்ுகிரறன். 
இந்த EIA அறிக்ககக த் த ாரிகக்ும் ரபாது, பணிக  ரமற்மகாள்வதில் 
மநறிமுகற ற்ற நகடமுகறகள், கருதத்ுத் திருட்டு மற்றும் மவளிப்புற தரவு / 
உகர ஆகி கவ முகற ான ஒப்புதலின்றி ப ன்படுதத்ப்படவில்கல என்று 
சான்றளிகக்ப்பட்டுள்ளது. 
 

 

ககம ழுத்து:… …………………………………………………………………………………………………………  

மப ர:் திரு. திமிர ்ஷா 

பதவி: ACO & MD இன் தகலவர ்

EIA ஆரலாசகர ்அகமப்பின் மப ர:் என்விரரா ரிரசாரச்ஸ், மும்கப. 

NABET சான்றிதழ் எண். & பவளியீட்டு மததி: NABET/EIA/1922/SA 0133 and issue 

date June 12, 2021  
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குறிப்பு விதிமுரறகள் இணக்கம் 

SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கி  புள்ளி வாரி ான ToR இணக்கங்கள் ஒரு 
பகுதியின் உத்ரதச சாதாரண கல் மற்றும் சரகள குவாரிக்கு 2.58.0 
மெக்ரடர,் மமாத்த குழும பகுதி அகமந்துள்ள புல எண் 1197/1 (பி), 
1197/5, 1197/6 & 1197/7 கரூர ் மாவட்டம், புகளூர ் தாலுகா, புன்னம் 
கிராமம், தமிழ்நாடு. SEIAA வழங்கி  ToR இன் விவரங்கள் பின்வருமாறு. 

 

குத்தரகதாைை் முன்பமாழிவு எண் குறிப்பு விதிமுரறகள் 

கடிதம் 

திருவாளை். VST 

புளூ பமட்டல்ஸ்  SIA/TN/MIN/61350/2021 

SEIAA-

TN/F.No.8413/SEAC/ToR-

986/2021 

 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR)  திருவாளை். VST புளூ பமட்டல்ஸ் 

 

சை். 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1. சுரங்கம், பணிபுரியும் பணி ாளரக்ளின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் நிகல ான சுரங்கத்தின் 

மகாள்ககக ப் பின்பற்றி சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புககளக் கருத்தில் மகாண்டு 

சுரங்கத்தின் அதிகபட்ச ஆழத்கத 43 மீ 

முதல் 38 மீ வகர கட்டுப்படுத்துதல் ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கும் ரமலாக சரகள 

சுரங்கத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

சுரங்கம், பணிபுரியும் 

பணி ாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் நிகல ான சுரங்கத்தின் 

மகாள்ககக ப் பின்பற்றுதல் 

ஆகி வற்றின் காரணமாக 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புககளக் 

கருத்தில் மகாண்டு சுரங்க ஆழம் 38 

மீட்டருக்கு 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

2. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் நீர-்புவியி ல் ஆடச்ி 

மற்றும் பாதுகாப்பான சுரங்கம் 

ஆகி வற்கறக் கருத்தில் மகாண்டு 5 மீட்டர ்

உ ரம் பராமரிக்கப்பட ரவண்டும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி, சுற்றியுள்ள 

பகுதியின் நீர-்புவியி ல் ஆடச்ி 

மற்றும் பாதுகாப்பான சுரங்கம் 

ஆகி வற்கறக் கருத்தில் மகாண்டு 

மபஞ்ச ்உ ரம் 5மீ பராமரிக்கப்படும். 

3. தளத்கதச ் சுற்றி அகமந்துள்ள 

கிணறுகளின் எண்ணிக்கக மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்கககளால் கிணறுகளில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் ஆகி வற்கற விவரிக்கும் 

நீரந்ிகலயின் வகரபடத்கத 

முன்மமாழிபவர ்அளிக்க ரவண்டும். 

தளத்கதச ் சுற்றி அகமந்துள்ள 

கிணறுகளின் எண்ணிக்ககக  

விவரிக்கும் நீர ் அட்டவகணயின் 

விளிம்பு வகரபடம் இறுதி EIA 

அறிக்ககயில் வழங்கப்படும். 
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சை். 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

4. திட்ட ஆதரவாளர,் நிலத்தடி நீர ் மடட்ம், 

விவசா  நடவடிக்கககள் மற்றும் 

முன்மமாழி ப்படட் சுரங்கப் பகுதிக்கு 

அருகில் அகமந்துள்ள ஆறுகள், மதாட்டிகள், 

கால்வா ்கள், குளங்கள் ரபான்ற 

நீரந்ிகலகளில் முன்மமாழி ப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்கககளின் தாக்கத்கத 

மதிப்பிடுவதற்கு நீர-்புவியி ல் ஆ ்கவ 

ரமற்மகாள்ள ரவண்டும். 

நீரி ல் ஆ ்வு அத்தி ா ம் 3 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது 

5. திட்ட ஆதரவாளர ் நிலத்கத வழங்க 

ரவண்டும் 

மகழக்காலம் மற்றும் பருவமகழ அல்லாத 

இரண்டு காலங்களிலும் நீர ்நிகலகளுடன் 1 

கிமீ (சுற்றளவு) க்குள் நீர ்இகறத்தல் மற்றும் 

திறந்த கிணறு. இந்த இரண்டு பகுதிகளிலும் 

உள்ள PWD/TWAD இலிருந்து நீரம்ட்டத்தின் 

தரகவ முன்மமாழிபவர ் ரசகரிக்க 

ரவண்டும் 

பருவமகழ மற்றும் பருவமகழ அல்லாத 

பருவங்கள். 

பருவமகழ மற்றும் பருவமகழ 

அல்லாத பருவங்களுக்கான நீர ்

நிகலகள் அத்தி ா ம் 3, பிரிவு 3.12.4, 

அட்டவகண 3.13, 3.14 பக்கம் எண். 91 

இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன, ரமலும் 

PWD/TWAD இலிருந்து 

ரசகரிக்கப்பட்டு இறுதி EIA இல் 

வழங்கப்படும் 

6. ஆதரவாளர ்திரடச்ிக  நிகறரவற்றுவார ்

விவசா ப் பகுதியில் ஏற்படும் தாக்க ஆ ்வு 

காரணமாக 

சுரங்கம், கிரஷரக்ள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பிற 

நடவடிக்கககள் 

தள பகுதி. 

 

திட்டப் பகுதிக ச ் சுற்றி விவசா  

பணிகள் எதுவும் இல்கல. எனரவ 

உத்ரதச சுரங்க குத்தகக பகுதி 

காரணமாக உள்ளூர ் மக்களின் 

வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படாது. 

இகதம ாடட்ி ரநரடி ாகவும் 

மகறமுகமாகவும் ரவகல 

வா ்ப்புககள வழங்குவதன் மூலம் 

உள்ளூர ்மக்களின் வாழ்வாதாரத்கத 

ரமம்படுத்தும். 

7. சுற்றியுள்ள கிணற்றின் விவரங்கள் மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ்மீதான ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் 

EIA ஆ ்வின் ஒரு பகுதி ாக இருங்கள் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து மவளிர றும் 

கழிவுநீகர ரமலாண்கம மச ்  

உரி  கவனம் மசலுத்தப்படும். ML 

பகுதியில் உள்ள வீட்டு 

நடவடிக்கககளால் உருவாகும் கழிவு 

நீர,் ஊறகவக்கும் குழி அகமப்ரபாடு 

மசப்டிக் ரடங்க் மூலம் 

மவளிர ற்றப்படும். எனரவ 

முன்மமாழி ப்படட் ML பகுதிக்கு 

எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 

 

திட்ட இடத்கதச ் சுற்றி 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 3 கிணறுகள் உள்ளன. 

தகர மட்டத்திலிருந்து 
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சை். 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

அதிகபட்சமாக 38 மீட்டர ்ஆழம் வகர 

குவாரி அகமக்க 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. திட்டப் 

பகுதியில் நிலத்தடி நீர ்மட்டம் தகர 

மட்டத்திலிருந்து 62.6 மீ உ ரத்தில் 

காணப்படுகிறது. எனரவ நிலத்தடி 

நீர ் மட்டத்தில் குறுக்கிடாததால் 

சுரங்க நடவடிக்கககளால் எந்த 

பாதிப்பும் ஏற்படாது 

8. சமூக மபாருளாதார ஆ ்வுகள் 

ரமற்மகாள்ளப்பட ரவண்டும் 

என்னுகட  10கிமீ இகட க 

மண்டலத்திற்குள் 

சமூக-மபாருளாதார ஆ ்வுகள் 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் இருந்து 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

ரமற்மகாள்ளப்பட்டன மற்றும் 

அத்தி ா ம்-3, பிரிவு 3.14 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

9. ஒரு மர ஆ ்வு ஆ ்வு (இனங்களின் மப ர,் 

வ து) சுரங்க குத்தககக்கு 

ப ன்படுத்தப்படட் பகுதியில் மற்றும் 300மீ 

தாங்கல் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்ககயின் 

ரபாது அதன் ரமலாண்கம 

ரமற்மகாள்ளப்பட ரவண்டும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் மரங்கள் இல்கல, 

முட்புதரக்ள் மற்றும் கருரவலம் 

மரங்கள் திட்டப் பகுதிக்குள் 

காணப்படவில்கல. 

10. MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகணயின்படி, 

இகட க மண்டலத்தில் உள்ள உள்ளூர ்

குடியிருப்பாளரக்ளின் ரதகவக  கருத்தில் 

மகாண்டு CER நடவடிக்கககள் 

ரமற்மகாள்ளப்பட ரவண்டும். 

MoEF & CC CER இன் அலுவலக 

குறிப்பாகணயின்படி மசலவு ரூ. 

96,000/- இது திட்ட மதிப்பின் 2% 

ஆகும், இது சமூகப் மபாருளாதார 

நலச ் மச ல்பாடுகளுக்குச ்

மசலவிடப்படும். 

11. முன்மமாழி ப்படட் திட்டத்திற்கான 

விரிவான சுரங்க மூடல் திடட்ம் 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

சுரங்க மூடல் திட்டம், கரூர ்மாவட்ட 

புவியி ல் மற்றும் சுரங்கத் 

துகற ால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது, 

சுரங்கத் திடட் ஒப்புதல் கடிதம் 

இகணப்பு IV ஆக 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது, சுரங்கத் 

தகடுடன் சுரங்கத் திடட் நகல் 

இகணப்பு VIII ஆக 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

12. மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

சுற்றியுள்ளவரக்ளின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதார அம்சங்கள் பற்றி  விரிவான 

அறிக்கக 

துகளயிடுவதற்கும் மவடிப்பதற்கும் 

சுரங்கத்தின் மச ல்பாட்டின் ரபாது 

குடியிருப்பாளரக்ள் சமரப்்பிக்கப்பட 

ரவண்டும் 

DGMS வழிகாட்டுதல்களின்படி PPV 

அனுபவச ் சமன்பாட்டின்படி 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது, விரிவான 

ஆ ்வு அத்தி ா ம் 3, பிரிவு 4.4, 

பக்கம் எண். 151 இன் பகுதி ாகும். 
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சை். 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

13. சிக்கலுக்கான பரிந்துகர விதிமுகறகளின் 

இறுதி முடிவுக்கு உட்பட்டது 

மாண்புமிகு NGT, முதன்கம மபஞ்ச,் OA இல் 

புதி  ரதஹி 

2016 இன் எண். 186 (MANo.350/2016) மற்றும் OA 

எண். 200/2016 மற்றும் OA எண். 580/2016 

(MANo.1182/2016) மற்றும் OANo.520 of 2016 

(MANo.981/2016, MANo.982, MANo. 2016 & 

MANO.384/2017). 

குறிப்பிடட்ார ்

14. சுரங்கத்தின் கல்லி ல் பற்றி  விரிவான 

ஆ ்வு 

குத்தகக பகுதி வழங்கப்பட ரவண்டும் 

லித்தாலஜி ஆ ்வு வகரபடம் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 

அதத்ியாயம்-2, படம் 2.4, பக்கம் 

எண். 45 

15. திட்டத்கத முன்மமாழிபவர ் விவரங்ககள 

அளிக்க ரவண்டும் 

தற்ரபாதுள்ள பசுகமப் பட்கட பகுதியின் EIA 

அறிக்ககயுடன் GPS ஒருங்கிகணப்புகள் 

மற்றும் மரங்களின் பட்டி ல் ஆகி கவ 

புககப்படங்கள்/ஆவணங்களின் நகலுடன் 

நடப்பட்டுள்ளன. 

சுரங்கப் பகுதியின் புறத் தாங்கல் 

மண்டலத்தில் பசுகமப் பட்கடயின் 

வளரச்ச்ி ரமற்மகாள்ளப்படும். 

சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கம 

திட்டத்தின் முக்கி  கூறுகளில் 

ஒன்றாக பசுகம பட்கட 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது, இது 

சூழலி ல், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரத்கத 

ரமம்படுத்தும். ரவம்பு, புங்கம் 

ரபான்ற உள்ளூர ் மரங்கள் 

பாதுகாப்பு தூரத்தில் ஆண்டுக்கு 50 

மரங்கள் வீதம் 5 மீடட்ர ்

இகடமவளியில் நடப்படும். இந்த 

பகுதியில் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 80% 

ஆக இருக்கும் என 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

16. SEAC இன் பரிந்துகரயின்படி மற்றும் 

முன்மமாழிபவரால் 

ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டபடி, சுரங்கத்தின் 

இறுதி ஆழம் 38 மீட்டராக 

வகர றுக்கப்பட்டுள்ளது, அதன்படி, 

ரதாண்டிம டுக்கப்படும் கனிமத்தின் அளவு 

189875cm சாதாரணக் கல் மற்றும் 22365cu.m 

சரகள சுரங்கத்திற்கு 

அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு ரமல். 

சுரங்கத்திற்காக 38மீ சுரங்க 

ஆழத்கத ககடபிடித்து ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 189875கியூ.மீ 

சாதாரணக் கல் & 22365கியூ.மீ சரகள 

மட்டுரம குவாரி எடுக்கும். 
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17. MoEF& cc அலுவலக குறிப்பாகணயின்படி 

F.No.22-65/20|7JA.III ரததியிட்ட: 30.09.2020 

மற்றும் 20.10.2020 மபாது கலந்தா ்வின் 

ரபாது முன்மமாழிபவர ் எழுப்பப்படட் 

கவகலககள நிவரத்்தி மச ்வார ் மற்றும் 

முன்மமாழி ப்படட் அகனத்து 

நடவடிக்கககளும் அதன் ஒரு பகுதி ாக 

இருக்கும். சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கம 

திட்டம். 

இறுதி EIA இல் மபாது கலந்தா ்வின் 

ரபாது எழுப்பப்பட்ட கவகலககள 

உள்ளடக்கி நிவரத்்தி மச ்யும். 

நிரலயான TOR 

1)  1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரி ான 
உற்பத்தி விவரங்கள் மகாடுக்கப்பட 
ரவண்டும், 1994 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர ்
எந்த ஒரு வருடத்தில் எட்டப்படட் அதிகபட்ச 
உற்பத்திக  மதளிவாகக் குறிப்பிட 
ரவண்டும். EIA அறிவிப்பு 1994 
நகடமுகறக்கு வந்த பிறகு உற்பத்தியில் 
ஏரதனும் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதா 
என்பகதயும் திட்டவடட்மாகத் 
மதரிவிக்கலாம். மிக உ ரந்்ததுஉற்பத்தி 

1994 க்கு முன் எட்டப்பட்டது. 

முன்பு ப ன்படுத்தப்பட்ட 
பகுதி ானது 2 குவாரி 
குத்தககயின் கீழ் கீரழ 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது - 
Rc. எண். D.124/2001 ரததி 11.02.2002 - 
குத்தகக காலம்: 17.10.2002 முதல் 
16.10.2007 – 5 ஆண்டுகள் 

Rc. எண். 71/சுரங்கங்கள்/2013 ரததி 
14.11.2013 - குத்தகக காலம்: 
14.11.2013 முதல் 13.11.2018 வகர – 5 
ஆண்டுகள் - 4.81.0 மெக்ரடர ்
பரப்பளவில் வி.சுப்ரமணி த்தால் 
இ க்கப்படட்து. 
2வது குத்தககக்கு EC மபறப்படட்து - 
Lr.No.SEIAA-
TN/F.No.1485/EC/1(a)/809/2013 ரததி: 
17.10.2013. EC கடிதம் இகணப்பு II 
ஆக இகணக்கப்பட்டுள்ளது 

2)  குவாரியின் உரிகம குத்தககதாரர ்
சாரப்ானவர ் என்பகத ஆதரிக்கும் 
ஆவணத்தின் நகல் மகாடுக்கப்பட 
ரவண்டும். 

குத்தககதாரரின் மப ரில் LOI 
அதாவது 28.08.2020 ரததியிட்ட 
துல்லி மான பகுதி மதாடரப்ு 
கடிதத்தின் நகல் இகணப்பு I ஆக 
இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3)  அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரி திடட்ம், EIA 
மற்றும் மபாது விசாரகண உள்ளிட்ட 
அகனத்து ஆவணங்களும் குவாரி குத்தகக 
பகுதி, உற்பத்தி நிகலகள், கழிவு உற்பத்தி 
மற்றும் அதன் ரமலாண்கம, சுரங்க 
மதாழில்நுடப்ம் ரபான்றவற்றின் 
அடிப்பகடயில் ஒன்றுக்மகான்று 
இணக்கமாக இருக்க ரவண்டும் மற்றும் 
மப ரில் இருக்க ரவண்டும். 
குத்தககதாரரின் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்மகாண்டார.் 
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4)  குவாரி குத்தககப் பகுதியின் அகனத்து 
மூகல ஒருங்கிகணப்புகளும், உ ர ்
மதளிவுத்திறன் படம்/ ரடாரபாஷீட், 
நிலப்பரப்பு தாள், புவியி ல் மற்றும் 
பகுதியின் புவியி ல் ஆகி வற்றில் 
மிககப்படுத்தப்பட்டிருக்க ரவண்டும். 
முன்மமாழி ப்படட் பகுதியின் அத்தகக  
படம் நில ப ன்பாடு மற்றும் ஆ ்வுப் 
பகுதியின் (ரகார ்மற்றும் பஃபர ்மண்டலம்) 
பிற சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககள மதளிவாகக் 
காடட் ரவண்டும். 

முன்மமாழி ப்படட் சுரங்க 
குத்தககப் பகுதியின் அகனத்து 
மூகலகளிலும் உள்ள ஆ ங்களின் 
விவரங்கள் சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் 
EIA/ EMP அறிக்ககயின் அத்தி ா ம் 
1 இல் இகணக்கப்பட்டுள்ளன. 

5)  சரர்வ ஆஃப் இந்தி ா ரடாரபாஷீட்டில் 
1:50,000 அளவில் அப்பகுதியின் புவியி ல் 
வகரபடம், அப்பகுதியின் நில 
வடிவங்களின் புவியி ல், தற்ரபாதுள்ள 
கனிமங்கள் மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க 
வரலாறு, முக்கி மான நீரந்ிகலகள், 
ஓகடகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 
மண்ணின் பண்புகள் ஆகி வற்கறக் 
குறிக்கும் தகவல் வழங்கப்பட ரவண்டும். 

அத்தி ா ம்-1, பக் எண் 23 இல் 

இகணக்கப்பட்டுள்ள ரடாரபா 

வகரபடம். 

6)  சுரங்க நடவடிக்கககளுக்காக 
முன்மமாழி ப்படட் நிலம் பற்றி  
விவரங்கள், அரசின் நில ப ன்பாட்டுக் 
மகாள்ககக்கு சுரங்கம் இணங்குகிறதா 
என்ற தகவலுடன் மகாடுக்கப்பட ரவண்டும்; 
நிலத்கத திகச திருப்புதல் 

சுரங்கத்திற்கு மாநில நில ப ன்பாட்டு 
வாரி ம் அல்லது சம்மந்தப்பட்ட 
அதிகாரசகபயின் அனுமதி மபற்றிருக்க 
ரவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிக  VAO, 
வருவா ் ஆ ்வாளர,் உதவி 
இ க்குநர ்ஆகிர ார ்ஆ ்வு மச ்து, 
நிலம் சாதாரணக் கல் குவாரிக்கு 
ஏற்றது என்பகத மாநில VAO 
நகலின் நில ப ன்பாட்டுக் 
மகாள்ககயுடன் இகணப்பு VI இல் 
இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

7)  முன்மமாழி ப்படட் நிறுவனம் அதன் 
இ க்குநரக்ள் குழுவால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 
வகர றுக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் 
மகாள்ககக க் மகாண்டிருக்கிறதா 
என்பது மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 
ரவண்டும்? அப்படி ானால், சுற்றுசச்ூழல் 
அல்லது வன விதிகள்/நிபந்தகனககள 
மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் ஆகி வற்கற 
கவனத்தில் மகாள்ள பரிந்துகரக்கப்பட்ட 
மச ல்பாட்டு 
மச ல்முகற/மச ல்முகறகள் பற்றி  
விளக்கத்துடன் EIA அறிக்ககயில் 
குறிப்பிடப்படலாம்? சுற்றுசச்ூழல் 

முன்மமாழிபவர ் அதன் 
சுற்றுசச்ூழல் மகாள்ககக  
வடிவகமத்துள்ளார ் மற்றும் 
இகணப்பு IX ஆக 
வழங்கப்படுகிறது. 
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பிரசச்ிகனககளக் கக ாள்வதற்கும் EC 
நிபந்தகனகளுக்கு இணங்குவகத உறுதி 
மச ்வதற்கும் நிறுவனத்தின் படிநிகல 
அகமப்பு அல்லது நிரவ்ாக உத்தரவு 
வழங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் 
இ க்குநரக்ள் குழு மற்றும்/அல்லது 
பங்குதாரரக்ள் அல்லது பங்குதாரரக்ளுக்கு 
இணங்காத / சுற்றுசச்ூழல் 
விதிமுகறககள மீறும் முகறகம, 
EIA அறிக்ககயிலும் விரிவாக இருக்கும். 

8)  குவாரி பாதுகாப்பு மதாடரப்ான சிக்கல்கள், 
நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் திறந்த காஸ்ட ்
சுரங்கத்தின் ரபாது சா ்வு ஆ ்வு, மவடிப்பு 
ஆ ்வு ரபான்றவற்றின் ரபாது தாழ்வு ஆ ்வு 
உள்ளிட்டகவ விரிவாக இருக்க ரவண்டும். 
ஒவ்மவாரு சந்தரப்்பத்திலும் 
முன்மமாழி ப்படட் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்கககள் வழங்கப்பட ரவண்டும். 

இது ஒரு திறந்தமவளி சுரங்கத் 
திட்டம். மவடிமவடிப்பு விவரங்கள் 
அத்தி ா ம்-2, பிரிவு 2.10, பக்கம் 
எண் 48 இல் இகணக்கப்பட்டுள்ளன 

9)  குத்தகக சுற்றளவிலிருந்து குவாரி 
குத்தககக ச ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 
மண்டலத்கத ஆ ்வுப் பகுதி உள்ளடக்கும் 
மற்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 
ரபான்றகவ குவாரி / குத்தககக் காலத்தின் 
வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க ரவண்டும். 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி குவாரி 
குத்தககக  சுற்றி 10 கிமீ 
மண்டலத்கத உள்ளடக்கி  ஆ ்வுப் 
பகுதி, குறிப்பிட்டுள்ளபடி குத்தகக 
சுற்றளவில் உள்ளது மற்றும் EIA இல் 
உள்ள கழிவு உருவாக்கம் 
ரபான்றகவ குவாரியின் 
ஆயுளுக்கானகவ. அத்தி ா ம் 2 
இல். 

10)  வனப்பகுதி, விவசா  நிலம், ரம ்சச்ல் 
நிலம், வனவிலங்கு சரணால ம், ரதசி  
பூங்கா, விலங்கினங்களின் இடம்மப ரந்்த 
பாகதகள், நீரந்ிகலகள், மனித 
குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 
அம்சங்ககளக் குறிக்கும் ஆ ்வுப் 
பகுதியின் நில ப ன்பாடு குறிப்பிடப்பட 
ரவண்டும். குவாரி குத்தககப் பகுதியின் 
நில ப ன்பாட்டுத் திட்டம், 
மச ல்பாட்டுக்கு முந்கத , மச ல்பாட்டு 
மற்றும் மச ல்பாட்டுக்கு பிந்கத  
கட்டங்ககள உள்ளடக்கி தாக 
த ாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 
ரவண்டும். நிலப்ப ன்பாடு மாற்றத்தின் 
தாக்கம் ஏரதனும் இருந்தால் மகாடுக்கப்பட 
ரவண்டும். 

வனப்பகுதி, விவசா  நிலம், 
ரம ்சச்ல் நிலம், வனவிலங்கு 
சரணால ம், ரதசி  பூங்கா, 
விலங்கினங்களின் இடம்மப ரந்்த 
பாகதகள், நீரந்ிகலகள், மனித 
குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 
சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககளக் 
குறிக்கும் ஆ ்வுப் பகுதியின் நிலப் 
ப ன்பாடு அத்தி ா ம் 3, பிரிவு 
3.13, பக்கம் எண். 102 இலிருந்து 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆ ்வுப் பகுதியில் வனவிலங்கு 
சரணால ம் மற்றும் ரதசி  பூங்கா, 
விலங்கினங்களின் இடம்மப ரந்்த 
பாகதகள் எதுவும் இல்கல 
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நிரல இணக்கம் 

11)  குவாரி குத்தககக்கு மவளிர  உள்ள 
நிலப்பரப்பின் அளவு, குவாரி 
குத்தககயிலிருந்து தூரம், அதன் நிலப் 
ப ன்பாடு ரபான்ற நிலத்தின் விவரங்கள். 
R&R சிக்கல்கள் ஏரதனும் இருந்தால் 
மகாடுக்கப்பட ரவண்டும். 

குவாரி குத்தகக பகுதிக்கு 
மவளிர  உள்ள நிலத்கத OB 
டம்ப்கள் ரபான்றவற்றுக்கு 
ப ன்படுத்த எந்த திட்டமும் 
இல்கல. திட்டத்தில் R&R சிக்கல்கள் 
எதுவும் இல்கல. 

12)  திட்டப் பகுதியில் ஏரதனும் வன நிலம் 
சம்பந்தப்பட்டிருந்தால், மாநில 
வனத்துகறயில் உள்ள தகுதி வா ்ந்த 
அதிகாரியின் சான்றிதகழ வழங்க 
ரவண்டும். காடுகளின் நிகல குறித்து திட்ட 
ஆதரவாளர ் ஏரதனும் முரண்பாடாக 
உரிகம ரகாரினால், அந்த இடத்கத மாநில 
வனத்துகற அகமசச்கத்தின் பிராந்தி  
அலுவலகத்துடன் இகணந்து ஆ ்வு மச ்து, 
காடுகளின் நிகலக க் கண்டறி லாம், 
அதன் அடிப்பகடயில், இதில் உள்ள 
சான்றிதழ் ரமரல குறிப்பிட்டுள்ளகதப் 
மபாறுத்து மவளியிடப்படும். இதுரபான்ற 
எல்லா நிகழ்வுகளிலும், மாநில வனத் 
துகறயின் பிரதிநிதி நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் 
குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 
இருக்கும். 

திட்டத்தில் வன நிலம் இல்கல. 
 

 

13)  நிகர தற்ரபாகத  மதிப்பு (NPV) மற்றும் 
இழப்பீட்டு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிட்ட 
திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உகடந்த பகுதி 
மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான 
காடுகளின் அனுமதியின் நிகல 
குறிப்பிடப்பட ரவண்டும். 

குவாரி குத்தகக பகுதிக்குள் வன 
நிலம் இல்கல என்பதால் 
மபாருந்தாது. 

14)  பட்டி லிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் மற்றும் 
பிற பாரம்பரி  வனவாசிகள் (வன 
உரிகமககள அங்கீகரித்தல்) சடட்ம், 2006ன் 
கீழ் வன உரிகமககள அங்கீகரிப்பதன் 
நகடமுகற நிகல குறிப்பிடப்பட 
ரவண்டும். 

குவாரி குத்தகக பகுதியில் வன 
நிலம் இல்கல என்பதால் 
மபாருந்தாது. 

15)  ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் 
உள்ள தாவரங்கள், ரதகவ ான 
விவரங்களுடன் மகாடுக்கப்பட ரவண்டும். 

குவாரி குத்தகக பகுதியிலிருந்து 10 
மீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு 
சரணால ம், ரதசி  பூங்கா 
அல்லது உயிரக்்ரகாள காப்பகம் 
இல்கல. 

16)  ஆ ்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 
சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 
விவரங்கள் வழங்கப்படுவகதக் கண்டறி  
ஒரு ஆ ்வு மச ் ப்பட ரவண்டும். 

உயிரி ல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 
அத்தி ா ம் 3, பிரிவு 3.13, பக்கம் 
எண் 103 இலிருந்து 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 



 

  9 

சை். 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

சுற்றியுள்ள மற்றும் ரவறு ஏரதனும் 
பாதுகாக்கப்படட் பகுதியில் உள்ள 
வனவிலங்குகள் மீதான திட்டத்தின் தாக்கம் 
மற்றும் அதற்ரகற்ப, ரதகவப்படும் 
விரிவான தணிப்பு நடவடிக்கககள், மசலவு 
தாக்கங்களுடன் ரவகல மச ்து, 
சமரப்்பிக்கப்பட ரவண்டும். 

17)  ரதசி ப் பூங்காக்கள், சரணால ங்கள், 
உயிரக்்ரகாளக் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 
வழித்தடங்கள், ராம்சார ் தளம் புலி/ 
 ாகனகள் காப்பகங்கள்/(இருக்கும் 
மற்றும் முன்மமாழி ப்பட்டகவ), குவாரி 
குத்தககக்கு 10 கி.மீக்குள் இருந்தால், அது 
மதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட ரவண்டும். 
தகலகம வனவிலங்கு காப்பாளரால், 
ரமரல குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுற்றுசச்ூழல் 
பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகள் 
அருகாகமயில் இருப்பதால், அத்தகக  
திட்டங்களுக்குப் மபாருந்தக்கூடி , ரதசி  
வனவிலங்கு வாரி த்தின் 
நிகலக்குழுவிடம் இருந்து ரதகவ ான 
அனுமதிக ப் மபற்று, அதன் நகல் 
வழங்கப்பட ரவண்டும். 

10 கிமீ சுற்றளவில் ரதசி  
பூங்காக்கள், சரணால ங்கள், 
உயிரக்்ரகாளக் காப்பகங்கள், 
வனவிலங்கு இடங்கள், ராம்சார ்
தளம் புலி/  ாகனகள் 
காப்பகங்கள்/ (இருப்பகவ மற்றும் 
முன்மமாழி ப்பட்டகவ) 
இல்லாததால் மபாருந்தாது. 

18)  ஆ ்வுப் பகுதி [கம  மண்டலம் மற்றும் 
இகட க மண்டலம் (குவாரி குத்தககயின் 
சுற்றளவில் 10 கி.மீ. சுற்றளவு)] பற்றி  
விரிவான உயிரி ல் ஆ ்வு 
ரமற்மகாள்ளப்படும். தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 
அழிந்துவரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 
இனங்கள், தனித்தனி ாக, கம  மற்றும் 
தாங்கல் மண்டலத்திற்கு தனித்தனி ாக, 
அத்தகக  முதன்கம கள ஆ ்வின் 
அடிப்பகடயில் வழங்கப்பட ரவண்டும், இது 
தற்ரபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 
அட்டவகணக  மதளிவாகக் குறிக்கிறது. 
ஆ ்வுப் பகுதியில் ஏரதனும் திட்டமிடப்பட்ட 
விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், 
அவற்கறப் பாதுகாப்பதற்கான பட்மஜட ்
ஒதுக்கீடுகளுடன் ரதகவ ான திட்டமும் 
மாநில வனம் மற்றும் வனவிலங்குத் 
துகறயுடன் கலந்தாரலாசித்து, விவரங்கள் 
அளிக்கப்பட ரவண்டும். அகத 
மச ல்படுத்த ரதகவ ான நிதி ஒதுக்கீடு 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றளவில் உள்ள உயிரி ல் ஆ ்வு 
(தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள்) விவரங்கள் 
இகணக்கப்பட்டுள்ளனஅதத்ியாய
ம் 3, பிைிவு 3.13, பக்கம் எண் 103 
இலிருந்துEIA/ EMP அறிக்கக. 
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திட்ட மதிப்பின் ஒரு பகுதி ாக மச ் ப்பட 
ரவண்டும். 

19)  'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்பட்ட 
பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவளி வரம்பின்' கீழ் 
வரக்கூடி  திட்டப் பகுதிகள் (சுரங்க 
நடவடிக்கககளுக்கான நீதிமன்றக் 
கட்டுப்பாடுககள ஈரப்்பது) ஆகி கவயும் 
குறிப்பிடப்பட ரவண்டும், ரமலும் 
ரதகவப்படும் இடங்களில், 
பரிந்துகரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 
அனுமதிச ் சான்றிதழ்கள், உத்ரதச சுரங்க 
நடவடிக்கககள் பரிசீலிக்கப்படும் 
வககயில் SPCB அல்லது மாநில சுரங்கத் 
துகற பாதுகாக்கப்பட ரவண்டும் மற்றும் 
வழங்கப்பட ரவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றளவுக்குள் கடுகம ான 
மாசுபடட் பகுதி எதுவும் இல்கல. 
ரமலும், இந்த திட்டம் 'ஆரவளி 
மகலத்மதாடரின்' கீழ் வரவில்கல. 

20)  இரதரபால், கடரலார திடட்ங்களுக்கு, CRZ 
வகரபடம் LTL ஐ வகர றுக்கும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏமஜன்சிகளில் 
ஒன்றால் முகற ாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 
HTL, CRZ பகுதி, குவாரி குத்தககயின் இடம் 
wrt CRZ, சதுப்புநிலங்கள் ரபான்ற கடற்ககர 
அம்சங்கள், ஏரதனும் இருந்தால், 
வழங்கப்பட ரவண்டும். (குறிப்பு: CRZ-ன் கீழ் 
வரும் சுரங்கத் திடட்ங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 
கடரலார மண்டல ரமலாண்கம 
ஆகண த்தின் ஒப்புதகலப் மபற 
ரவண்டும்). 

திட்டம் CRZ கீழ் வராது. 

21)  திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான 
R&R திடட்ம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 
அளிக்கப்பட ரவண்டும். R&R திட்டத்கதத் 
த ாரிக்கும் ரபாது, மதாடரப்ுகட  
மாநில/ரதசி  மறுவாழ்வு & 
மீள்குடிர ற்றக் மகாள்ககக  
பாரக்வயில் கவத்திருக்க ரவண்டும். 
எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும் சமூகத்தின் பிற 
நலிந்த பிரிவினகரப் மபாறுத்தமட்டில், 
அவரக்ளின் ரதகவககள மதிப்பிட குடும்ப 
வாரி ாக, ரதகவ அடிப்பகடயிலான 
மாதிரி கணக்மகடுப்பு ரமற்மகாள்ளப்பட 
ரவண்டும், ரமலும் அதற்ரகற்ப மச ல் 
திட்டங்ககளத் த ாரித்து சமரப்்பிக்க 
ரவண்டும். மாநில அரசின் துகறகள். 
குவாரி குத்தகக பகுதியில் அகமந்துள்ள 
கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா இல்கல ா 

புனரவ்ாழ்வு மற்றும் 
மீள்குடிர ற்றம் இல்கல. படட்ா 
நிலம் என வககப்படுத்தப்பட்ட 
நிலம் 
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என்பது மதளிவாக மவளிவரலாம். 
கிராமங்ககள மாற்றுவது மதாடரப்ான 
பிரசச்கனகள், அவற்றின் R&R மற்றும் 
சமூக-மபாருளாதார அம்சங்கள் உட்பட, 
அறிக்ககயில் விவாதிக்கப்பட ரவண்டும். 

22)  ஒரு பருவம் (பருவமகழ அல்லாதது) 
[அதாவது மாரச்-்ரம (ரகாகட காலம்); 
அக்ரடாபர-்டிசம்பர ் (மகழக்காலத்திற்கு 
முந்கத  காலம்), டிசம்பர-்பிப்ரவரி 
(குளிரக்ாலம்)] CPCB 2009 இன் 
அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 
குறித்த முதன்கம அடிப்பகடத் தரவு, நீரின் 
தரம், இகரசச்ல் நிகல, மண் மற்றும் 
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 
ரசகரிக்கப்பட்டு AAQ மற்றும் பிற இவ்வாறு 
மதாகுக்கப்பட்ட தரவு EIA மற்றும் EMP 
அறிக்ககயில் ரததி வாரி ாக 
வழங்கப்படுகிறது. தளம் சாரந்்த வானிகல 
தரவுகளும் ரசகரிக்கப்பட ரவண்டும். 
கண்காணிப்பு நிகல ங்களின் இருப்பிடம், 
ஆ ்வுப் பகுதி முழுவகதயும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வககயில் 
இருக்க ரவண்டும் மற்றும் முன் ரமலாதிக்க 
காற்றின் திகச மற்றும் உணரத்ிறன் 
ஏற்பிகளின் இருப்பிடத்கதக் கருத்தில் 
மகாண்டு நி ா ப்படுத்த ரவண்டும். 
குவாரி குத்தககக்கு 500 மீடட்ருக்குள் 
குகறந்த பட்சம் ஒரு கண்காணிப்பு 
நிகல ம் இருக்க ரவண்டும். PM10 இன் 
கனிம கலகவ, குறிப்பாக இலவச 
சிலிக்காவிற்கு, மகாடுக்கப்பட ரவண்டும். 

அக்ரடாபர ்2021 முதல் டிசம்பர ்2021 
வகர கம  மண்டலம் மற்றும் 
இகட க மண்டலத்தில் அடிப்பகட 
சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 
நடத்தப்பட்டது. ஆ ்வுக் காலத்தில் 
தள குறிப்பிட்ட வானிகல 
தரவுகளும் ரசகரிக்கப்பட்டன. 
கண்காணிப்பு இருப்பிட விவரங்கள் 
மற்றும் கண்காணிப்பு முடிவுகள் 
அத்தி ா ம் 3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

23)  பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 
தாக்கத்கத கணிக்க காற்றின் தர 
மாதிரி ாக்கம் ரமற்மகாள்ளப்பட 
ரவண்டும். மினரல் ரபாக்குவரத்துக்கான 
வாகனங்களின் இ க்கத்தின் 
தாக்கத்கதயும் இது கணக்கில் 
எடுத்துக்மகாள்ள ரவண்டும். 
ப ன்படுத்தப்படட் மாதிரியின் விவரங்கள் 
மற்றும் மாடலிங் மச ்  
ப ன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு 
அளவுருக்கள் வழங்கப்பட ரவண்டும். 
காற்றின் தர வகர கறகள், தளத்தின் 
இருப்பிடம், உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

அத்தி ா ம்-4, பிரிவு 4.1, பக்கம் 
எண். 143 இல் 
இகணக்கப்பட்டுள்ளபடி 
சாதாரணக் கல் சுரங்கத் 
திட்டத்திற்காக காற்றின் தர 
மாதிரி ாக்கம் 
ரமற்மகாள்ளப்படட்து, அரத சம ம் 
சுரங்க மதிப்புகள் காரணமாக 
அதிகபட்ச அதிகரிப்பு அட்டவகண 
4.3, பக்கம் எண். 145 இல் 
காடட்ப்பட்டுள்ளது. 
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இருப்பிடம், ஏரதனும் இருந்தால், இருப்பிடம் 
ஆகி வற்கறத் மதளிவாகக் குறிக்கும் 
இருப்பிட வகரபடத்தில் காட்டப்படலாம். 
முன் ஆதிக்கம் மசலுத்தும் காற்றின் 
திகசக க் காட்டும் காற்று ரராஜாக்கள் 
வகரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

24)  திட்டத்திற்கான நீர ் ரதகவ, அதன் இருப்பு 
மற்றும் ஆதாரம் ஆகி கவ வழங்கப்பட 
ரவண்டும். விரிவான நீர ் சமநிகலயும் 
வழங்கப்பட ரவண்டும். திட்டத்திற்கான 
புதி  நீர ்ரதகவ குறிப்பிடப்பட ரவண்டும். 

திட்டத்திற்கான நீர ் ரதகவ மற்றும் 
ஆதாரம் அட்டவகண எண்.2.2 இல் 
அத்தி ா ம் 2, பக்கம் எண். 35 இல் 
விரிவாக மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

25)  திட்டத்திற்கு ரதகவ ான அளவு தண்ணீர ்
எடுப்பதற்கு தகுதி ான அதிகாரியிடம் 
இருந்து ரதகவ ான அனுமதி வழங்கப்பட 
ரவண்டும். 

மபாருந்தாது 

அருகில் உள்ள கிராமங்களில் 
இருந்து தண்ணீர ்எடுக்கப்படும் 

26)  திட்டத்தில் ரமற்மகாள்ள 
உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்கககள் பற்றி  விளக்கம் 
அளிக்கப்பட ரவண்டும். திட்டத்தில் 
முன்மமாழி ப்பட்டுள்ள மகழநீர ்ரசகரிப்பு 
பற்றி  விவரங்கள் ஏரதனும் இருந்தால் 
வழங்கப்பட ரவண்டும். ரமற்பரப்பு மற்றும் 
நிலத்தடி நீர ் ஆகி  இரண்டிலும் நீரின் 
தரத்தில் திட்டத்தின் தாக்கம் மதிப்பீடு 
மச ் ப்பட ரவண்டும் மற்றும் 
ரதகவப்படட்ால், ரதகவ ான பாதுகாப்பு 
நடவடிக்கககள் வழங்கப்பட ரவண்டும். 

மகழநீர ்ரசகரிப்பு நடவடிக்கககள் 
உட்பட முன்மமாழி ப்படட் நீர ்
பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் 
அத்தி ா ம் 4 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன 

27)  ரமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகி  
இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 
தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, ரதகவப்பட்டால், 
ரதகவ ான பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் 
வழங்கப்பட ரவண்டும். 

ரமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்
சூழலில் திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 
ரதகவ ான கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்கககள் அத்தி ா ம் 4 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன, 

28)  உண்கம ான கண்காணிக்கப்பட்ட 
தரவுகளின் அடிப்பகடயில், ரவகல 
மச ்வது நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 
என்பது மதளிவாகக் காடட்ப்படலாம். இது 
சம்பந்தமாக ரதகவ ான தரவு மற்றும் 
ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். ரவகல 
நிலத்தடி நீர ் அட்டவகணயில் குறுக்கிடும் 
பட்சத்தில், ஒரு விரிவான நீர ் புவியி ல் 
ஆ ்வு ரமற்மகாள்ளப்பட ரவண்டும் மற்றும் 
அறிக்கக மற்றவற்றுக்கு இகடர  ான 
அறிக்ககக  வழங்க ரவண்டும். 
தற்ரபாதுள்ள நீரந்ிகலகளின் விவரங்கள் 

அத்தி ா ம் 4, பிரிவு 4.5, பக்கம் 
எண் 130 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளபடி, திட்ட 
காலம் மற்றும் கருத்தி ல் 
திட்டத்தின்படி குவாரியின் 
வாழ்நாளில் சுரங்க நடவடிக்கககள் 
நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடாது. 



 

  13 

சை். 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

மற்றும் இந்த நீரந்ிகலகளில் சுரங்க 
நடவடிக்கககளின் தாக்கம் ஆகி கவ 
அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு அடியில் ரவகல 
மச ்வதற்கும், நிலத்தடி நீகர 
உறிஞ்சுவதற்கும் மத்தி  நிலத்தடி நீர ்
ஆகண த்திடம் ரதகவ ான 
அனுமதிக ப் மபற்று அதன் நகல் 
வழங்கப்பட ரவண்டும். 

29)  குத்தககப் பகுதி வழி ாகச ் மசல்லும் 
பருவகால அல்லது ரவறு எந்த 
நீரராகடயின் விவரங்கள் மற்றும் 
முன்மமாழி ப்படட் மாற்றம் / 
திகசதிருப்பல், ஏரதனும் இருப்பின், அது 
நீரி ல் துகறயில் ஏற்படும் தாக்கம் 
ஆகி வற்கறக் மகாண்டு வர ரவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதி வழி ாக பருவகால 
நீரராகடர ா அல்லது நல்லாரவா 
இல்கல. 

30)  தளத்தின் உ ரம், ரவகல மச ்யும் ஆழம், 
நிலத்தடி நீர ் அட்டவகண ரபான்றகவ. 
AMSL மற்றும் bgl இரண்டிலும் வழங்கப்பட 
ரவண்டும். அதற்கான திடட் வகரபடமும் 
வழங்கப்படலாம். 

அதிக உ ரம்: 175 AMSL 

ரதpth: நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு 

கீரழ 59 முதல் 64 மீ 

31)  ஒரு காலக்மகடுவுடன் கூடி  
முற்ரபாக்கான பசுகமப் பட்கட 
ரமம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டவகண 
வடிவத்தில் (ரநரி ல் மற்றும் அளவு 
கவரரஜ், தாவர இனங்கள் மற்றும் கால 
அளவு ஆகி வற்கறக் குறிக்கும்) 
த ாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட 
ரவண்டும், அகத மனதில் கவத்து, 
திட்டத்கதத் மதாடங்கும் ரபாது அகதர  
மச ல்படுத்த ரவண்டும். ரதாடட்ம் மற்றும் 
ஈடுமச ்யும் காடு வளரப்்பின் கட்டம் 
வாரி ான திட்டம், ரதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள 
பகுதி மற்றும் நடப்பட ரவண்டி  இனங்கள் 
ஆகி வற்கறக் குறிக்கும் வககயில் 
மதளிவாக பட்டி லிடப்பட ரவண்டும். 
ஏற்கனரவ நடவு மச ்த விவரங்ககள 
அளிக்க ரவண்டும். பசுகமப் பட்கடக்கு 
ரதரந்்மதடுக்கப்படட் தாவர இனங்கள் 
அதிக சுற்றுசச்ூழல் மதிப்கபக் 
மகாண்டிருக்க ரவண்டும் மற்றும் உள்ளூர ்
மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் மற்றும் 
மாசுபாட்கடத் தாங்கும் இனங்கள் 
ஆகி வற்றிற்கு முக்கி த்துவம் அளிக்கும் 

முற்ரபாக்கான பசுகம மண்டல 
ரமம்பாட்டுத் திட்டம் 
த ாரிக்கப்பட்டு, சுரங்கத் தட்டு 
எண். IV 
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வககயில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 
ப ன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க ரவண்டும். 

32)  இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்
ரபாக்குவரத்து உள்கட்டகமப்பில் ஏற்படும் 
தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட ரவண்டும். 
தற்ரபாகத  சாகல வகல கமப்பில் 
(திடட்ப் பகுதிக்கு மவளிர  உள்ளகவ 
உட்பட) திட்டத்தின் விகளவாக டிரக் 
ரபாக்குவரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட 
அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் சுகமக க் 
கக ாளும் திறன் உள்ளதா என்பகதக் 
குறிக்கும் வககயில் மச ல்பட ரவண்டும். 
உள்கட்டகமப்கப ரமம்படுத்துவதற்கான 
ஏற்பாடு, சிந்திக்கப்படட்ால் (மாநில அரசு 
ரபான்ற பிற நிறுவனங்களால் 
எடுக்கப்படும் நடவடிக்கக உட்பட) திட்ட 
ஆதரவாளர ் இந்தி  சாகல காங்கிரஸ் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி ரபாக்குவரத்தின் 
தாக்கத்கத ஆ ்வு மச ்  ரவண்டும். 

திட்டத்தால் உள்ளூர ்ரபாக்குவரத்து 
உள்கட்டகமப்பில் ஏற்படும் பாதிப்பு 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர ்
ரபாக்குவரத்தில் அதிக பாதிப்பு 
இருக்காது. முன்மமாழி ப்பட்ட 
சுரங்க நடவடிக்ககயின் 
ரபாக்குவரத்து அடரத்்தி 
அத்தி ா ம்-4 பிரிவு எண்.4.9, பக்கம் 
எண். 139 EIA/EMP அறிக்ககயில் 
இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

33)  குவாரி மதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்பட 
உள்ள தங்குமிடம் மற்றும் வசதிகள் பற்றி  
விவரங்கள் EIA அறிக்ககயில் ரசரக்்கப்பட 
ரவண்டும். 

குவாரி மதாழிலாளரக்ளுக்கு 
வழங்கப்பட ரவண்டி  ஆன்கசட ்
வசதிகள் பற்றி  விவரங்கள் 
அத்தி ா ம் 2 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

34)  சுரங்கத்திற்குப் பிந்கத  நிலப் ப ன்பாடு 
மற்றும் சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட பகுதிககள 
(திடட்ங்களுடன் மற்றும் ரபாதுமான 
எண்ணிக்ககயிலான பிரிவுகளுடன்) 
மீட்மடடுத்தல் மற்றும் மறுசீரகமத்தல் 
ஆகி கவ EIA அறிக்ககயில் மகாடுக்கப்பட 
ரவண்டும். 

குவாரி குத்தகக பகுதியின் 
கருத்தி ல் திடட்ம் மற்றும் பிரிவு 2 
ஆம் அத்தி ா த்தில் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

35)  இந்தத் திட்டத்தின் மதாழில்சார ் சுகாதார 
பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட ரவண்டும் 
மற்றும் முன்மமாழி ப்படட் தடுப்பு 
நடவடிக்கககள் விரிவாக விவரிக்கப்பட 
ரவண்டும். முன் ரவகல வா ்ப்பு மருத்துவ 
பரிரசாதகன மற்றும் காலமுகற மருத்துவ 
பரிரசாதகன அட்டவகணகள் பற்றி  
விவரங்கள் EMP இல் இகணக்கப்பட 
ரவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 
முன்மமாழி ப்படட் ரதகவ ான 
வசதிகளுடன் கூடி  திட்டக் குறிப்பிட்ட 
மதாழில்சார ் சுகாதாரத் தணிப்பு 
நடவடிக்கககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் மதாழில்சார ்
சுகாதார பாதிப்புகள் மற்றும் 
முன்மமாழி ப்படட் தடுப்பு 
நடவடிக்கககள் பற்றி  விவரங்கள் 
அத்தி ா ம் 4, பக்கம் எண் 134 இல் 
பிரிவு 4.8 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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36)  இத்திட்டத்தின் மபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 
மற்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 
மக்களுக்கான மதாடரப்ுகட  
நடவடிக்கககள் முகற ாக மதிப்பீடு 
மச ் ப்பட ரவண்டும் மற்றும் 
முன்மமாழி ப்படட் தீரவ்ு நடவடிக்கககள் 
பட்மஜட ் ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 
விவரிக்கப்பட ரவண்டும். 

திட்டத்தின் காரணமாக மபாது 
சுகாதார பாதிப்புகள் அத்தி ா ம் 4 
இல் பிரிவு 4.8.3 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது 

37)  திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 
முன்மமாழி ப்படட் உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு 
சமூகப் மபாருளாதார முக்கி த்துவம் 
மற்றும் மசல்வாக்கின் நடவடிக்கககள் 
சுட்டிக்காடட்ப்பட ரவண்டும். முடிந்தவகர, 
மச ல்படுத்துவதற்கான கால 
அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 
மகாடுக்கப்படலாம். 

ரதகவ அடிப்பகடயிலான 

மதிப்பீட்டின்படி CSR 

நடவடிக்கககள் மபாது 

விசாரகணயின் ரபாது 

கருத்துகளின்படி மச ் ப்படும். 

38)  சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புககளத் தணிக்க 
விரிவான சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமத் 
திட்டம் (EMP), நில ப ன்பாட்டின் மாற்றம், 
விவசா ம் மற்றும் ரம ்சச்ல் நிலங்களின் 
இழப்பு, ஏரதனும் இருந்தால், மதாழில்சார ்
சுகாதார பாதிப்புகள் மற்றும் 
முன்மமாழி ப்படட் திட்டத்திற்கு 
குறிப்பிடட் பிற பாதிப்புகள் ஆகி கவ 
அடங்கும். 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் 
ரமலாண்கம திட்டம் அத்தி ா ம் 9 
இல் விரிவாக 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

39)  மபாது கருத்துக் ரகட்பு புள்ளிகள் மற்றும் 
திட்ட முன்மமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு 
மற்றும் காலக்மகடுவு மச ல் திட்டத்துடன் 
அகத மச ல்படுத்த பட்மஜட ் ஏற்பாடுகள் 
வழங்கப்பட ரவண்டும் மற்றும் திட்டத்தின் 
இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் 
இகணக்கப்பட ரவண்டும். 

வகரவு EIA/EMP அறிக்கக மபாது 
விசாரகணக்காக 
சமரப்்பிக்கப்பட்டது. மபாது 
விசாரகணயில் எழுப்பப்படும் 
சிக்கல்கள், காலக்மகடுவு மச ல் 
திட்டத்துடன் இறுதி EIA/EMP 
அறிக்ககயில் இகணக்கப்படும். 

40)  திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுகவயில் உள்ள 
வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏரதனும் 
இருந்தால், திட்டத்திற்கு எதிராக ஏரதனும் 
நீதிமன்றத்தால் நிகறரவற்றப்பட்ட 
வழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் மகாடுக்கப்பட 
ரவண்டும். 

திட்டத்திற்கு எதிராக எந்த வழக்கும் 
நிலுகவயில் இல்கல. 

41)  திட்டத்தின் மசலவு (மூலதன மசலவு மற்றும் 
மதாடர ் மசலவு) மற்றும் EMP ஐ 
மச ல்படுத்துவதற்கான மசலவு மதளிவாக 
குறிப்பிடப்பட ரவண்டும். 

எஸ்.

எண்
. 

விளக்கம் பசலவு 

1 
மச ல்பாட்டு 

மசலவு 

43,82,000 
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2 EMP மசலவு 3,80,000 

 பமாத்தம் 47,62,000 
 

42)  ரபரிடர ்ரமலாண்கமத் திடட்ம் 
த ாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP அறிக்ககயில் 
ரசரக்்கப்படும். 

ரபரிடர ் ரமலாண்கம திட்டம் 
அத்தி ா ம் 7, பக்கம் எண் 154 இன் 
பிரிவு 7.3 இல் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளது 

43)  திட்டம் மச ல்படுத்தப்படட்ால், திட்டத்தின் 
பலன்கள் விவரிக்கப்பட ரவண்டும். 
திட்டத்தின் பலன்கள் சுற்றுசச்ூழல், சமூகம், 
மபாருளாதாரம், ரவகல வா ்ப்பு 
ரபான்றவற்கறத் மதளிவாகக் குறிக்கும். 

திட்டத்தின் பலன்கள் அத்தி ா ம் 
8ல் மதளிவாக 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

44)  ரமற்கூறி வற்கறத் தவிர, கீரழ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மபாதுவான 
குறிப்புகளும் பின்பற்றப்பட ரவண்டும்:- 
 

1. 1. EIA/EMP அறிக்ககயின் நிரவ்ாகச ்சுருக்கம் 

2.  

3. 2. அகனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு 
மற்றும் மதாடரச்ச்ி ான பக்க எண்ணுடன் 
சரி ாகக் குறிப்பிடப்பட ரவண்டும். 

4.  

5. 3. அறிக்ககயில் குறிப்பாக 
அட்டவகணகளில் தரவு வழங்கப்பட்டால், 
தரவு ரசகரிக்கப்பட்ட காலம் மற்றும் 
ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட ரவண்டும். 

6.  

7. 4. திட்ட ஆதரவாளர ் நீர,் காற்று பற்றி  

அகனத்து பகுப்பா ்வு/ரசாதகன 

அறிக்ககககளயும் இகணக்க ரவண்டும். 

MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் மபற்ற 

ஆ ்வகங்ககளப் ப ன்படுத்தி மண், 

இகரசச்ல் ரபான்றகவ. திட்டத்தின் 

மதிப்பீட்டின் ரபாது அகனத்து அசல் 

பகுப்பா ்வு/ரசாதகன அறிக்கககளும் 

இருக்க ரவண்டும். 

8.  

9. 5. வழங்கப்படட் ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் 

அல்லாத ரவறு மமாழியில் இருந்தால், 

ஆங்கில மமாழிமப ரப்்பு வழங்கப்பட 

ரவண்டும். 

 

6. அகமசச்கத்தால் முன்னர ்வகுக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திடட்ங்களின் சுற்றுசச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிற்கான ரகள்வித்தாள் 

EIA/EMP ஐத் த ாரிக்கும் ரபாது 
அகனத்து மபாதுவானது 
பின்பற்றப்படுகிறது. 
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சை். 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

நிரப்பப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்படும். 

 

7. EIA அறிக்ககக த் த ாரிக்கும் ரபாது, 

MoEF&CC ஆல் வழங்கப்பட்ட 

ஆதரவாளரக்ளுக்கான வழிமுகறகள் 

மற்றும் ஆரலாசகரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் OM எண். J-11013/41/2006-1 

A.ll (l) ரததி 4 ஆகஸ்ட், 2009, அன்று 

கிகடக்கும். இந்த அகமசச்கத்தின் 

இகண தளத்கத பின்பற்ற ரவண்டும். 

 

8. அடிப்பகட ரநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏரதனும் மாற்றங்கள் 

மச ் ப்பட்டிருந்தால் (படிவம்-I மற்றும் TOR 

ஐப் பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டகவ) அத்தகக  

மாற்றங்களுக்கான காரணங்களுடன் 

MoEF&CC இன் கவனத்திற்குக் மகாண்டு 

வரப்பட ரவண்டும், ரமலும் அனுமதி 

மபறப்பட ரவண்டும். TOR ஐயும் மாற்ற 

ரவண்டியிருக்கும். வகரவு EIA/EMP இன் 

கட்டகமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்தில் மபாது 

விசாரகணக்குப் பின் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

(PH மச ல்முகறயிலிருந்து எழும் 

மாற்றங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் நடத்த 

ரவண்டும். 

 

9. சுற்றறிக்கக எண். J-11011/61S/2010-IA.ll(l) 
ரததியிடட் 30.5.2012, திட்டத்தின் 
தற்ரபாகத  மச ல்பாடுகளுக்கான 
சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தகனகளின் 
இணக்க நிகலயின் சான்றளிக்கப்பட்ட 
அறிக்கக, பிராந்தி  அலுவலகத்திலிருந்து 
மபறப்பட ரவண்டும். சுற்றுசச்ூழல், வனம் 
மற்றும் காலநிகல மாற்ற அகமசச்கம், 
மபாருந்தக்கூடி து. 
 

10. EIA அறிக்ககயில் (i) முக்கி  நிலப்பரப்பு 
அம்சங்கள், வடிகால் மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, 
(ii) புவியி ல் வகரபடங்கள் மற்றும் 
பிரிவுகள் மற்றும் (iii) குவாரி குழி மற்றும் 
மவளிப்புறக் குப்கபகள் ஏரதனும் 
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சை். 

எண். 

நிரல இணக்கம் 

இருந்தால், பகுதியின் ரமற்பரப்புத் 
திட்டமும் இருக்க ரவண்டும். , அருகில் 
உள்ள பகுதியின் நில அம்சங்ககள 
மதளிவாகக் காட்டுகிறது. 
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அத்தியாயம் 1 அறிமுகம் 

1.1 அறிமுகம் 

  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது முன்மமாழி ப்படட் திடட் 
மச லாக்கத்துடன் நிகல ான வளரச்ச்ிக  உறுதி மச ்வதற்கான அடிப்பகட 
ரமலாண்கம கருவி ாகும். EIA இன் மச ல்பாட்டில், திடட் அமலாக்கத்திற்கான 
முடிமவடுப்பதற்கு முன், சமூக மற்றும் மபாருளாதார பாதிப்புகள் உட்பட அகட ாளம் 
காணப்படட் முன்மமாழி ப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புககள 
எதிரப்ாரக்்கலாம். EIA என்பது முடிமவடுக்கும் கருவி ாகும், இது முன்மமாழி ப்படட் 
திட்டத்திற்கு மபாருத்தமான முடிவுககள எடுக்க முடிமவடுப்பவருக்கு 
வழிகாட்டுகிறது. EIA ஆ ்வு, முன்மமாழி ப்பட்ட திட்டத்தால் ஏற்படும் நன்கம மற்றும் 
பாதகமான விகளவுககள முகற ாக ஆ ்வு மச ்கிறது, இதன் மூலம் 
எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள், காலநிகலக்கு ஏற்றவாறு திட்டத்தின் மச ல்பாட்டுக் 
கட்டத்தில் தணிக்கப்படுவகத உறுதி மச ்கிறது. 

1.2 திட்டத்தின் வைலாறு 

  தமிழ்நாடு, கரூர ் மாவடட்ம், புகளூர ் தாலுகா, புன்னம் கிராமத்தில் 2.58.0 
மெக்ரடர ் பரப்பளவில் அகமந்துள்ள சாதாரண கல் மற்றும் சரகள குவாரிக்கு 
சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான EIA அறிக்ககக  த ாரிப்பதற்காக 
குத்தககதாரர ்திருவாளர.் VST புளூ மமட்டல்ஸ் TOR க்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் 
  மமாத்த மதாகுப்பு 12.08.50 மெக்ரடர ் (1 தற்ரபாதுள்ளகவ 3 + 1 
முன்மமாழி ப்படட்து) வருவதால், 5 மெக்ரடருக்கு ரமல் ஆனால் 100 மெக்ரடருக்கு 
குகறவான குழும பரப்பளவு B பிரிவில் வருகிறது. 04.09.2018 & 13.09.2018 ரததியிடட் 
உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு ரதசி  பசுகமத் தீரப்்பா ம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் 
எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண்.186 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண F. No. L-
11011/175/2018-IA-II (M) ரததி: 12.12.2018, இன் படி இந்த திடட்மானது B1 பிரிவில் வருகிறது.  

  குவாரியின் LOI மற்றும் ToR விவரங்கள் கீரழ உள்ள அட்டவகண 1.1 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 1.1: LOI & ToR விவைங்கள் 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை ்
LOI கடிதம் எண். 

LOI கடிதம் 

மததி 

குத்தரக 

காலம் 

திருவாளர.் VST நீல 

உரலாகங்கள் 

 

Rc. எண்.582/சுரங்கங்கள்/2019 28.08.2020 5 ஆண்டுகள் 

ToR கடிதம் எண். கடிதம் மததி - 

SEIAA-TN/F.No.8413/SEAC/ToR- 

986/2021 
05.07.2021 - 

 

1.3 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

  EIA மச ல்முகறயின் ரநாக்கம், முன்மமாழி ப்படட் திட்டத்கத 
மச ல்படுத்துவதால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் விகளவுககள முடிமவடுப்பவரக்ளுக்கும் 
மபாதுமக்களுக்கும் மதரிவிப்பதாகும். EIA ஆவணம் என்பது ஒரு மதாழில்நுடப் 
கருவி ாகும், இது உடல் சூழலில் ஏற்படும் தாக்கங்ககளயும், சமூக, கலாசச்ார மற்றும் 
சுகாதார பாதிப்புககளயும் அகட ாளம் கண்டு, கணித்து, பகுப்பா ்வு மச ்கிறது. 
  இந்த அறிக்ககயின் ரநாக்கம், புன்னம் கிராமம், புகளூர ் தாலுக்கா, கரூர ்
மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநிலம் S.F எண். 1197/1 (பி), 1197/5, 1197/6 & 1197/7  இல் 
அகமந்துள்ள 2.58.0 மெக்ரடர ்பரப்பளவில் சாதாரண கல் மற்றும் சரகள குவாரியின் 
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சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்கப மதிப்பிடுவது, சுற்றுசச்ூழல் குகறப்பு நடவடிக்ககககள 
பரிந்துகரப்பது மற்றும் குவாரியின் மதாழில்நுடப் சாத்தி க்கூறு, மபாருளாதார 
நம்பகத்தன்கம மற்றும் நிகல ான வளரச்ச்ி ஆகி வற்கற மதிப்பிடுவது ஆகும். 
  மவட்டப்பட்ட கல், அடிப்பகட கட்டகமப்பு வசதிகள், சாகலகள், வீடுகள், 
துகறமுகங்கள், ரயில்ரவ, நீரப்்பாசனம் ரபான்றவற்கற அகமப்பதற்குப் 
ப ன்படுத்தப்படும். இது ரவகலவா ்ப்கப உருவாக்குவரதாடு, மாநில மற்றும் 
மத்தி  வருமானத்திற்கும் பங்களிக்கும். குவாரி குவாரியில் இருந்து 
முன்மமாழி ப்படட் த ாரிப்பு, தமிழ்நாட்டில் மற்றும் அகதச ் சுற்றியுள்ள 
மாவட்டங்களில் உள்ள தனி ார ்மற்றும் அரசு திடட்ங்களுக்குப் ப ன்படுத்தப்படும். 
சாதாரண கற்கள் மற்றும் சரகள ஏராளமாக இருப்பதால், மாநிலத்தில் அதன் 
வளரந்்து வரும் ரதகவ இந்த பகுதியில் சுரங்க குவாரிக்கு மதாழில்முகனரவாகரத் 
தூண்டி து. 
  EIA/EMP ஆனது ஸ்டாண்டரட்் ToR இன் படி த ாரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழலின் 
தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதற்கு, திட்ட தளத்தில் நிலவும் சுற்றுசச்ூழலின் தற்ரபாகத  
நிகலக க் கண்டறிதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் தாக்கத்கத அகட ாளம் கண்டு 
மதிப்பீடு மச ்வது அவசி ம். இந்தக் குறிப்புகள் மற்றும் சடட்ப்பூரவ் ரதகவககளக் 
கருத்தில் மகாண்டு, இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கக (EIA) மற்றும் 
சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமத் திட்டம் (EMP) த ாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்ரடாபர ்முதல் 
டிசம்பர ் 2021 வகரயிலான ஒரு பருவ கண்காணிப்புத் தரவுகளுக்காக, 
முன்மமாழி ப்படட் குவாரி குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 
சுற்றுசச்ூழல் ஆ ்வு ரமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
  இந்த முன்மமாழி ப்படட் குவாரிக்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (படிவம்-1, PFR 
மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரித் திடட்ம்) வழங்குவதற்கான EIA அறிக்ககக த் 
த ாரிப்பதற்காக TORக்கான விண்ணப்பம் சமரப்்பிக்கப்பட்டது. மசப்டம்பர ் 14, 2006 
ரததியிடட் EIA அறிவிப்பின் விதிகளின்படி இந்த முன்மமாழிவுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டன. 
மாநில நிபுணர ்மதிப்பீடு SEAC. தமிழ்நாட்டின் SEAC ஆல் இந்த முன்மமாழிவு TORக்கு 
பரிந்துகரக்கப்பட்டது. SEIAA, தமிழ்நாடு தனது கூட்டத்தில் இந்த முன்மமாழிவு 
பரிசீலிக்கப்பட்டு, சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமத் 
திட்டத்கதத் த ாரிப்பதற்கான விதிமுகறககள (ToR) வழங்கி து. மதாகுப்பு 
விவரங்கள் அட்டவகண 1.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 1.2: கிளஸ்டைில் உள்ள குவாைிகளின் படட்ியல் 

வ. 

எண் 
குத்தரகதாைைின் பபயை ் புல எண் 

பைப்பளவு 

(Ha) 
குத்தரக காலம் 

தற்ரபாதுள்ள குவாரி  

1 
திருவாளர.் VST புளூ 

மமட்டல்ஸ் 

1196/1A, 

1196/1B(P), 

1197/12A(P) 

3.61.0 
23.10.2017 முதல் 22.10.2022 

வகர 

2 திருமதி. பி. சுகன் ா 

1199/2 பகுதி, 

11199/23 

பகுதி, 

முதலி ன, 

3.89.0 
14.10.2016 முதல் 13.10.2021 

வகர 

3 திரு.ரக.எம்.குருசாமி 
1232/11(பகுதி) 

முதலி ன, 
2.00.50 

03.12.2018 முதல் 02.12.2023 

வகர 

முன்மமாழி ப்பட்ட குவாரி 

1 
திருவாளர.் VST புளூ 

மமட்டல்ஸ் 

1197/1 (பி), 

1197/5, 1197/6 
2.58.0 - 
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& 1197/7 

பமாத்த பைப்பளவு 12.08.50  

 

படம் 1.1: திட்ட தளதத்ின் கூகுள் வரைபடம் 

  SEAC ஆல் விண்ணப்ப எண் SIA/TN/MIN/61843/2021, மசப்டம்பர ்14, 2006 ரததியிடட் 
EIA அறிவிப்பின் விதிகளின்படி அகனத்து சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள 
சுரங்கங்களுக்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (படிவம்-1, PFR மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
குவாரி திட்டம்) வழங்குவதற்கான EIA அறிக்ககக  த ாரிப்பதற்காக TOR க்கான 
விண்ணப்பங்கள் சமரப்்பிக்கப்பட்டன. சாதாரண கல் மற்றும் சரகள சுரங்கங்கள் 
மாநில நிபுணர ்மதிப்பீட்டு SEAC ஆல் பரிசீலிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டின் SEAC ஆல் இந்த 
முன்மமாழிவு TORக்கு பரிந்துகரக்கப்படட்து. 
  இதற்கு முன்பு இந்த திட்டப்பகுதியில் 2 முகற சுரங்கம் ரமற்மகாள்ளப்படட்து. 
அதன் விவரம் கீரழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
Rc. எண். D.124/2001 ரததி 11.02.2002 - குத்தகக காலம்: 17.10.2002 முதல் 16.10.2007 – 5 
ஆண்டுகள் 

Rc. எண். 71/சுரங்கங்கள்/2013 ரததி 14.11.2013 - குத்தகக காலம்: 14.11.2013 முதல் 
13.11.2018 வகர – 5 ஆண்டுகள் - 4.81.0 மெக்ரடர ் அளவுக்கு வி.சுப்ரமணி த்தால் 
இ க்கப்படட்து. 2வது குத்தககக்கு EC மபறப்பட்டது - Lr.No.SEIAA-
TN/F.No.1485/EC/1(a)/809/2013 ரததி: 17.10.2013. EC கடிதம் இகணப்பு II ஆக 
இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 
  இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக திறந்தமவளி சாதாரணக் கல் 
மற்றும் சரகள குவாரிக்கு தமிழ்நாடு மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு 
ஆகண த்திடம் இருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி (EC) மபறுவதற்காக 
த ாரிக்கப்படட்து. 

  கரூர ்மாவடட்ங்களில் சிறு சுரங்க கிளஸ்டர ்திட்டத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புககள 
மதிப்பிடுவதற்கான குறிப்பு விதிமுகறகளின் (ToR) படி சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
(EIA) ஆ ்வுககள ரமற்மகாள்வதற்காக மும்கபயின் M/s. Enviro Resources 
நிறுவனத்திற்கு பணி ஒதுக்கீடு மச ் ப்பட்டுள்ளது. பல்ரவறு சுற்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்கள் மீதான மச ல்பாடுககள மதிப்பிடுதல் மற்றும் திட்டத்தின் பாதகமான 
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தாக்கங்ககளத் தணிக்க சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமத் திட்டத்கதத் த ாரித்தல். 
மசப்டம்பர ்14, 2006 ரததியிடட் EIA அறிவிப்பு மற்றும் அதன் திருத்தங்கள் மற்றும் ToR 
இல் பரிந்துகரக்கப்படட்படி மபாது விசாரகண நடத்தப்படும். மபாது விசாரகணயின் 
ரபாது எழுப்பப்படட் மபாதுமக்களின் ரகாரிக்ககககள உள்ளடக்கி  மபாது 
விசாரகணக்குப் பிறகு இறுதி அறிக்கக ரமம்படுத்தப்படும். 

1.4 திட்டம் மற்றும் திட்ட ஆதைவாளைின் அரடயாளம் 

A. திடட் முன்பமாழிவு 

அட்டவரண 1.3: திடட் விவைங்கள் 

முன்மமாழி ப்பட்ட 
திட்டம் 

சாதாரண கல் & சரகள குவாரி - 2.58.0 மெகர்டர ்

திட்டதத்ின் இடம் புன்னம் கிராமம், புகளூர ்தாலுகக்ா, கரூர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

B.  திரையிடல் வரக 

  மசப்டம்பர ் 14, 2006 ரததியிடட் EIA அறிவிப்பின்படி & 1 டிசம்பர ் 2009 மற்றும் 4 
ஏப்ரல் 2011 அன்று திருத்தங்கள்; முன்மமாழி ப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் மச ல்பாடு (1a), 
அதாவது கனிமங்களின் சுரங்கத்தின் கீழ் வருகிறது. இத்தகக  நடவடிக்கககள் 
ரமலும் "A" மற்றும் "B" வகககளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. ரமற்கூறி  திடட்மானது 
சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள கிளஸ்டர ் பகுதி 2.58.0 மெக்ரடர ்
சுரங்கத்திற்கானதாகும், அத்தகக  திடட்ங்கள் ரமற்கூறி  அறிவிப்பின் கீழ் "பி" 
பிரிவில் பட்டி லிடப்பட்டுள்ளன, இந்தத் திடட்ம் 'பி' வகக திட்டமாக 
வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஏமனனில் மமாத்த மகாத்து பரப்பளவு 12.08.50 மெக்ரடர ்
ஆகும். இந்த திடட்ம் கிளஸ்டர ்சூழ்நிகல காரணமாக B பிரிவில் வருகிறது. சமீபத்தி  
திருத்தப்பட்ட 14.08.2018 ரததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி, 100 மெக்ரடர ்வகரயிலான 
குத்தககப் பகுதி இப்ரபாது B வககயின் கீழ் வருகிறது. 04.09.2018 & 13.09.2018 ரததியிட்ட 
உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு ரதசி  பசுகமத் தீரப்்பா ம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் 
எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண்.186 மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண F. No. L-
11011/175/2018-IA-II (M) ரததி: 12.12.2018, இன் படி இந்த திடட்மானது B1 பிரிவில் வருகிறது. 

C.   சுைங்க குத்தரக நிரல 

  குத்தககதாரர ் தமிழ்நாடு, கரூர ் மாவட்டம், புகளூர ் தாலுக்கா, புன்னம் 
கிராமத்தில் புல எண்கள் 1197/1 (பி), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 இல் அகமந்துள்ள 2.58.0 
மெக்ரடர ்குத்தககப் பகுதிக்கான சாதாரண கல் மற்றும் சரகள குவாரிக்கு கரூர ்
மாவட்ட ஆடச்ி ரிடம்  கடிதம் எண் Rc. No.582/Mines/2019 ரததி 28.08.2020 மூலம் 
விருப்பக் கடிதத்கத 5 ஆண்டுகளுக்கு மபற்றுள்ளார.் 

D.  சுைங்கத் திட்டத்தின் ஒப்புதலின் நிரல 

  முன்மமாழி ப்படட் திட்டத்திற்கான சுரங்கத் திட்டத்திற்கு 10 வருட திடட் 
காலத்திற்கு மாவடட் புவியி ல், புவியி ல் மற்றும் சுரங்கம், கரூர,் தமிழ்நாடு ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது. என்னுகட  திட்டத்துடன் ஒப்புதல் கடிதத்தின் நகல் இகணப்பு 3 ஆக 
இகணக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

அட்டவரண 1.4: சுைங்கத் திட்ட விவைங்கள் 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை ்
புல எண் 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட குவாைி திட்டக் கடிதம் 

எண். 

திருவாளர.் VST புளூ 

மமட்டல்ஸ் 

1197/1 (பி), 1197/5, 

1197/6 & 1197/7 
RcNo.582/2019/Mines, ரததி 23.09.2020 
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1.5 திட்ட ஆதைவாளைின் அறிமுகம் 

 குத்தககதாரரின் விவரங்கள் கீரழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரண 1.5: திடட் முன்பமாழிவு விவைங்கள் 

குத்தரகதாைை் 
பபயை ்

திருவாளர.் VST புளூ மமட்டல்ஸ் 

தந்ரதயின் பபயை ் டி.பிரபாகரன் 

முகவைி 

எண். 645/B1, புன்னம் சத்திரம், 
ஈரராடு மமயின் ரராடு, 
புகளூர ்தாலுகா, 

கரூர ்மாவட்டம் – 639 113. 
அரலமபசி எண் 9842467277 

மின்னஞ்சல் vstgroups@gmail.com 

திட்ட இருப்பிடம் 
சரர்வ எண்.1197/1 (பி), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 புன்னம் கிராமம், புகளூர ்

தாலுகா, கரூர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

 

1.6 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

  தமிழ்நாடு, கரூர ்மாவட்டம், புகளூர ்தாலுக்கா, புன்னம் கிராமத்தில் புல எண்கள் 
1197/1 (பி), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 இல் அகமந்துள்ள 12.08.50 மெக்ரடர ் குத்தககப் 
பகுதிக்கான சாதாரண கல் மற்றும் சரகள குவாரிக்கு மசப்டம்பர ்14, 2006 ரததியிட்ட 
EIA அறிவிப்பு மற்றும் அதன் திருத்தங்களின்படி திடட் ஆதரவாளர ் சுற்றுசச்ூழல் 
அனுமதிக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் திடட் மசலவு ரூ. 48.58 லட்சம். குவாரியின் 
விவரங்கள் அட்டவகண 1.6 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 1.6: திட்டதத்ின் சுருக்கமான விளக்கம் 

திட்டத்தின் இடம் 
S.F. Nos. 1197/1 (பி), 1197/5, 1197/6 & 1197/7, புன்னம் கிராமம், புகளூர ்

தாலுகக்ா, கரூர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

மடாமபாஷீட் எண் 58 F/13 

சுைங்க வரக திறந்த மவளி இ நத்ிரம மாகக்ப்பட்ட சுரங்கம் 

நில அதிைவ்ு மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்பகடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 (பகுதி-1)-2002 இன் 

படி மண்டலம்-III இன் கீழ் வககப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. எனரவ, நில 

அதிரவ்ு தளம் நடுத்தர ரசத அபா  மண்டலமாகும். MSK அளவுரகால் 

VII உடன். 

மவரல 

நாட்களின் 

எண்ணிக்ரக 

300 நாள்\ஆண்டு 

குவாைி பகுதி 2.58.0 மெகர்டர ்

குவாைி இடம் 

இயக்கப்பட்டது 

WGS 1984 

தைவு 

அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

10°59'00.58"N முதல் 

10°59'06.76"N வகர 

77°58'44.89"E முதல் 

77°58'52.38"E வகர 
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1.7 திட்டத்தின் இடம் 

  தமிழ்நாடு, கரூர ் மாவடட்ம், புகளூர ் தாலுகாவில், புன்னம் கிராமத்தில் இந்த 
மதாகுப்பு உள்ளது. அருகிலுள்ள இரயில் நிகல ம் 12.0 கிமீ, மதன்ரமற்கு திகசயில் 
உள்ள கரூர.் இரயில் நிகல ம் ஆகும். அருகிலுள்ள ரதசி  மநடுஞ்சாகல (NH- 81) 
ரகா ம்புத்தூர ்முதல் சிதம்பரம் வகர திட்டப் பகுதியிலிருந்து மதற்கு திகசயில் 2.86 
கிமீ மதாகலவில் உள்ளது மற்றும் மாநில மநடுஞ்சாகல (SH-84) ஈரராடு முதல் கரூர ்
வகர 3 கிமீ மதாகலவில் வடகிழக்கு பகுதியில் அகமந்துள்ளது. R.F. 1:50,000 இல் உள்ள 
சரர்வ ஆஃப் இந்தி ா ரடாரபாஷீட ்எண். 58 F/13 இல் இந்தப் பகுதி ரசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 
திட்ட தளத்தின் கூகுள் படமும் எல்கலத் தூண்களும் படம் 1.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 
எல்கலத் தூண் ஒருங்கிகணப்புகள் அட்டவகண 1.7 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. திட்ட 
தளத்தின் இருப்பிட வகரபடம் படம்:1.3 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 10 கிமீ ஆரம் உள்ள 
ஆ ்வுப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு வகரபடம் படம்:1.4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
சுற்றுசச்ூழல் அகமப்பு மற்றும் திடட் விவரங்கள் அட்டவகண-1.8 இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. சாதாரண கல் மற்றும் சரகள குவாரியின் புககப்படங்கள் படம்: 
1.5 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 1 கிமீ சுற்றளவு google குத்தகக பகுதியின் படம் படம் 
1.6 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. திட்டத்திற்கு அருகாகமயில் CPCB/MOEF ஆல் மிகவும் 
மாசுபடட் அகட ாளம் காணப்பட்ட கிளஸ்டர ்எதுவும் இல்கல. 

படம் 1.2: குத்தரகப் பகுதியின் GOOGLE படம் 
அட்டவரண 1.7: குத்தரகப் பகுதியின் எல்ரல ஒருங்கிரணப்புகள் 

வ.எண் அட்சமைரக தீைக்்கமைரக வ.எண் அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

1 10° 59' 00.58"N 77° 58' 46.24"E 6 10° 59' 06.45"N 77° 58' 50.31"E 

2 10° 59' 02.60"N 77° 58' 45.31"E 7 10° 59' 06.76"N 77° 58' 51.32"E 

3 10° 59' 04.19"N 77° 58' 44.89"E 8 10° 59' 02.08"N 77° 58' 52.38"E 

4 10° 59' 04.57"N 77° 58' 46.27"E 9 10° 59' 01.82"N 77° 58' 50.54"E 

5 10° 59' 04.99"N 77° 58' 47.43"E    
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படம் 1.3: இருப்பிட வரைபடம் 



 

 

                26 

 
படம் 1.4: ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு) 



 

       2 7  

ப ட ம்  1 . 5  கு வ ா ை ி யி ன்  பு ர க ப் ப ட ங் க ள்  
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படம் 1.6: கிளஸ்டைின் 1கிமீ சுற்றளவு கூகுள் படம் 

 

அட்டவரண 1.8: திடட் விவைங்கள் 

வ. 
எண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

1 திட்டத்தின் வகக சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரி 

2 
குவாரி பகுதி 

ப ன்படுத்தப்படட்து 
2.58.0 மெக்ரடர ்

3 திட்ட இடம் 

தமிழ்நாடு, கரூர ்மாவட்டம், புகளூர ்தாலுகா, 
புன்னம் கிராமத்தின் புல எண்கள் 1197/1 (பி), 1197/5, 

1197/6 & 1197/7. 

4 

குவாரி இடம் 
இ க்கப்படட்து 

WGS 1984 தரவு 

அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

10°59'00.58"N முதல் 

10°59'06.76"N வகர 

77°58'44.89"E முதல் 

77°58'52.38"E வகர 

5 ரடாரபா தாள் எண் 58 F/13 

6 
புவியி ல் 
இருப்புக்கள் 

சாதாைணக் கல் சைரள 

9,39,610 மீ3 47,763 மீ3 

7 

சுரங்க ககயிருப்பு 
மற்றும் ஆண்டு 
வாரி ான உற்பத்தி 

சாதாைணக் கல் சைரள 

1,89,875 மீ3 22,365 மீ3 

8 குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

9 

சராசரி கடல் 
மட்டத்திற்கு ரமல் 
தளம் உ ரம் 

175மீ AMSL 

10 

முன்மமாழி ப்படட் 
திட்ட தளத்தில் நில 
ப ன்பாடு 

படட்ா நிலம் 

நிலப்பரப்பு: தாவரங்கள்/பயிரிடுவதற்கு ஏற்றதாக 
இல்லாத தரிசு நிலம் 
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வ. 
எண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

11 தள நிலப்பரப்பு வடகிழக்கு ரநாக்கி சா ்ந்துள்ளது 

12 
சுரங்கத்தின் இறுதி 
ஆழம் 

தகர மட்டத்திற்கு கீரழ 38 மீ (3 மீ சரகள + 35 மீ 
சாதாரணக் கல்) தகர மட்டத்திற்கு கீரழ 

13 
தற்ரபாதுள்ள குழி 
அளவு 

75 மீ (L) x 51 மீ (W) x 13 மீ (D) 

14 
இறுதி குழி 
பரிமாணம் 

182மீ (L) x 80m (W) x 38m (D) (BGL) 

15 
காலநிகல 
நிகலகமகள் 

IMD தரவு, கரூர ்(1971-2000) 

• சராசரி சுற்றுப்புற காற்று மவப்பநிகல - 40 o C 
முதல்  22o C வகர 

• ஆண்டு மகழ - 793 மி.மீ 

16 
நில அதிரவ்ு 
மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்பகடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 
(பகுதி-1)-2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் கீழ் 

வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனரவ, நில அதிரவ்ு 
ரீதி ாக அந்த இடம் அதிக ரசத அபா  மண்டலம். 

MSK அளவுரகால் VII உடன். 

17 
அருகில் உள்ள 
சாகல 

புன்னம் சாகல திட்ட தளத்தில் இருந்து கிழக்ரக 1.1 
கிமீ மதாகலவில் உள்ளது 

18 

அருகிலுள்ள 
மாநில/ரதசி  
மநடுஞ்சாகல 

• NH- 81: ரகா ம்புத்தூர ்முதல் சிதம்பரம் 

வகர 2.86 கிமீ, மதற்கு 

• SH- 84 - ஈரராடு - கரூர ்- 3 கிமீ – வடகிழக்கு 

19 
அருகிலுள்ள ரயில் 
நிகல ம் 

• கரூர ்ரயில் நிகல ம்: 12 கிமீ, மதன்கிழக்கு 

திகசயில் 

20 
அருகிலுள்ள விமான 
நிகல ம் 

திருசச்ி விமான நிகல ம்: 83.34 கிமீ, மதன்கிழக்கு 

21 

அருகில் உள்ள 
கிராமம்/மபரி  
நகரம் 

• கிராமம்: புன்னம் - 1.58 கிமீ – வடகிழக்கு 

• நகரம்: க.பரமத்தி - 8.29 கி.மீ – மதன்ரமற்கு 

22 

அருகிலுள்ள நகரம், 
நகரம், மாவட்டத் 
தகலகம கம் 
மற்றும் மதாகலவில் 
கி.மீ. 

• நகரம்: க. பரமத்தி - 8.29 கி.மீ - மதன்ரமற்கு  

• கரூர:் 10.77கிமீ, மதன்கிழக்கு திகச 

23 

சுற்றுசச்ூழல் 
உணரத்ிறன் 
மண்டலம் 

குவாரி குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10மீ 
சுற்றளவுக்குள் வனவிலங்கு சரணால ம், ரதசி ப் 
பூங்கா அல்லது உயிரக்்ரகாளக் காப்பகம் இல்கல. 

24 
ஒதுக்கப்பட்ட/பாதுகா
க்கப்பட்ட காடுகள் 

திட்ட இடத்திலிருந்து 10 கிமீ மதாகலவில் 
பாதுகாக்கப்படட் காடுகள் மற்றும் 

பாதுகாக்கப்படட் காடுகள் எதுவும் இல்கல 

25 
வரலாற்று/சுற்றுலா 
இடங்கள் 

குவாரி குத்தகக பகுதியிலிருந்து 300மீ 
சுற்றளவுக்குள் எதுவும் இல்கல 



 

 30 

வ. 
எண் 

விவைங்கள் விளக்கம் 

26 அருகில் உள்ள மகல 
ரமாளப்பாகள ம் மகலகள் : 6.18 கிமீ, 

மதன்ரமற்கு 

27 
அருகிலுள்ள 
நீரந்ிகலகள் 

நீை்நிரலகள் தூைம் (கிமீ) திரச 

ஓகட 4.97 SE 

தாத்தாம்பாகள 
ம் ஏரி 

5.69 SE 

அமராவதி ஆறு 6.51 SE 

காரவரி ஆறு 9.43 NW 

மநா ் ல் ஆறு 9.64 NW 

28 
அருகில் உள்ள 
மருத்துவமகன 

புன்னம் : 1.24கிமீ, வடகிழக்கு திகச 

29 

குவாரி இடத்கதச ்
சுற்றி 500மீ 
சுற்றளவில் உள்ள 
மற்ற குவாரிகளின் 
விவரங்கள் 

முன்மமாழி ப்படட் திடட் தளத்தில் இருந்து 500மீ 
சுற்றளவில் பின்வரும் குவாரிகள் அகமந்துள்ளன. 
விவரங்கள்: 
ககவிடப்படட் குவாரி   – 1 (1.26.5 மெக்ரடர)் 
தற்ரபாதுள்ள குவாரி    – 3 (9.50.5 மெக்ரடர)் 
முன்மமாழி ப்படட் குவாரி – 1 (2.58.0 மெக்ரடர)் 
500மீ சுற்றளவில் தற்ரபாதுள்ள மற்றும் 
முன்மமாழி ப்படட் குவாரியின் மமாத்த பரப்பளவு 
12.08.50 மெக்ரடர ் ஆகும். திடட்ம் கிளஸ்டர ்
சூழ்நிகலயின் கீழ் வருகிறது. 

30 மனித சக்தி 
குவாரி மச ல்பாடட்ிற்கு முன்மமாழி ப்பட்ட 

மமாத்த பணி ாளரக்ள் 24 ரபர.் 

31 
நீர ்ரதகவ மற்றும் 
ஆதாரம் 

தண்ணீர ்விற்பகன ாளரக்ள் மற்றும் அருகிலுள்ள 
ஆழ்துகள கிணறு மூலம் 3.82 KLD க்கு மமாத்த 

தண்ணீர ்ரதகவ. 
32 அதிக சுகம / கழிவு சரகள உருவாக்கம் வடிவத்தில் அதிக சுகம 

33 திட்டத்தின் மசலவு 

திட்ட பசலவு: 
A. திட்டச ்மசலவு     = ரூ.43.82,000/- 

B. EMP மசலவு       = ரூ. 3,80,000/- 

மமாத்த திட்டச ்மசலவு (A+B) = ரூ.47,62,000/- 

CER மசலவு (2.0%)     = ரூ.96,000/- 

பமாத்த பசலவு     = ரூ.48,58,000/- 

1.8 வழங்கல் மற்றும் மதரவ விவைங்கள் 

 மாநில மற்றும் ரதசி  சாகல திட்டங்களுக்கு சாதாரணக் கல்லின் மபரும் ரதகவ 
உள்ளது, அதன் விரிவாக்கம் மற்றும் வலுப்படுத்தும் நடவடிக்ககக்காக மபரும் 
வளரச்ச்ியில் உள்ளது, இது தவிர பல பாலங்கள் மற்றும் ரமம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டு 
வருகின்றன. ரமலும், மாநிலத்தின் உள்கட்டகமப்பு ரமம்பாட்டிற்கான மபாது மற்றும் 
தனி ார ் துகற திட்டங்களுக்கு சாதாரணக் கல்லின் ரதகவ மிகப்மபரி து. எனரவ 
இந்த திட்டம் மாநிலத்திற்கு முக்கி த்துவம் வா ்ந்தது. 
 மபரி  சாதாரணக் கல் ரதகவப்படும் இடத்தில், நாட்டில் உள்ள ரயில் பாகதகளும் 
முன்ரனற்றத்தில் உள்ளன. மற்ற உள் பஞ்சா த்து சாகலகளும் முன்ரனற்றத்தில் 
உள்ளன, இந்தப் மபாதுப்பணித் திட்டங்கள் தவிர, மருத்துவமகன, பள்ளி, அரசுக் 
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கட்டிடம் மற்றும் வீட்டுக் கட்டுமானம் ரபான்ற உள்நாட்டு கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கு 
சாதாரணக் கல் பரவலாகப் ப ன்படுத்தப்படுகிறது. கரூர ் மாவட்டத்தின் சாதாரணக் 
கல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
 

படம் 1.7: சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் வரைபடம் 

1.9 ஆய்வின் மநாக்கம் 

  ஆ ்வுப் பகுதிக ச ்சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவில் காற்று, சத்தம், நீர,் மண், நிலம் 
மற்றும் சமூக-மபாருளாதாரம் ரபான்ற பல்ரவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் விரிவான 
குணாதிச ங்ககள EIA ஆ ்வு உள்ளடக்கி து மற்றும் SEAC, ரகரளக் குழுவானது நீரி ல் 
ஆ ்கவ உள்ளடக்கி  அடிப்பகட தரவுகளில் கவனம் மசலுத்த பரிந்துகரத்தது. 
நிலத்தடி நீர ் ஆ ்வு, பல்லுயிர ் மதிப்பீடு மற்றும் சுரங்க குத்தககப் பகுதிக ச ்
சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவில் நிலப் ப ன்பாடு. EIA ஆனது ஒரு சீசன் தரவுகளின் 
அடிப்பகடயில் (அக்ரடாபர-்2021 முதல் டிசம்பர-்2021 வகர) 

1.10 தைவு உருவாக்கம் 

  சட்டப்பூரவ் ஏமஜன்சிகளின் ரதகவக்கு ஏற்ப, காசி ாபாத் (யுபி) என்விரரா மடக் 
சரவ்ீசஸ் மூலம் தரவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அக்ரடாபர ்2021 முதல் டிசம்பர ்2021 வகர. 
MoEF&CC மற்றும் IS தரநிகலகளின் வழிகாட்டுதல்களின்படி கண்காணிப்பு மற்றும் 
ரசாதகன மச ் ப்பட்டுள்ளது. 

1.11 தைவு மசகைிப்பு 

குவாரி குத்தகக (கம  மண்டலம்) மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு (இகடநிகல மண்டலம்) 
ஆகி  இரண்டும் ஆ ்வுப் பகுதிக  உள்ளடக்கி  பகுதிக்கு EIA ஆ ்வு 
மச ் ப்படுகிறது. சுரங்கத் திட்டத்திற்கு EIA/EMP த ாரிப்பதற்காக பின்வரும் 
தரவுகள் கள ஆ ்வு மற்றும் பிற ஆதாரங்கள் மூலம் Enviro Resources ஆல் 
ரசகரிக்கப்பட்டது. 

• திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ மதாகலவில் உள்ள காட்டு விலங்கினங்கள் 

மற்றும் தாவரங்களின் விவரங்கள் மற்றும் காடுகள் ஏரதனும் இருந்தால் 

அதகனப் பற்றி  தகவல்கள். 
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• 10 கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் இடங்கள், சரணால ங்கள், 

உயிரக்்ரகாள இருப்புக்கள். 

• உடல் சூழல் (காற்று, நீர,் மண் மற்றும் சத்தம்) அடிப்பகட தரவு. 

• 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள மத இடங்கள் / வரலாற்று நிகனவுசச்ின்னங்கள் 

மற்றும் சுற்றுலா தலங்கள். 

• சரர்வ ஆஃப் இந்தி ா ரடாரபாஷீட ் வகரபடம் மற்றும் மச ற்ககக்ரகாள் 

படத்தின் அடிப்பகடயில் கம  மண்டலம் மற்றும் இகட க மண்டலத்திற்குள் 

(கம  மண்டலத்கதச ்சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவு) நில ப ன்பாட்டு முகற. 

• மமாத்த ஆ ்வுப் பகுதிக்குக் ககடசி ாகக் கிகடத்த மக்கள்மதாகக 

கணக்மகடுப்புத் தரவுகளின் அடிப்பகடயில் மக்கள்மதாகக மற்றும் சமூக-

மபாருளாதாரம். 

• இந்தி  வானிகல ஆ ்வுத் துகற (IMD) மற்றும் முதன்கம தரவுகளின் 

முந்கத  தசாப்தங்களுக்கான மதாடரப்ுகட  வானிகல தரவு. 

• தற்ரபாகத  சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் அருகிலுள்ள அரதரபான்ற 

திட்டங்கள் ஏரதனும் இருந்தால் அகதத் தணிக்கும் நடவடிக்கககள் பற்றி  

ஆ ்வு. 

• 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள நீரந்ிகலகள், மகலகள், சாகலகள் ரபான்றவற்கற 

அகட ாளம் காணுதல். 

 1.12 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு 

  டிசம்பர ் 2009 திருத்தப்பட்ட MoEF இன் EIA அறிவிப்பின்படி, டிசம்பர ் 14, 2006 
ரததியிடட்படி, EIA ஆவணத்தின் மபாதுவான அகமப்பு பின்வருமாறு இருக்கும்: 
அறிமுகம் 

• திட்ட விளக்கம் 

• மாற்றுகளின் பகுப்பா ்வு (மதாழில்நுடப்ம் மற்றும் தளம்) 

• சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

• எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் & தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

• கூடுதல் ஆ ்வுகள் 

• திட்டத்தின் நன்கமகள் 

• சுற்றுசச்ூழல் மசலவு பலன் பகுப்பா ்வு 

• சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கம திடட்ம் 

• சுருக்கம் & முடிவு 

• ஈடுபட்டுள்ள ஆரலாசகரக்ளின் மவளிப்பாடு 

1.13 EIA/EMP தயாைிப்பு 

EMP பின்வரும் விவரங்ககள உள்ளடக்கும்: 
• தற்ரபாகத  சுற்றுசச்ூழல் அகமப்பு. 

• முன்மமாழி ப்படட் குவாரி மற்றும் மதாடரப்ுகட  வசதிகளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்கப அகட ாளம் காணுதல், 

கணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு மச ்தல். 

• கம  மற்றும் இகட க மண்டலத்தில் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும். 

• முக்கி  இடங்கள்/வரலாற்று நிகனவுசச்ின்னங்கள். 

• மவளிர ற்றப்படும் பல்ரவறு கழிவுகளால் ரமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கககள் ஏரதனும் இருந்தால். 
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• முன்மமாழி ப்படட் நடவடிக்கககள்/மச ல்பாட்டின் காரணமாக காற்று 

மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கககள். 

• கிரீன் மபல்ட ்ரமம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் குவாரியின் சீரகமப்புத் திட்டம். 

• ஒலி மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கககள் 

• சமூக-மபாருளாதார நிகலகமகளில் முன்ரனற்றம் மற்றும் திட்டத்கத 

மச ல்படுத்துவதன் மூலம் மக்கள் மபறும் நன்கமககள மவளிபடுத்துதல். 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் மமாத்த மற்றும் குறிப்பிடட் மசலவு. 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு, மச ல்படுத்தல் அகமப்பு மற்றும் நடுநிகலத் 

திருத்தங்ககளச ்மச ல்படுத்துவதற்கான பின்னூட்ட வழிமுகற. 

• திட்டத்தில் மற்றும் அகதச ் சுற்றி நடப்படக்கூடி  தாவர வககககள 

அகட ாளம் காணுதல். 

அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் ஆ ்வுகளுக்கான கள ஆ ்வுகள், அட்டவகண 1.8 இல் 
ரகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள பல்ரவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் குவாரியின் 
தற்ரபாகத  நிகலககள தீரம்ானிக்க மூன்று மாத காலத்திற்கு நடத்தப்பட்டன. 
ரடாஆரின் பரிந்துகரக்கப்பட்ட அகனத்து நிபந்தகனகளும் இந்த ரநாக்கத்தில் 
அடங்கும். 

அட்டவரண 1.9: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் 
அதிை்பவண் 

வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, SO2, NOX 
மற்றும் PM10 இன் 
கனிம கலகவ, 
குறிப்பாக இலவச 
சிலிக்காவிற்கு 

24 மணிரநர மாதிரிகள், 
வாரத்திற்கு இரண்டு முகற 
மூன்று மாதங்களுக்கு 8 

இடங்களில். 

2 வானிகல ஆ ்வு 

காற்றின் ரவகம், 
காற்றின் திகச, 
மவப்பநிகல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 
மகழப்மபாழிவு 

திட்ட தளத்தில் 
மதாடரச்ச்ி ான மணிரநர 

பதிவு (ஒரு சீசன்). 
அருகிலுள்ள IMD 
நிகல த்திலிருந்து 

இரண்டாம் நிகல தரவு. 

3 நீர ்தரம் 

இ ற்பி ல் மற்றும் 
இரசா ன 
அளவுருக்கள். 

5 நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 3 
ரமற்பரப்பு நீர ்இடங்களில் 
இருந்து ஆ ்வுக் காலத்தில் 
ஒரு முகற ரசகரிக்கப்படட் 
மாதிரிககள எடுக்கவும். 

4 மண்ணின் தரம் 

இ ற்பி ல் மற்றும் 
இரசா ன 
அளவுருக்கள். 

8 இடங்களில் இருந்து ஆ ்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகற 

ரசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிககள 
எடுத்தல். 

5 சூழலி ல் 

• கம  மண்டலம் 
(2.58.0 மெக்ரடர)் & 
இகட க மண்டலம் 
(10-கிமீ சுற்றளவு) 
உள்ளடக்கி  

ஆ ்வுக் காலத்தில் ஒருமுகற 
கள ஆ ்வு மூலம். இரண்டாம் 

நிகல தரவுகளும் 
ரசகரிக்கப்பட்டன. 
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வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

நிலப்பரப்பு 
தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள். 
• இகட க 

மண்டலத்தில் (10-
கிமீ சுற்றளவு) 
தற்ரபாதுள்ள 

நீரவ்ாழ் சூழலி ல் 
நிகல. 

6 ஒலி மடட்ங்கள் 

dB (A) பகல் மற்றும் 
இரவில் இகரசச்ல் 

அளவுகள். 

7 இடங்களில் ஆ ்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகற 

ஒவ்மவாரு இடத்திலும் 24 
மணிரநரத்திற்கு திடட்ப் 
பகுதியிலும் அகதச ்

சுற்றியும் மணிரநர ஒலி 
அளவுகள். 

7 நில ப ன்பாடு 

தற்ரபாகத  நில 
ப ன்பாட்டு 
சூழ்நிகல 

ஆ ்வுக் காலத்தில் ஒருமுகற 
சமீபத்தி  

மச ற்ககக்ரகாள் படங்கள் 
மற்றும் தளத்தில் நிலத்தடி 

உண்கம. 

8 புவியி ல் 
புவியி ல் 
விவரங்கள் 

ஆ ்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுகற. இரண்டாம் நிகல 

மூலங்களிலிருந்து 
ரசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

9 நீரவ்ளவி ல் 

வடிகால் பகுதி 
மற்றும் அகமப்பு, 
நீரராகடகளின் 
தன்கம, நீரந்ிகல 
பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 
மவளிர ற்றும் 
பகுதிகள் 
ரபான்றகவ. 

முதன்கம மற்றும் 
இரண்டாம் நிகல 
ஆதாரங்களின் 

அடிப்பகடயில், ஆ ்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகற. 

10 

சமூக-
மபாருளாதார 
அம்சங்கள் 

மக்கள்மதாகக, 
மக்கள்மதாகக 
இ க்கவி ல், 
உள்கட்டகமப்பு 
வளங்கள், சுகாதார 

நிகல, 
மபாருளாதார 

வளங்கள் ரபான்ற 
சமூக-மபாருளாதார 

அம்சங்கள். 

முதன்கம மற்றும் 
இரண்டாம் நிகல 

ஆதாரங்களில் இருந்து (2011 
இன் இந்தி  மக்கள் மதாகக 

கணக்மகடுப்பின் 
சுருக்கங்கள் ரபான்றகவ) 
ஆ ்வுக் காலத்தில் ஒரு 

முகற. 
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1.14 குறிப்பு விதிமுரறகள் 

 EIA/EMP அறிக்கக ானது சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள 
கிளஸ்டர ் குவாரிக்காக த ாரிக்கப்படட்து; சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 
வனத்துகற அகமசச்கம், புது மடல்லி, அதன் EIA அறிவிப்பின் மூலம் 14 
மசப்டம்பர ் 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள், 14 ஆகஸ்ட் 
2018 அரசாங்க அறிவிப்பின்படி குத்தககப் பகுதி 100 மெக்ரடருக்கும் 
குகறவாக உள்ளதால் வரக B என வககப்படுத்தபடட்ுள்ளது. 04.09.2018 
& 13.09.2018 ரததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு ரதசி  பசுகமத் 
தீரப்்பா ம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண்.186 
மற்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) 
ரததி: 12.12.2018, இன் படி இந்த திட்டமானது B1 பிரிவில் வருகிறது. 

 SEIAA-TN/F.No.8413/SEAC/ToR-986/2021 dated 05.07.2021, என்ற 
கடிதத்தின் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 
ரமலாண்கமத் திட்டத்கதத் த ாரிப்பதற்காக SEIAA, தமிழ்நாடு 
வழங்கி  குறிப்பு விதிமுகறககள (ToR's) உள்ளடக்கி வகரவு அறிக்கக 
த ாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

 



 

 36 

அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

 

2.1 திட்டத்தின் வரக 

  தமிழ்நாடு, கரூர ்மாவடட்ம், புகளூர ்தாலுகா, புன்னம் கிராமத்தில் புல எண்கள் 
1197/1 (P), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 இல் அகமந்துள்ள 2.58.0 மெக்ரடர ் பரப்பளவில் 
சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரிக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான 
EIA அறிக்ககக த் த ாரிக்க குத்தககதாரர ்TORக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் 
 

2.2 திட்டத்திற்கான மதரவ 

  இப்பகுதியிலும் மாநிலத்திலும் கட்டுமானப் மபாருளாக சாதாரணக் கல் மற்றும் 
சரகளக் கல்கல திறம்பட ப ன்படுத்துவரத திட்டத்தின் அடிப்பகட ரநாக்கமாகும். 
உள்கட்டகமப்பு ரமம்பாடு மற்றும் கட்டுமானத் துகறயில் ஏற்பட்டுள்ள உந்துதல் 
கடந்த சில ஆண்டுகளில் சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகளக் கற்களின் ரதகவக  
அதிகரித்துள்ளது. கல் குவாரிக க் கட்டுவது கட்டுமானப் மபாருட்ககள மட்டுமல்ல, 
பிராந்தி த்தின் ரவகலவா ்ப்பு மற்றும் மபாருளாதார வளரச்ச்ிக யும் 
வழங்குகிறது, இது இறுதியில் பிராந்தி ம் மற்றும் மாநில மக்களின் சமூக-
மபாருளாதார நிகலக  ரமம்படுத்துகிறது. சுரங்க நடவடிக்கககள் உள்ளூர ்
மக்களுக்கு ரநரடி மற்றும் மகறமுக ரவகல வா ்ப்புகளுடன் சமூக-மபாருளாதார 
நன்கமககள வழங்கும். ரா ல்டி, மசஸ், வரிகள், DMF ரபான்ற வடிவங்களில் 
பிராந்தி  மற்றும் நிதி நன்கமகளுக்கும் இந்தத் திட்டம் பங்களிக்கிறது. 

 

2.3 இடம் 

அட்டவரண 2.1: இருப்பிட விவைங்கள் 

1 புல எண்கள். 1197/1 (பி), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 

2 கிராமம் புன்னம் கிராமம் 

3 
தாலுகா மற்றும் 
மாவட்டம் 

புகளூர ்தாலுக்கா, கரூர ்மாவட்டம் 

4 மாநிலம் தமிழ்நாடு 

5 ரடாரபாஷீட் எண். 58 F/13 

6 
அட்சரரகக  

தீரக்்கரரகக 

அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

10°59'00.58"N முதல் 

10°59'06.76"N வகர 

77°58'44.89"E முதல் 

77°58'52.38"E வகர 

 

2.4 திட்டத்திற்கான மதரவகள் 

2.4.1  நிலத் மதரவ 

  தமிழ்நாடு, கரூர ் மாவடட்ம், புகளூர ் தாலுகா, நல்லரராடு கிராமத்தில்  புல 
எண்கள். 1197/1 (பி), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 இல் அகமந்துள்ள 2.58.0 மெக்ரடர ்
குத்தககப் பகுதிக்கான சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள கல் குவாரிக்கு கரூர ்
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மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆடச்ி ர ் மூலம் குத்தககதாரர ் விருப்பக் கடிதத்கதப் 
மபற்றுள்ளார.் LOI 5 வருட குத்தகக காலத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது.  

 2.4.2 தண்ணீை் மதரவ 

  திட்டத்திற்கான மமாத்த நீர ்ரதகவ 3.82 KLD ஆகும், இது குவாரி குழி நீரிலிருந்து 
(கிகடக்கும் ரபாது) மற்றும் அருகிலுள்ள ஆழ்துகள கிணறுகள் மூலம் ரடங்கரக்ள் 
மூலம் பூரத்்தி மச ் ப்படும். குடிநீர ் ரதகவக்கு அருகில் உள்ள ரபாரம்வல்லில் 
இருந்து தண்ணீர ் சப்கள மச ் ப்படும். திட்டத்தில் தண்ணரீ ் ரதகவ பற்றி  
விவரங்கள் அட்டவகண 2.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. முன்மமாழி ப்பட்ட 
குவாரிக்கான நீர ்சமநிகல வகரபடம் படம் 2.1 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2.1: நீை் இருப்பு வரைபடம் 

  

தினசரி தண்ணரீ ்ரதகவ 

3.82 KLD 

நீர ்வழங்கல் 

 

சுரங்க நீர ்மற்றும் ரடங்கர ்நீர ்
விநிர ாகம் 

தூசி அடக்குமுகற 

2.58 KLD 

ரதாடட்ம் 

0.16 KLD 

குடி மற்றும் சுகாதாரம் 

1.08 KLD 

மசப்டிக் ரடங்க் & ரசாக் குழி 
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அட்டவரண 2.2: தினசைி தண்ணை்ீ மதரவ (KLD) 
விவைங்கள் கணக்கீடு விளக்கம் அளவு 

தூசி 
அடக்குமுகற 

KL (சதுர மீட்டருக்கு 0.1 லிட்டர)் இல் ஃப்யூஜிட்டிவ் 
உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த தண்ணரீ ்மதளிப்பதற்கு 

ஒரு நாகளக்கு தண்ணீர ்ரதகவ 

(25800 சதுர மீடட்ருக்கு தண்ணீர ்ரதகவ. அதாவது 
2.58.0 மெக்ரடர ்பரப்பளவு ரதகவ =0.1*25800 = 2580 

லிட்டர ்அதாவது 2.58 KLD) 

2.58 

பசுகம 
அரண் & 
ரதாடட்ம் 

ஒரு மசடிக்கு ஒரு நாகளக்கு 4 லிடட்ர ்தண்ணரீ ்
ரதகவப்படுகிறது. 

பசுகம அரண் பகுதி= 0.17 மெக்ரடர,் அதாவது 
1700 ச.மீ. 

ஆண்டுக்கு 40 மரங்ககளக் கருத்தில் மகாண்டு 
மரங்களின் எண்ணிக்கக 

ஒரு நாகளக்கு 40*4 = 160 லிட்டர ்அதாவது 0.16 KLD 

0.16 

உள்நாட்டு 
ப ன்பாடு 

ஒரு நபருக்கு ஒரு நாகளக்கு 45 லிடட்ர ்தண்ணீர ்
ரதகவ. 

மதாழில்நுடப் ஊழி ரக்ள் உட்பட மமாத்த 
மதாழிலாளரக்ளின் எண்ணிக்கக = 24 

(45 Lpcd*24 = 1.080 KLD) 

1.08 

மமாத்தம் 3.82 KLD 

2.4.3 மனித சக்தி மதரவ 

  குவாரி ானது துகளயிடுதல், ரதாண்டிம டுத்தல், ரபாக்குவரத்து ரபான்ற 
நடவடிக்கககளுக்கு ரவகலவா ்ப்கப வழங்கும். சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள 
குவாரிக்கான உத்ரதச மனிதவளத்தின் பட்டி ல் அட்டவகண-2.3 இல் 
காடட்ப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 2.3: மனிதவளதத்ின் மதரவ 

வ. எண் விவைங்கள் எண்ணிக்ரக 

1. கமன் ஃரபாரர்மன் 1 

2. பிளாஸ்டர ்/ துகண 1 

3. எக்ஸ்கரவட்டர ்- ஆபரரட்டர ்& டிகரவர ் 4 

4. ஜாக ்சுதத்ி இ க்குபவர ் 10 

பகுதி திறரமயான பதாழிலாளை ்

5. பாதுகாப்பு 1 

திறன் அற்ற உரழப்பு 

6. மதாழிலாளர ்மற்றும் உதவி ாளர ் 3 

7. சுத்தம் மச ்பவர ் 4 

பமாத்தம் 24 

ஆதாரம்: அங்கீகரிகக்ப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.4.4 சக்தி மதரவ 

  மபரும்பாலான குவாரி இ ந்திரங்கள் டீசலில் இ க்கப்படும், இதனால், 
சுரங்கத்திற்கு மபரி  மின்சாரம் ரதகவப்படாது. முன்மமாழி ப்பட்ட சாதாரணக் கல் 
மற்றும் சரகள குவாரிக்கு சுரங்க நடவடிக்ககக்கு மின்சாரம் எதுவும் ரதகவயில்கல. 
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மதி ம் 1 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வகர 1 மணி ரநர உணவு இகடரவகளயுடன் 
காகல 9 மணி முதல் மாகல 5 மணி வகர பகல் ரநரத்தில் மட்டுரம மச ல்பட 
உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.4.5 டீசல் மதரவ 

  1,58,306 லிடட்ர ் HSD முழு திட்ட வாழ்க்ககக்கும் ப ன்படுத்தப்படும். அருகில் 

உள்ள டீசல் பம்புகளில் இருந்து டீசல் மகாண்டு வரப்படும். திட்டத்திற்கு மின்சாரம் 

ரதகவயில்கல. சம்பந்தப்படட் அதிகாரிகளிடம் அனுமதி மபற்ற பிறரக அருகில் 

உள்ள மின்கம்பங்களில் இருந்து இரவில் விளக்குகளுக்கு எடுக்கப்படும். 

 

1. சைரளக்கு:  

ஒரு மணி ரநரம் எக்ஸ்கரவட்டரக்்கு ப ன்படுத்தப்படும் அளவு  = 10 லிட்டர ்/ மணி 
ஒரு மணி ரநரதத்ிற்கு எக்ஸ்கரவட்டர ்மச ்யும் எகஸ்்கரவட்    = 60m3 சரகள 

சாதாரணக் கல் அளவு               = 22365/60 

டீசல் நுகரவ்ு                  = 373 மணிரநரம் x 10லிட்டர ்

மமாத்த டீசல் நுகரவ்ு                = 3,730 லிட்டர ்எசஎ்ஸ்டி   

                      சரகள ப ன்படுத்தப்படும் 

2. சாதாைணக் கல்லுக்கு: 

ஒரு மணி ரநரம் எக்ஸ்கரவட்டரக்்கு ப ன்படுத்தப்படும் அளவு  = 16 லிட்டர ்/ மணி 
ஒரு மணி ரநரதத்ிற்கு எக்ஸ்கரவட்டர ்மச ்யும் எகஸ்்கரவட்    = 20m3 சாதாரணக் கல் 

சாதாரணக் கல் அளவு               = 189875/20=9494 மணிரநரம் 

டீசல் நுகரவ்ு                  = 9494 மணிரநரம் x 16லிட்டர ்

மமாத்த டீசல் நுகரவ்ு                = 1,51,904 லிட்டர ்HSD   

                 சாதாரணக் கல்லுக்கு ப ன்படுதத்ப்படும் 

 

பமாத்த டீசல் நுகை்வு   =3,730 + 1,51,904 =1,55,634 லிட்டை் 

2.4.6 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

  இந்த பகுதியில் இருப்பு, இ ற்ககயில் மிகப்மபரி தாக இருப்பதால், இந்த திட்ட 
காலத்திற்கு திறந்தமவளி சுரங்கத்கத ரமற்மகாள்ள உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
குவாரியில் ப ன்படுத்தப்படும் இ ந்திரங்களின் பட்டி ல் அட்டவகண 2.4 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. மபரும்பாலும் வாடகக உபகரணங்கள் 
ப ன்படுத்தப்படுகின்றன.  

அட்டவரண 2.4: இயந்திைங்களின் பட்டியல் 

வ.எண் விவைம் எண்ணிக்ரக 

1. ஜாக் சுத்தி 5 

2. அமுக்கி 1 

3.             பக்மகட ்மற்றும் ராக் பிரரக்கர ்மகாண்ட எக்ஸ்கரவடட்ர ் 1 

4. டிப்பரக்ள் 3 

ஆதாரம்: அங்கீகரிகக்ப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.4.7 லாைி சுரம கணக்கீடு 

ஒரு லாரி ரலாடு               = 6மீ3 (ரதாரா மாக) 

ரவகல நாட்களின் மமாத்த எண்ணிக்கக     = 300 நாட்கள் ஆண்டுக்கு 

இந்த ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் எடுக்க  
ரவண்டி  மமாத்த அளவு           = 1,89,875 மீ3 

ஒரு நாகளக்கு மமாத்த லாரிகள் ரலாடு      = 189875 மீ3 / 6மீ3 
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                    = 31645 லாரி சுகம 

                    = 31645/ 5years 

                    = 6329/ 300 days 

சாதாைணக் கல்              = 21 லாைி சுரம/நாள் 

மூன்று ஆண்டுகளில் அகற்றப்பட ரவண்டி  சரகளகளின் மமாத்த அளவு    

                    = 22,365மீ3  

ஒரு நாகளக்கு மமாத்த லாரிகள் ரலாடு      = 22,365 மீ3 / 6மீ3 

                    = 3728 லாரி சுகம 

                    = 3728/ 3  

                    = 1243/ 300 days 

ஒரு நாரளக்கு சைரள சுரம         = 4 லாைி சுரம/நாள் 

 

2.5 திட்ட பசலவு 

  முன்மமாழி ப்படட் சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரியின் மதிப்பிடப்படட் 
மசலவு ரூ.48,58,000/- பிரித்து கீரழ அட்டவகணயில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

அட்டவரண 2.5: திட்டச ்பசலவின் மதிப்பீடு 

திட்ட மசலவு (A) ரூ. 43,82,000/- 

EMP மசலவு (B) ரூ. 3,80,000/- 

மமாத்த திட்டச ்மசலவு (A+B) ரூ. 47,62,000/- 

CER மசலவு (2.0%) ரூ.96,000/- 

மமாத்த மசலவு ரூ. 48,58,000/- 

2.6 பைாமைிப்பு மதரவ 

   அருகிலுள்ள நகரத்தில் அகமந்துள்ள ரசகவ கம ங்களில் அகனத்து 
உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு ரமற்மகாள்ளப்படும். ரதாண்டுதல், 
மவடித்தல், ஏற்றி மற்றும் டிப்பர/்டம்பர ் கலகவக ப் ப ன்படுத்தி, சுரங்கச ்
மச ல்பாட்டின் முன்மமாழி ப்படட் முகற திறந்த குழி குவாரி ஆகும். 
ப ன்படுத்தப்படும் இ ந்திரங்கள் ரமற்பரப்பு துகளயிடல், எக்ஸ்கரவசன், தண்ணீர ்
ரடங்கர ்ஏற்றுதல் மற்றும் ரபாக்குவரத்து ஆகும்.  

2.7 பகுதியின் புவியியல் 

  புவியி ல் ரீதி ாக, முழு மாவட்டத்கதயும் கடினமான பாகறகள் மற்றும் 
வண்டல் வடிவங்களாக வககப்படுத்தலாம். கடினப் பாகற உருவாக்கம்: - 
மாவட்டத்தின் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பகுதிகள் மதான்கம ான காலத்கதச ்
ரசரந்்த கடினப் பாகறகளால் சூழப்பட்டுள்ளன. பல்ரவறு வகக ான கடினப் 
பாகறகளில் முக்கி  உருவாக்கம் கினிசிக் வகக உருவாக்கம் ஆகும். 
இம்மாவட்டத்தில் கரூர ் மற்றும் அரவக்குறிசச்ி தாலுகாக்களில் சரர்னாககட ்
காணப்படுகிறது. வானிகலக்கு எதிரப்்புத் திறன் மகாண்ட குவாரட்்கசட்டுகள் 
சாரர்னாககட ் மற்றும் கினிசிக் வகககளிலும் ரமரல உள்ள பாகற வகககளிலும் 
திட்டுகளாகக் காணப்படுகின்றன. வண்டல் படிவு: - ஆற்றின் மூலம் வண்டல் 
மகாண்டு மசல்லப்படும் மணல், வண்டல், களிமண், சரகள ரபான்ற சமீபத்தி  
வண்டல் படிவுகள் கரூர,் கிருஷ்ணரா புரம் மற்றும் குளித்தகல மதாகுதிகளில் 
காவிரி ஆற்றின் மறுபுறத்தில் காணப்படுகின்றன. இந்த வடிவங்கள் கடினமான 
பாகறக்கு ரமல் உள்ளன 
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படம் 2.2: புவியியல் ஆய்வுப் பகுதி 

2.8 நீை்வளவியல் 

அ)  கடினமான பாரறகள் 

  மாவட்டத்தின் 90% க்கும் அதிகமான பகுதிகள் ஆரக்்கி ன் காலத்தின் 
கடினமான பாகறகளால் அடியில் உள்ளன. இந்த மாவட்டத்தில் கரூர ் மற்றும் 
அரவக்குறிசச்ி தாலுகாக்களில் பாக்மகட்டுகளாக சரர்னாககட் நிகழ்கிறது. 
வானிகலக்கு எதிரப்்புத் திறன் மகாண்ட குவாரட்்கசட்டுகள் சாரர்னாககட ்மற்றும் 
க்னீசிஸ் வகககளில் திட்டுகளாகவும் காணப்படுகின்றன. 
 

ஆ)  வண்டல் வடிவங்கள் 

  கரூர,் கிருஷ்ணரா புரம் மற்றும் குளித்தகல மதாகுதிகளில் காவிரி ஆற்றின் 
இருபுறமும் ஆற்றின் மூலம் கடத்தப்படும் மணல், வண்டல், களிமண், சரகள ரபான்ற 
சமீபத்தி  வண்டல் படிவுகள் காணப்படுகின்றன. இந்த வடிவங்கள் கடினமான 
பாகறக்கு ரமல் உள்ளன. 

துரள துரளயிடுதல்: 
  கடினமான பாகற அகமப்புகளில் நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் இ க்கம் 
வானிகல அகமப்புகளின் நுண்துகள மண்டலங்கள் மற்றும் விரிசல்கள், பிளவுகள் 
மற்றும் இகணப்புகள் திறந்த அகமப்புகளுக்கு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 
மபாதுவாக, கடினமான பாகறப் பகுதிகளில், வானிகல மற்றும் ஆழம் ஆகி  
இரண்டிலும் தடிமன் ஏற்படுவது மதாடரச்ச்ி ற்றதாக இருக்கும். எனரவ கடினமான 
பாகற அகமப்புகளில் நிலத்தடி நீகர ரீசாரஜ்் மச ்வது வானிகலயின் தீவிரம் 
மற்றும் ஆழத்தால் பாதிக்கப்படுகிறது. ஆ ்வு ஆழ்துகள துகளயிடுதல் மற்றும் பம்ப் 
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ரசாதகனககள நடத்துவதன் மூலம் நிலத்தடி பாகற நிகல மற்றும் நீரந்ிகல 
பாத்திரங்ககள கண்டறி  முடியும். 
  மாநில நிலத்தடி மற்றும் ரமற்பரப்பு நீர ்ஆதார தரவு கம ம், விசாரகணயின் 
ரபாது, மாவடட்ம் முழுவதும் 85 க்கும் ரமற்பட்ட ஆழ்துகள கிணறுககள ரதாண்டி, 
நிலத்தடி மபாருளின் தன்கம மற்றும் நடத்கத மற்றும் அவற்றின் நீரப்்பிடிப்பு மற்றும் 
நீர ்விகளயும் திறன் ஆகி வற்கறக் கண்டறியும். சம்பிரதா ங்களின் தன்கமயில் 
குகறந்த தூரத்தில் கூட கணிசமான ரவறுபாடு உள்ளது. குளித்தகல மற்றும் 
கிருஷ்ணரா புரம் தாலுகாக்களில், தகர மட்டத்திலிருந்து 16 மீ முதல் 20 மீ 
வகரயிலான வானிகலயின் தடிமன் கணிசமான அளவில் இருப்பதாக ஆழ்துகளக் 
கிணறுகளின் பாகறயி ல் குறிப்பிடுகிறது. காரவரி வண்டல் மண் வண்டல் பகுதி 
காவிரி ஆற்றின் இருபுறமும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் வண்டல் மண்ணின் 
தடிமன் சுமார ்10-12 மீ என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

நீை்நிரல அளவுருக்கள்: 
  அதிகமாகரவா அல்லது குகறவாகரவா, கரூர ் மாவட்டத்தின் 90 சதவிகிதம் 
மதான்கம ான காலத்தின் படிக வடிவத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. கடினமான பாகற 
உருவாக்கத்தில் நீரந்ிகலயின் தடிமன் 15 முதல் 35 மீ வகர மாறுபடும். இண்டர ்
கிரானுலர ் ரபாரராசிடட்ி என்பது படுக்ககப் பாகறயில் வானிகல மற்றும் 
விரிசல்கள் வளரச்ச்ியின் தீவிரம் மற்றும் அளகவப் மபாறுத்தது. ஆழமான 
தட்பமவப்பநிகல ானது க்னசீிக் வடிவங்களிலும், மிதமான வானிகல 
சாரர்னாககட் உருவாக்கத்திலும் உருவாகிறது. வண்டல் மண் உருவாக்கம் 
முக்கி மாக காவிரி ஆற்றின் ரபாக்கில் நீண்டுள்ளது. கடினமான பாகற மற்றும் 
வண்டல் வடிவங்களின் நீரந்ிகல அளவுருக்கள் கீரழ உள்ள அட்டவகணயில் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 2.6 நீை்நிரல அளவுருக்களின் வைம்பு 

பபயை் 
குறிப்பிடட் 

விரளவு (%) 

T 

(மீ2/d) 
K (மீ/நாள்) 

கிணறுகள் மூலம் 

பபறும் அளவு (lps) 

வண்டல் மண் 6.8 45-205 2-4.5 8.3 முதல் 16.66 வகர 

கடினப் பாகற 0.7-2.3 28-75 5-9 1.66 முதல் 2.5 வகர 

 

2.9 புவி அரமப்பியல் 

      மாவட்டத்தின் முழுப் பகுதியும் பாகறமவட்டுக் குகறமானப் பரப்புகாக 
உள்ளது. மாவட்டத்தின் மதற்குப் பகுதியில் காணப்படும் ரங்கமகல மகலகள் மற்றும் 
கடவூரம்கலகள், கிழக்குத் மதாடரச்ச்ி மகலகளின் எசச்ங்கள் மற்றும் கடல் 
மட்டத்திலிருந்து சராசரி ாக 1031 மீ உ ரத்திற்கு உ ரந்்துள்ளன. அ ் ரம்கல, 
தாந்ரதாணிமகல மற்றும் ரவலாயுதம்பாகள ம் மகலகளால் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் ஏராளமான சிறி  எஞ்சி  மகலகள் உள்ளன. 
இப்பகுதியின் மபாதுவான உ ரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 100 மீ முதல் 200 மீ 
வகர இருக்கும். மச ற்ககக்ரகாள் படங்களின் விளக்கம் மூலம் மாவட்டத்தில் 
அகட ாளம் காணப்படட் முக்கி  புவியி ல் அலகுகள் 1) கட்டகமப்பு மகல, 2) 
மபடிமமன்ட்ஸ், 3) ஆழமற்ற மபடிமமன்ட்கள், 4) புகதக்கப்படட் மபடிமமன்ட்ஸ் மற்றும் 
5) வண்டல் சமமவளி. ஒவ்மவாரு புவியி ல் அலகுகளிலும் நிலத்தடி நீர ் நிகழ்வின் 
ஒட்டுமமாத்த மதிப்பீடு மற்றும் அதன் கெட்ரரா புவியி ல் பாத்திரங்களின் 
முக்கி த்துவம் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, புவியி ல் மற்றும் வரி விவரங்கள் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 
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படம்0.1ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் 

2.10 பாரறயியல் 

  ஒரு குறிப்பிடட் பகுதியில் மவவ்ரவறு புவியி ல் அடுக்குகளின் இருப்பு நிலத்தடி 
வரிகச ானது லித்தாலஜி எனப்படும் வாரத்்கதயுடன் விவரிக்கப்படுகிறது. ஆ ்வுப் 
பகுதி ானது ரமல் மண் மற்றும் புதி  அடுக்குகளான மஜனிஸ், சாரர்னாககட், 
கபராக்சகனட ் ஆகி வற்கறக் மகாண்டுள்ளது. ஆ ்வுப் பகுதியின் பாகற 
விவரங்கள் ஆ ்வுப் பகுதி முழுவதும் ரதரந்்மதடுக்கப்பட்ட துகளப் பதிவுகளிலிருந்து 
அறி ப்படுகின்றன. 
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படம்0.2 ஆய்வு பகுதியின் லித்தாலஜி  

2.11 பபௌதீகம் மற்றும் வடிகால் முரற 

• கரூர ்மாவடட்ம் கடவூர ்மகலகள், அ ் ரம்கல, தாந்ரதாணி மகல மற்றும் 

ரவலாயுதம்பாகள ம் மகலகளால் குறிக்கப்படும் சிறி  மகலப்பகுதிகளாக 

பரவலாக வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• இம்மாவட்டத்தின் வடக்கு எல்கலயில் பாயும் காவிரி ாற்றால் 

இம்மாவட்டத்தின் முழுப் பகுதியும் வடிகால் மச ் ப்படுகிறது. 

• பவானி, மநா ் ல் மற்றும் அமராவதி ஆகி கவ காவிரிப் படுககயின் கீழ் 

வரும் முக்கி  ஆறுகள் ஆகும். 

• அமராவதி, மகாடகனாறு மற்றும் மநா ் ல் ஆகி  கிகள ஆறுகள் 

மாவட்டத்தின் ரமற்குப் பகுதிக  மவளிர ற்றுகின்றன. 

  குத்தககக்கு ப ன்படுத்தப்படட் பகுதி தட்கட ான நிலப்பரப்கபக் 
காட்டுகிறது. இப்பகுதி வடகிழக்கு பக்கமாக மமன்கம ான சா ்வாக உள்ளது. 
இப்பகுதியின் உ ரம் MSL இலிருந்து 175மீ. இப்பகுதி ானது சுமார ் 3 மீ தடிமன் 
மகாண்ட சரகள ால் மூடப்பட்டுள்ளது, அகதத் மதாடரந்்து சரர்னாககட்டின் மபரும் 
உருவாக்கம் உள்ளது, இது தற்ரபாதுள்ள குவாரி குழியிலிருந்து மதளிவாக 
ஊகிக்கப்படுகிறது. 

  ரகாகடயில் 64 மீடட்ர ் ஆழத்திலும், மகழக்காலத்தில் 59 மீட்டர ் ஆழத்திலும் 
நீரம்ட்டம் காணப்படும். சராசரி மகழ ளவு சுமார ்655 மி.மீ. 

2.12 சுைங்கத்தின் விவைங்கள் 

குவாரி ானது மபஞ்சின் உ ரம் அதிகபட்சமாக 5மீ வகர இருக்கும் வககயிலும், 
மபஞ்சுகளின் அகலம் உ ரத்கத விட அதிகமாகவும், கிகடமட்டத்தில் இருந்து 45° 
சா ்வாக இருக்கும் வககயிலும் வடிவகமக்கப்படும். துகளயிடுதல் மற்றும் 
மவடிக்கும் நுடப்த்தின் உதவியுடன் சுரங்கம் மச ் ப்படும். 
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2.13 குவாைியின் இருப்பு மதிப்பீடு & ஆயுள் 

2.13.1 இருப்பு மதிப்பீடு 

தாது இருப்புக்களின் மதிப்பீடு புவியி ல் குறுக்குமவட்கடப் 
ப ன்படுத்தி வழக்கமான இகண குறுக்கு மவடட்ு முகற மூலம் 
மச ் ப்படுகிறது. தாது பகுதி ஸ்டிகரக் மூலம் புவியி ல் 
குறுக்குமவடட்ுகள் த ாரிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்மவாரு குறுக்கு 
பிரிவிலும் உள்ள தனிப்பட்ட லித்ரதா அலகுகளின் பரப்பளவு 
தனித்தனி ாக கணக்கிடப்படுகிறது. குறுக்குமவடட்ுக்கு இகடர  
உள்ள மதாகுதி, இகண குறுக்குமவடட்ின் சராசரி பரப்பளவு அதாவது 
((S1+S2)/2) மற்றும் பிரிவு இகடமவளிக  மபருக்குவதன் அடிப்பகடயில் 
வருகிறது. ரமலும் மமாத்த அடரத்்தி ால் மபருக்குவதன் மூலம் 
டன்ரனஜ் வருகிறது. 

2.13.2  புவியியல் இருப்புக்கள் 

  தாது பகுதி ஸ்டிகரக் மூலம் புவியி ல் குறுக்குமவட்டுகள் 
த ாரிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்மவாரு குறுக்கு பிரிவிலும் உள்ள தனிப்படட் லித்ரதா 
அலகுகளின் பரப்பளவு தனித்தனி ாக கணக்கிடப்படுகிறது. பிரிவு வாரி ாக, 
மதாகுதி கணக்கிடப்பட்டு மீ3 ஆல் மபருக்கப்படுகிறது. MT இல் சாதாரணக் கல் 
மற்றும் சரகளயின் வளத்கதக் கணக்கிட, மதாகுதி 2.5MT/m3 (மமாத்த அடரத்்தி) ஆல் 
மபருக்கப்படுகிறது. 

  தற்ரபாதுள்ள குவாரி குழிககள கழித்த பிறகு மமாத்த புவியி ல் வளங்கள் 
கணக்கிடப்படுகின்றன. குவாரி குத்தககப் பகுதியில் கிகடக்கும் மமாத்த புவியி ல் 
இருப்பு அட்டவகண 2.7 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 2.7: கிரடக்கும் புவியியல் ரகயிருப்பின் சுருக்கம் 

மவடித்தல் துகளயிடல் 

சாதாரணக் கல் 
சரகள 

எக்ஸ்கரவசன் 

சுைங்க பசயல்முரறயின் திடட் வரைபடம் 

 

சாதாரணக் கல்கல பிடம்ெட்டிலிருந்து 

ரதகவப்படும் மநாறுக்கிக்கு ஏற்றுதல் 

ஜல்லிக்கற்கள் அகற்றப்பட்டு, தாழ்வான 

பகுதிககள நிரப்பவும், சமன் மச ் வும் 

ப ன்படுத்தப்படும் 
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பிைிவு பபஞ்ச ்
நீளம் 

(மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் 

கல்லின் 

புவியியல் 

இருப்பு (மீ3)100% 

சைரள 

(மீ3) 

 i 85 118 3 - 30090 

XY-AB 

I 85 118 5 50150 - 

ii 85 118 5 50150 - 

iii 85 118 5 50150 - 

iv 85 118 5 50150 - 

v 85 118 5 50150 - 

vi 85 118 5 50150 - 

vii 85 118 5 50150 - 

viii 85 118 5 50150 - 

ix 85 118 5 50150 - 

பமாத்தம் 401200 30090 

 I 43 137 3 - 17673 

XY-CD 

i 46 137 5 31510 - 

ii 50 137 5 34250 - 

iii 115 137 5 78775 - 

iv 115 137 5 78775 - 

v 115 137 5 78775 - 

vi 115 137 5 78775 - 

vii 115 137 5 78775 - 

viii 115 137 5 78775 - 

ix 115 137 5 78775 - 

பமாத்தம் 538410 17673 

 பமாத்த கூடுதல் 939610 47763 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

சரகளயின் கிகடக்கும் புவியி ல் வளங்கள்      : 47,763மீ3 

சாதாரணக் கல்லின் கிகடக்கும் புவியி ல் வளங்கள்   : 9,39,610மீ3 

2.13.3  சுைங்க இருப்புக்கள் 

  மபஞ்சுகள் அகமப்பது, உள் எல்கலயில் சட்டப்பூரவ் பாதுகாப்பு தூரத்கத விட்டு 

மவளிர றுவது, மபஞ்சுகளிரலர  சுரங்கப் பூட்டுகள், சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம், 

ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட மபஞ்ச ் சா ்வு ரபான்றவற்றின் காரணமாக சுரங்கக் 

ககயிருப்பு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. பாதுகாப்பான தூரம், மபஞ்சுகள் மற்றும் 

இருக்கும் குழி ஆகி வற்றில் சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள தடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள இருப்புக்கள் கீரழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 2.8: சுைண்டக்கூடிய இருப்புச ்சுருக்கம் 

பிைிவு 
பபஞ்ச ்

(மீ) 

நீளம் 

(மீ) 

அகலம் 

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் கல்லின் 

சுைங்க வளங்கள் 

(மீ3) 

சைரள 

(மீ3) 

XY-AB 

I. 75 61 3 - 13725 

II. 75 61 5 22875 - 

III. 70 51 5 17850 - 

IV. 65 41 5 13325 - 

V. 60 31 5 9300 - 

VI. 55 21 5 5775 - 

VII. 50 11 5 2750 - 

பமாத்தம் 71875 13725 

XY-CD 

I. 36 80 3 - 8640 

II. 38 80 5 15200 - 

III. 38 70 5 13300 - 

IV. 97 60 5 29100 - 

V. 92 50 5 23000 - 

VI. 87 40 5 17400 - 

VII. 82 30 5 12300 - 

VIII. 77 20 5 7700 - 

பமாத்தம் 118000 8640 

 பமாத்த கூடுதல் 189875 22365 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

சரகளயின் மமாத்த சுரங்க இருப்பு     : 22,365 மீ3 

சாதாரணக் கல்லின் மமாத்த சுரங்கம் மீட்கக்கூடி  இருப்புக்கள்  :1,89,875 மீ3 

 

1,89,875 மீ3 100% மீட்பு விகிதத்தில் சாதாரணக் கல் மற்றும் 22,365 மீ3 சரகள, 38 மீ (3மீ 
சரகள + 35மீ சாதாரணக் கல்) ஆழம் வகர. சுரண்டக்கூடி  இருப்புக்கள் என 
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது 

2.13.4  குவாைியின் எதிை்பாை்க்கப்படட் ஆயுள் 

முன்மமாழி ப்படட் குவாரியின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆயுள் 5 ஆண்டுகள். 

2.14 சுைங்க முரற 

  சுரங்க முகற அகனத்து கிளஸ்டர ்குவாரிகளுக்கும் மபாதுவானது, திறந்தமவளி 
இ ந்திரம மாக்கப்பட்ட சுரங்க முகற ானது மபஞ்ச ் உ ரத்திற்கு குகற ாத 
மபஞ்ச ் அகலத்துடன் 5.0 மீடட்ர ் உ ர மபஞ்கச உருவாக்குவதன் மூலம் 
முன்மமாழி ப்படுகிறது. இருப்பினும், சாதாரணக் கல் குவாரிக ப் மபாறுத்த 
வகரயில், ரமரல உள்ள ஒழுங்குமுகற 106 (2) (b) இன் விதிககளக் ககடப்பிடிப்பது, 
சுரங்கப் பிரசச்கனகளுடன் இகணந்த பல்ரவறு உள்ளாரந்்த மபடர்ரா மரபணு 
காரணிகளால் அரிதாகரவ சாத்தி மாகும். எனரவ, குவாரிச ்சட்டம் - 1952 இன் கீழ், 
MMR-1961 இன் 106 (2) (b) விதிமுகறகளுடன் ரதகவ ான ஏற்பாடுகள் கிகடக்கப்மபற, 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இ க்குநரிடமிருந்து ரமற்கண்ட ஒழுங்குமுகற விதிகளுக்குத் 
தளரவ்ு மபற உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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  ரமல் அடுக்கு (சரகள) கெடர்ாலிக் எக்ஸ்கரவசன் மூலம் ரநரடி ாக ரதாண்டி 
டிப்பரக்ளில் ரநரடி ாக ஏற்றப்பட்டு ரதகவப்படும் வாடிக்கக ாளரக்ளுக்கு 
விற்கப்படும். சாதாரணக் கல் என்பது ஒரு பாத்ரதாலித் உருவாக்கம் மற்றும் ஆதாரப் 
பாகறயில் இருந்து கணிசமான அளவு பாகறககள பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ்
துகளயிடுதலின் மூலம் ரமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மவடிப்பதற்கு ஸ்லரி 
மவடிமருந்துகள் ப ன்படுத்தப்படும். ராக் பிரரக்கரஸ்் யூனிட்டுடன் இகணக்கப்பட்ட 
கெட்ராலிக் எக்ஸ்ரகரவட்டரக்ள் மபரி  பாகறககள உகடத்து ரதகவ ான அளவு 
துண்டுகளாக உகடத்து இரண்டாம் நிகல மவடிப்கபத் தவிரக்்கவும், பக்மகட் 
யூனிட்டுடன் இகணக்கப்பட்ட கெட்ராலிக் எக்ஸ்கரவடட்ர ்டிப்பரக்ளில் சாதாரணக் 
கல்கல ஏற்றவும், பின்னர ் கல்கல பிட்மெட்டில் இருந்து அருகிலுள்ள 
மநாறுக்கிகளுக்கு மகாண்டு மசல்லவும் ப ன்படுத்தப்படும். 

2.15 மமல் மண், அதிக சுரமகரள அகற்றுதல் மற்றும் கழிவு நீை் 
➢ மமல் மண் 

இந்த முன்மமாழி ப்படட் தளத்தில் ரமல் மண் இல்கல. 
 
➢  அதிக சுரம 

  5மீ ஆழம் வகர சுமார ்22,365மீ3 சரகள உருவாக்கம் வடிவில் ரமலடுக்கு உள்ளது. 
தாழ்வான பகுதிககள நிரப்புவதற்கும் சமன் மச ்வதற்கும் சரகள ரநரடி ாக 
டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படும். ரதாண்டி  சாதாரணக் கல் (100%) ரதகவப்படும் 
வாடிக்கக ாளரக்ளுக்கு ரநரடி ாக டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படும். இந்த திடட் காலத்தில் 
எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் இல்கல, எனரவ கழிவுககள அகற்றுவது 
ஏற்படாது. 

➢  கழிவு நீை் 

  குவாரி குத்தகக பகுதியில் இருந்து எந்த மச ல்முகற கழிவுகளும் உற்பத்தி 
மச ் ப்படாது. குவாரி அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிர றும் வீட்டுக் கழிவுகள் 
மசப்டிக் ரடங்க் மற்றும் சாக் பிட்களில் மவளிர ற்றப்படுகிறது. 
  திடமான திரவம் மற்றும் வாயு வடிவில் எந்த நசச்ுக் கழிவுகளும் உருவாகும் 
என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல மற்றும் கழிவுககள சுத்திகரிக்க ரவண்டி  
அவசி மில்கல. 

2.16 உற்பத்தி விவைங்கள் 

  ஆண்டு வாரி ாக இப்பகுதியில் இருந்து சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள 
உற்பத்தி அதிகபட்ச மகாள்ளளவு வகர இருக்கும். மீடப்ு காரணி 100% வகர உள்ளது, 
எனரவ எந்த கழிவுகளும் உருவாக்கப்படாது. ரதாண்டப்படட் அகனத்து அளவுகளும் 
விற்பகனக்கு உரி கவ. குவாரி திட்ட காலத்தில் முன்மமாழி ப்படட் வளரச்ச்ி 
மற்றும் உற்பத்தியின் சுருக்கம் அட்டவகண 2.9 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. திட்ட 
காலத்தில் குவாரி வளரச்ச்ிக க் காட்டும் திடட்ம் படம் 2.5 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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அட்டவரண 2.9: ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ி மற்றும் உற்பதத்ி 

ஆண்டு பிைிவு 
பபஞ்ச ்

(மீ) 

நீளம் 

(மீ) 

அகலம் 

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

சாதாைணக் கல்லின் 

மீட்படடுக்கக்கூடிய 

இருப்புக்கள் (மீ3) 

சைரள 

(மீ3) 

I 

XY-CD 

I 33 80 3 - 7920 

II 34 80 5 13600 - 

III 31 70 5 10850 - 

IV 48 60 5 14400 - 

பமாத்தம் 38850 7920 

II 

I 3 80 3 - 720 

II 4 80 5 1600 - 

III 7 70 5 2450 - 

IV 49 60 5 14700 - 

XY-AB 

I 34 61 3 - 6222 

II 30 61 5 9150 - 

III 25 51 5 6375 - 

IV 20 41 5 4100 - 

பமாத்தம் 38375 6942 

III  

I 41 61 3 - 7503 

II 45 61 5 13725 - 

III 45 51 5 11475 - 

IV 45 41 5 9225 - 

V 28 31 5 4340 - 

பமாத்தம் 38765 7503 

IV  

V 32 31 5 4960 - 

VI 55 21 5 5775 - 

VII 50 11 5 2750 - 

XY-CD 

V 92 50 5 23000 - 

VI 12 40 5 2400 - 

பமாத்தம் 38885 - 

V  

VI 75 40 5 15000 - 

VII 82 30 5 12300 - 

VIII 77 20 5 7700 - 

பமாத்தம் 35000 - 

பமாத்த கூடுதல் 189875 22365 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 

மமாத்த முன்மமாழி ப்படட் சரகள இருப்புக்கள்     : 22,365 மீ3 

மமாத்த முன்மமாழி ப்படட் சாதாரணக் கல்லின் 

மீட்கக்கூடி  இருப்புக்கள்              : 1,89,875 மீ3 
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படம் 2.5 உற்பதத்ி மற்றும் மமம்பாட்டுத் திடட்ம் மற்றும் பிைிவு  

2.17 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிக்கும் அளவுருக்கள் 

  உகடந்த மண்டலத்திலிருந்து உற்பத்தி எக்ஸ்கரவடட்ர ்உதவியுடன் மபறப்படும், 
அரதசம ம் சிறி  மண்டலத்திலிருந்து உற்பத்தி துகளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 
மூலம் மபறப்படும். காற்று அமுக்கி உதவியுடன் ஜாக் சுத்தி லால் துகளயிடுதல் 
மச ் ப்படும்.  

 

• திறகம ான துகளயிடுதலுக்காகவும், துகளயிடும் சுத்தி ல் மற்றும் 

பிட்டுகளின் மநரிசகலத் தவிரப்்பதற்காகவும், தளரவ்ான கற்பாகறககள 

அகற்றுவதற்கு, துகள இடம் எக்ஸ்கரவடட்ரால் சரி ாக அகமக்கபடும். 

• 30-32 மிமீ விட்டம் மற்றும் 1.5 மீ ஆழத்தில் துகளயிடப்படும். 

• இகரசச்ல் அளகவக் குகறக்க, கநடர்ரட் கலகவ மற்றும் மில்லிமசகண்ட் 
மடடட்ரனடட்ரக்களப் ப ன்படுத்தி துகளகள் மவடிக்கப்படும். 
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• 5 மீடட்ர ் மபஞ்ச ்உ ரத்கத பராமரிக்க, முதலில் 2.5 மீடட்ர ்துகண மபஞ்ச ்

அகமக்கப்படும், பின்னர ் இரண்டு மபஞ்சக்ள் இகணக்கப்பட்டு 5 மீடட்ர ்

மபஞ்ச ்அகமக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படும். 

• இகடமவளி மற்றும் பாரம் முகறர  1.2 மீ மற்றும் 1 மீ என கவக்கப்படும். 

• ஒரு மவடி மவடிப்பில் சுமார ்30 முதல் 50 துகளகள் மவடிக்கும். 

• ஒரு துகளக்கு கிகடக்கும் அளவு 1.5 x 1 x 1=1.5m³ ஆக இருக்கும்.  

2.17.1  பவடிக்கும் முரற 

  மவடிக்கும் முகற முற்றிலும் பாகறகளில் இருக்கும் இகணப்புககள 
மபாறுத்தது. ரதாண்டுதல் பாகற துண்டு துண்டின் ரதகவக்ரகற்ப, சுரங்கப் 
மபாருட்களின் விரும்பி  உற்பத்தியுடன் மச ் ப்படுகிறது.  

 
அட்டவரண 2.10: ஒரு நாரளக்கு உற்பத்திக்கான பவடிப்புத் திட்டம் 

விவைங்கள் அளவு 

துகளகளின் எண்ணிக்கக 112 

துகளயின் வடிவம் ஜிக்ஜாக்- பல வரிகசகள் 

துகளகளின் சா ்வு கிகடமட்டத்திலிருந்து 800 

கிகடப்பது (டன்) 335 

தூள் காரணி 
(டன்/கிரலா மவடிமபாருட்கள்) 

6 

மமாத்த மவடிமபாருள் ரதகவ 

(கிரலா-ஸ்லரி மவடிமபாருட்கள்) 

56 

அளவு/துகள (கிரலா) 0.5 

மடடட்ரனடட்ரக்ளின் ப ன்பாடு 25 மில்லி விநாடி ரிரலக்கள் 

மவடிக்கும் உருகி மவடிக்கும் தண்டு 

2.17.2  பவடிக்கும் அதிை்பவண் 

ரதகவப்படும்ரபாது பகல் 12.00 முதல் 12.30 மணி வகர மட்டுரம மவடிமவடிப்பு 
ரமற்மகாள்ளப்படும். 

2.17.3  பவடிபபாருட்களின் மசமிப்புகள் 

  உரிமம் மபற்ற ரபாரட்ட்பிள் மவடிமருந்து இதழ்கள் மவடிமபாருட்ககள 
ரசமிப்பதற்காக ப ன்படுத்தப்படும். ரதகவக்ரகற்ப பிளாஸ்டிங் மச ் ப்படும். 
மவடிமருந்து அங்கீகரிக்கப்படட் மவடிமவடி நிறுவனத்தால் கக ாளப்படும் மற்றும் 
தற்ரபாகத  நகடமுகறகளின்படி பதிவு மச ் ப்பட்ட மவடிமவடி ஒப்பந்ததாரர ்
மூலம் மவடிப்பு ரமற்மகாள்ளப்படும். "MMR 1961" இன் படி மற்றும் DGMS இன் 
அனுமதியுடன் அகனத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்ககககளயும் பின்பற்றுவதன் மூலம் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிமவடிப்பு முன்மமாழி ப்படட்து. 

2.17.4  தற்காப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் உரிமம் மபற்ற இதழில் மவடிமபாருட்ககள 
சரி ான மற்றும் பாதுகாப்பான ரசமிப்பு. 

• DGMS வழங்கி  பிளாஸ்டரின் தகுதிச ்சான்றிதகழக் மகாண்ட திறகம ான 
பிளாஸ்டரக்ளால் மவடிமபாருட்ககள சரி ான, பாதுகாப்பான மற்றும் 
கவனமாக கக ாளுதல் மற்றும் ப ன்படுத்துதல். 
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• திருட்டு / திருட்டு, பத்திரிகக பகுதிக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நுகழவு மற்றும் 
தீப்மபட்டி, விளக்குகள், மமாகபல் ரபான்கள் ரபான்றவற்கற எடுத்துச ்
மசல்வகதத் தடுக்க அங்கீகரிக்கப்படட் நபரக்களச ் சரிபாரப்்பதற்கு 
முகற ான பாதுகாப்பு அகமப்பு. 

• வகுப்பு 2 இன் மவடிமருந்துகள் அவற்றின் அசல் ரகடர்ிட்ஜ் ரபக்கிங்கில் 
ப ன்படுத்தப்படும், ரமலும் மவவ்ரவறு அளவிலான மகட்டிககள 
த ாரிப்பதற்கான மவடிமபாருகள அகற்றுவதற்காக அத்தகக  மகட்டிக  
மவட்டக்கூடாது. 

• மடடட்ரனடட்ரக்ள் சிறப்பு மகாள்கலன்களில் அனுப்பப்படும். இகவ மற்ற 
மவடிமபாருட்களுடன் மகாண்டு மசல்லப்படாது. 

• மவடிமருந்துகள் நிரப்பப்பட்ட துகளகள் மவடிக்கும் வகர கவனிக்கப்படாமல் 
விடப்படாது. 

• சாரஜ்் மச ் த் மதாடங்கும் முன், கசரன்கள் மூலம் மதளிவாகக் ரகட்கக்கூடி  
எசச்ரிக்கக சிக்னல்கள் வழங்கப்படும், இதனால் அருகில் உள்ளவரக்ள் தஞ்சம் 
அகட லாம். 

• பகல் ரநரத்தில் மட்டுரம மவடி மவடிப்பு பணிகள் ரமற்மகாள்ளப்படும். ரமலும், 
இந்த திட்டத்தில், சுரங்க பணிகள் பகல் ரநரத்தில் ரமற்மகாள்ள 
உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.17.5 பயன்படுத்தப்படும் பவடிபபாருட்களின் வரககள் 

  குழம்பு மவடிமபாருட்கள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிஜரனற்றிகள் மற்றும் 
எரிமபாருளின் கணிசமான பகுதிககளக் மகாண்ட ஒரு மவடிக்கும் மபாருள், ரமலும் 
ஒரு தடிப்பாக்கி), NONEL / எலக்டர்ிக் மடட்டரனட்டர ்& மவடிக்கும் உருகி. 

2.18 கருத்தியல் குவாைி திட்டம் 

  கருத்தி ல் கட்டத்தில், சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட பகுதி நீர ் ரதக்கமாக 
மாற்றப்படும் மற்றும் பாதுகாப்பு வல மாக மாற்றப்படும், அத்துடன் கருத்தி ல் 
காலத்தில் ரதாட்டத்திற்கு ரமல் மபஞ்சுகள் ப ன்படுத்தப்படும். பாசன 
ரநாக்கத்திற்காக அல்லது உள்ளூர ் மக்களின் விருப்பத்திற்ரகற்ப தண்ணீகர 
வழங்குவதன் மூலம் குத்தககதாரரின் சமூகப் மபாருளாதார மற்றும் மபருநிறுவன 
சமூகப் மபாறுப்பாகவும் இது மச ல்படும். நிலத்தடி நீகர நிரப்பவும் இது உதவும். 
குவாரி குத்தகக பகுதியின் கருத்தி ல் திட்டம் மற்றும் பகுதி படம் 2.6 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 2.6 கருதத்ியல் திடட்ம்  

2.19 சுைங்க குத்தரக பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற 

➢ நில வடிவம் 

 ப ன்படுத்தப்படட் பகுதி தட்கட ான நிலப்பரப்பாகும். இப்பகுதி வறண்ட தரிசு 
நிலம். இப்பகுதி வன நிலத்தில் வராது. 
 

➢ நில ப ன்பாடு 

 இப்பகுதி விவசா ம் மற்றும் குடியிருப்புகள் இல்லாத வறண்ட தரிசு நிலம். நிலம் 
எந்த குறிப்பிட்ட தாவரங்களுக்கும் ப ன்படுத்தப்படவில்கல. 
 

➢ நில உரிகம 

 இது ஒரு பட்டா நிலம், விண்ணப்பதாரர ்திரு. தமிழரசன் மப ரில் பட்டா எண் 7497 
 இல் கூடட்ாகப் பதிவு மச ் ப்பட்டுள்ளது. 
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கருத்தி ல் நிகல வகர குவாரி குத்தககப் பகுதியின் தற்ரபாகத  மற்றும் 
முன்மமாழி ப்படட் நில ப ன்பாட்டு முகற அட்டவகண 2.11 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரண 2.11: குவாைி குத்தரகப் பகுதியின் தற்மபாரதய மற்றும் 
முன்பமாழியப்படட் நில பயன்பாட்டு முரற 

வ. 

எண் 
விளக்கம் 

தற்மபாரதய பகுதி 

(பெக்மடை்) 

இந்த குவாைி காலதத்ின் 
முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

1 
குவாரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
0.32.7 1.30.0 

2 உள்கட்டகமப்பு இல்கல 0.01.0 

3 சாகலகள் 0.02.0 0.02.0 

4 பசுகம அரண் இல்கல 0.17.0 

5 
ப ன்படுத்தப்படாத 

நிலம் 
2.23.3 1.08.0 

பமாத்தம் 2.58.0 2.58.0 

குவாரி மூடப்படும் வகர குவாரி இ க்கத்துடன், சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் 
பாதுகாப்பு மண்டலம் மற்றும் ரமல் மபஞ்சுகளில் மபாருத்தமான பூரவ்ீக இனங்கள் 
மகாண்ட ரதாடட்ங்கள் படிப்படி ாக ரமற்மகாள்ளப்படும். 

2.20  தள மசரவகள் 

சுரங்கத்தில் பின்வரும் தள ரசகவகள் வழங்கப்படும்: 
➢ குத்தகக பகுதிக்கு மவளிர  சுரங்க தளத்திற்கு அருகில் சிறி  பராமரிப்புக் 
மகாட்டககயுடன் கூடி  கம ப்படுத்தப்பட்ட அலுவலகம் மற்றும் ககட 
உள்ளது. சுரங்க அலுவலகத்தில் ரதகவ ான மருத்துவ வசதியுடன் கூடி  
முதலுதவி மபட்டி உள்ளது மற்றும் பராமரிக்கப்படுகிறது. 

➢ மின்சாைம்: சுரங்கமானது பகல் ரநரத்தில் ஒரு ஷிப்டில் மட்டுரம ரவகல 
மச ்யும், எனரவ சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு மின்சாரம் ரதகவப்படாது. 
எவ்வாறாயினும், நசுக்குதல் மற்றும் திகரயிடல் அலகுக்கு ஆதரவாக 
ரதரந்்மதடுக்கப்படட் இகணப்பு மற்றும் ரதகவ ான மின்மாற்றி அலகு 
குத்தககயில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

➢ தண்ணிை் விநிமயாகம்: விண்ணப்பித்த பகுதியில் குடிநீர ்ஆதாரம் இல்கல. 
குத்தகக பகுதிக்கு மவளிர  அகமந்துள்ள குழா ் கிணற்றில் இருந்து குடிநீர ்
மற்றும் பிற ரதகவகளுக்கான தண்ணரீ ்மகாண்டு வரப்படுகிறது. சுத்தமான 
மூடப்பட்ட மண் பாகனகளில் ரசமிக்கப்படும் குடிநீர ்மற்றும் ரவகல மச ்யும் 
முகங்களுக்கு அருகில் கவக்கப்படும். 

➢ கழிப்பரற மற்றும் சிறுநீை்: விதியின்படி ஆண் மற்றும் மபண் 
மதாழிலாளரக்ளுக்கு தனித்தனி ாக கழிவகற மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பிடம் 
வழங்கப்படும். 
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➢  முதலுதவி அகறசுரங்கச ் சட்டம் மற்றும் சுரங்க விதிகளின்படி ரதகவ ான 
அகனத்து மருத்துவ வசதிகளுடன் கூடி  முதலுதவி அகற வழங்கப்படும். 

படம் 2.7: சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில பயன்பாட்டுத ்திடட்ம் 

2.21 சாத்தியமான தாக்கங்கள் & தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

  எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதகமான சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்கககள் அட்டவகண-2.12 இல் சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

 
அட்டவரண 2.12: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் 

குரறக்கும் நடவடிக்ரககள் 

சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

காற்று தரம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

துகளயிடுதல் மற்றும் 
மவடிதத்ல் 

துகளயிடுதல் 
மற்றும் மவடிப்பு 
நடவடிகக்ககளின் 
ரபாது தூசி 
உருவாகிறது 

துகளயிடும் கருவிகளில் 
தூசி கவசங்ககளப் 
ப ன்படுதத்ுதல் மற்றும் 
ஈரமான துகளயிடல் 
முகறககளப் 
பின்பற்றுதல். 
பாதகமான வானிகலயின் 
ரபாது மவடிப்பகதத ்
தவிரக்க்வும். 
கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட 
மவடிக்கும் பயிற்சியின் 
ப ன்பாடு 

கிரன்ீமபல்ட்டின் வளரச்ச்ி. 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

பிளாக் ட்ராப் 
பிரித்மதடுதத்ல், ஏற்றுதல் / 
இறகக்ுதல் 
நடவடிகக்ககள் 

வாகன உமிழ்வுகள் 
காரணமாக 
சுற்றுப்புற காற்றில் 
SPM/RPM அளவுகள் 
மற்றும் சுற்றுப்புற 
காற்றில் SO2/NOx 
மசறிவு அளவுகளில் 
அதிகரிப்பு. 

மவளிப்படும் பகுதி சுரங்க 
நடவடிகக்ககளுகக்ுத் 
ரதகவ ான 
குகறந்தபட்சமாக 
வகர றுகக்ப்படும். 
ரவகல மச ்யும் 
முகங்களில் அவ்வப்ரபாது 
தண்ணீர ்மதளித்தல், 
குவாரி இ ந்திரங்களின் 
வழகக்மான தடுப்பு 
பராமரிப்பு 

கருப்பு மபாறியின் 
ரபாகக்ுவரதத்ு 

தூசி உருவாக்கம் 
காரணமாக SPM/RPM 
அளவில் அதிகரிப்பு 
மற்றும் வாகன 
உமிழ்வுகள் 
காரணமாக 
சுற்றுப்புற காற்றில் 
SO2/NOx மசறிவு 
அளவுகள். 

ரபாகக்ுவரதத்ு மற்றும் 
அணுகு சாகலகளில் 
மதாடரந்த்ு தண்ணீர ்
மதளிதத்ல். 
ரபாகக்ுவரதத்ு 
வாகனங்களின் 
அவ்வப்ரபாது பராமரிப்பு. 
ரபாகக்ுவரதத்ு 
சாகலககள அவ்வப்ரபாது 
பராமரிதத்ல் 

அகனத்து டிப்பரக்ளும் 
ரமரல தாரப்்பா ் 
தாள்களால் மூடப்பட்டு, 
கசிவு ஏற்படுவகதத ்
தவிரக்க்ும். 

மபாது உபகரணங்கள் 
மச ல்பாடுகள் 

சுற்றுப்புற காற்றில் 
அதிகரிதத் SPM/RPM 
மற்றும் SO2/NOx 
மசறிவுகள். 

டீசல் என்ஜின்களில் 
இருநத்ு துகள்கள் மற்றும் 
வாயு உமிழ்கவக ்
குகறகக் அகனதத்ு 
உபகரணங்களின் 
வழகக்மான பராமரிப்பு. 

அகனத்து 
மச ல்பாடுகளும் 

காற்றில் பரவும் 
துகள்களின் 
அதிகப்படி ான 
மதாழில்சார ்
மவளிப்பாடுகள். 

தூசி நிகறநத் 
மச ல்பாடுகள் / 
பகுதிகளில் மவளிப்படும் 
மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி 
முகமூடிககள வழங்குதல். 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

இகரசச்ல் 
நிகலகள் 
மற்றும் தகர 
அதிரவ்ுகள் 

மவடிதத்ல் அதிக உந்துவிகச 
இகரசச்ல் அளவுகள், 
அதிக அழுத்தம் 
மற்றும் நில 
அதிரவ்ுகளின் 
தாகக்ங்கள் மற்றும் 
சதத்ம் மதாடரப்ான 
சமூக எரிசச்ல் 

சிறி  அளவிலான 
மவடிமவடிப்பு 
நடத்தப்படும். 
தகர அதிரவ்ுககளக ்
குகறகக் தாமதமான 
மடட்டரனட்டரக்களப் 
ப ன்படுத்தி 
கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட 
மவடிப்பு 
ரமற்மகாள்ளப்படும். 
தாமதத்திற்கான கட்டணம் 
உகநத்தாக கவக்கப்படும். 
குடியிருப்புககள 
எதிரம்காள்ளும் பகுதியில் 
மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 
ரமற்மகாள்ளப்படும். 
குவாரி ரவகல மச ்யும் 
பகுதியில் பணி ாளரக்ள் 
 ாரும் இல்லாத மதி  
உணவு ரநரதத்ில் (மதி ம்) 
மவடிமவடிப்பு 
நடத்தப்படும். 

இ நத்ிரம்/மச ல்பாடுகள் 
மற்றும் பிளாக் ட்ராப் 
ரபாகக்ுவரதத்ு உள்ளிட்ட 
மபாதுவான 
நடவடிகக்ககள். 

சதத்ம் 
மவளிப்பாடுகள் 
மற்றும் சுற்றுப்புற 
இகரசச்ல் அளவுகள் 
அதிகரிப்பு 
காரணமாக 
இகரசச்ல் 
அளவுகளில் 
மதாழில்சார ் ஆபத்து 
அதிகரிப்பு. 

அகனத்து சுரங்க 
இ நத்ிரங்கள் மற்றும் 
ரபாகக்ுவரதத்ு 
வாகனங்களின் கால 
பராமரிப்பு 

அகனத்து குவாரி 
இ நத்ிரங்களுகக்ும் 
ப னுள்ள கசலன்சரக்கள 
வழங்குதல் 

அதிக சத்தம் உருவாகக்ும் 
மச ல்பாடுகளுகக்ு 
ஆளாகும் 
மதாழிலாளரக்ளுக்கு காது 
பிளக்குகள்/காது 
மஃப்ககள வழங்குதல் 

இகரசச்ல் திகர ாக 
மச ல்பட குவாரி 
குத்தகக எல்கலக  
சுற்றி அடரத்்தி ான 
ரதாட்டதக்த 
உருவாக்குதல். 
வழகக்மான இகரசச்ல் 
கண்காணிப்பு 
ரமற்மகாள்ளப்படும். 

நீர ் வளங்கள் 
மற்றும் தரம் 

நீகர நீக்குதல் நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
குகறயும் 

 

சுரங்கப் பகுதியிலிருநத்ு 
மவளிர றும் நிலப்பரப்பு 
மதாட்டி / குவாரி சம்ப் 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

மபறும் உடலின் 
ரமற்பரப்பு/நிலத்தடி 
நீரின் தரத்தில் சரிவு. 

ஆகி வற்றில் 
ரசகரிகக்ப்பட்டு, தூசிக  
அடகக்ுவதற்கும் 
ரதாட்டத்துக்கும் 
ப ன்படுத்தப்படும். 
முன்மமாழி ப்பட்ட 
ரவகல நீர ்
அட்டவகணக  
மவட்டகக்ூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிகக்ப்படலாம். 
குவாரியில் இருநத்ு 
கழிவுநீர ் மவளிர ற்றும் 
மச ல்முகற இருகக்ாது. 
வீட்டுக் கழிவுகள் மசப்டிக ்
ரடங்க் மற்றும் ரசாக் பிட் 
அகமப்பில் 
மவளிர ற்றப்படும். 
கருதத்ி ல் நிகலயில், 
மவட்டப்பட்ட குழி நீர ்
ரதகக்மாக மாற்றப்படும், 
இது நிலத்தடி நீரம்ட்டதக்த 
ரசீாரஜ்் மச ்  உதவும் 
மற்றும் கூடுதல் ரமற்பரப்பு 
நீரந்ிகல ாக அருகிலுள்ள 
கிராம மகக்ளுகக்ு 
கிகடக்கும். 

குவாரியில் தூசிக  
அடகக்வும், ரதாட்டம் 
மற்றும் வீட்டு 
உபர ாகதத்ிற்காகவும் 
தண்ணீர ்
ரதகவப்படுகிறது. 

உள்நாட்டு மற்றும் 
நீரப்்பாசன 
ரநாகக்ங்களுகக்ாக 
நிலத்தடி நீர ்
இருப்கபக் 
குகறத்தல். 
 

சுரங்கப் பகுதியிலிருநத்ு 
மவளிர றும் நிலப்பரப்பு 
மதாட்டி / குவாரி சம்ப் 
ஆகி வற்றில் 
ரசகரிகக்ப்பட்டு, தூசிக  
அடகக்ுவதற்கும் 
ரதாட்டத்துக்கும் 
ப ன்படுத்தப்படும். 
முன்மமாழி ப்பட்ட 
ரவகல நீர ்
அட்டவகணக  
மவட்டகக்ூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிகக்ப்படலாம். 
குடிநீர ் மற்றும் வீட்டு 
உபர ாகதத்ிற்கு அருகில் 
உள்ள கிராமதத்ில் இருநத்ு 
ரடங்கர ் மூலம் தண்ணீர ்
சப்கள மச ் ப்படும். 
கருதத்ி ல் நிகலயில், 
மவட்டப்பட்ட குழி நீர ்
ரதகக்மாக மாற்றப்படும், 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

இது நிலத்தடி நீரம்ட்டதக்த 
ரசீாரஜ்் மச ்  உதவும் 
மற்றும் கூடுதல் ரமற்பரப்பு 
நீரந்ிகல ாக அருகிலுள்ள 
கிராம மகக்ளுகக்ு 
கிகடக்கும். 

குவாரியில் வீட்டு 
உபர ாகதத்ில் இருநத்ு 
உருவாகும் கழிவு நீர.் 

கிரன்ீமபல்ட் 
வளரச்ச்ிகக்ாக 
சுத்திகரிக்கப்படாமல் 
மவளிர ற்றப்படும் 
ரபாது நிலத்தடி நீர ்
மற்றும் மண்ணின் 
தரம் ரமாசமகடதல் 

குவாரியில் இருநத்ு 
கழிவுநீர ் மவளிர ற்றும் 
மச ல்முகற இருகக்ாது. 
குவாரி குழியில் 
ரதங்கியுள்ள மகழ நீர,் 
குடியிருக்கும் குளம் 
வழி ாக அருகில் உள்ள 
வா ்கக்ாலில் 
மவளிர ற்றப்படும். 
வீட்டுக் கழிவுகள் மசப்டிக ்
ரடங்க் மற்றும் ரசாக் பிட் 
அகமப்பில் 
மவளிர ற்றப்படும். 

புவியி ல் சுரங்க நடவடிகக்ககள் ஸ்ட்ராடிகிராஃபிக் 
வரிகசயின் 
இகடயூறுகளுடன் 
பகுதியின் புவியி ல் 
மாற்றம். 

பாதிப்பு குதத்கக 
பகுதிக்கு மட்டுரம 
இருகக்ும். 
முகற ான மபஞ்சுகள் 
மற்றும் குதத்கக 
எல்கலயில் இருந்து 7.5 மீ 
மதாகலவில் மதாநத்ரவு 
இல்லாத பாதுகாப்பு 
மண்டலம் இருப்பதன் 
மூலம் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி 
சுரங்கம் 
ரமற்மகாள்ளப்படும். 
இப்பகுதியில் மச லில் 
உள்ள தவறுகள் எதுவும் 
இல்கல, எனரவ புவி 
அகமப்பில் மாற்றம் 
குத்தகக பகுதிகக்ு 
மட்டுப்படுத்தப்படும். 

நீரவ்ளவி ல் 
மற்றும் 
வடிகால் 
முகற 

சுரங்க நடவடிகக்ககள் பிராந்தி  நீரி ல் 
மற்றும் பகுதியின் 
வடிகால் அகமப்கப 
பாதிகக்லாம். 

முன்மமாழி ப்பட்ட 
ரவகல நீர ்
அட்டவகணக  
மவட்டகக்ூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிகக்ப்படலாம். 
இருப்பினும், கருதத்ி ல் 
நிகலயில், மவட்டப்பட்ட 
குழி நீர ் ரதகக்மாக 
மாற்றப்படும், இது 
நிலத்தடி நீர ் மட்டதக்த 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

ரசீாரஜ்் மச ்  உதவும் 
மற்றும் கூடுதல் ரமற்பரப்பு 
நீரந்ிகல ாக அருகிலுள்ள 
கிராம மகக்ளுகக்ு 
கிகடக்கும். 
அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் மகழநீர ்
ரசகரிப்பு கட்டகமப்புகள் 
அகமகக்ப்படும். 

நில 
ப ன்பாடு 
மற்றும் 
மண்ணின் 
பண்புகள் 

சுரங்க நடவடிகக்ககள். குவாரி குதத்கக 
பகுதியின் நில 
ப ன்பாடு சீரழியும். 
 

ML பகுதிக்கு 
மவளிர  மண்ணில் 
காற்றில் பரவும் தூசி 
படிவதால் ஏற்படும் 
பாதிப்பு. 
 

திடகக்ழிவுககள 
அகற்றுவதால் நிலம் 
சீரழிவு. 

குவாரி குத்தகக பகுதி, 
கழிவுகள் மகாட்டும் பகுதி 
மற்றும் இகடயூறு இல்லாத 
பகுதியில் அடரந்த் 
ரதாட்டங்ககள 
உருவாக்குதல். 
தூசி உமிழ்கவக ்
கட்டுப்படுதத் ரபாதுமான 
காற்று மாசுகக்ட்டுப்பாட்டு 
நடவடிகக்கககள 
ரமற்மகாள்ளுதல். 
கருதத்ி ல் நிகலயில், 
மவட்டப்பட்ட குழி நீர ்
ரதகக்மாக மாற்றப்படும். 
மவட்டிம டுகக்ப்பட்ட 
குழியின் ரமல் 
மபஞ்சுகளில் ரதாட்டங்கள் 
உருவாக்கப்படும். இது ML 
பகுதியின் அழகி ல் 
பாரக்வக  
ரமம்படுதத்ும். 

உயிரி ல் 
சூழல் 

சாதாரணக் கல் மற்றும் 
சரகள குவாரிகளில் 
சாதாரணக் கல் மற்றும் 
சரகள சுரங்க 
நடவடிகக்க காரணமாக 
தூசி உமிழ்வு. 

ML பரப்பளகவச ்
சுற்றியுள்ள 
தாவரங்கள் மற்றும் 
விவசா  மநல் 
பயிரில் தூசி 
படிவதால், குறிப்பாக 
குவாரி குதத்ககப் 
பகுதியிலிருநத்ு 500 
மீட்டருக்குள் பயிர ்
உற்பத்தித்திறன் 
குகறயும். 

குவாரி குதத்கக 
எல்கலக ச ் சுற்றி 
அடரத்த்ி ான பசக்சப் 
பட்கடக  உருவாகக்ுதல் 
மற்றும் இகடயூறு இல்லாத 
பகுதியில் ரதாட்டங்கள், 
சுரங்கப் பகுதியின் ரமல் 
மபஞ்சுகள், பூரவ்ீக தாவர 
இனங்ககளப் 
ப ன்படுத்தி கழிவுகள் 
மகாட்டும் பகுதி 
ரபான்றகவ. 
மூடப்பட்ட லாரிகள் மூலம் 
ரபாகக்ுவரதத்ு. ஏற்றும் 
மற்றும் இறக்கும் இடத்தில் 
மதளிப்பான் நிறுவப்படும்; 
சுரங்கப் பகுதியிலும், 
கடத்தல் சாகலயிலும் 
வழகக்மான தண்ணீர ்
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

மதளிதத்ல் 
ரமற்மகாள்ளப்படும். 
கழிவுப் மபாருட்கள்/OB 
கிடங்குகள் புதரக்ள் 
மற்றும் புல் 
ரதாட்டங்களால் 
மூடப்பட்டிருகக்ும். 

சுற்றுசச்ூழல் 
மாசுபாடு, 
ஆரராக்கி ம், 
பாதுகாப்பு 

ஒட்டுமமாதத் சுரங்க 
மச ல்பாடு 

மதாழில் சாரந்்த 
உடல்நலப் 
பிரசச்ிகனகள், 
சமூகக் குழப்பம், 
விபதத்ு அபா ம் 
ரபான்றகவ 

சுரங்கங்களில் 
மபாருதத்மான 
மாசுகக்ட்டுப்பாட்டு 
நடவடிகக்கககள 
ரமற்மகாள்ளுதல் 

குவாரியில் பணிபுரியும் 
அகனத்துத் 
மதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
உடல்நலம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு குறித்த முன் 
ரவகலவா ்ப்பு மற்றும் 
காலமுகற பயிற்சிககள 
வழங்குதல் 

பாதுகாப்பான ரவகல 
நகடமுகறககள 
ஏற்றுக்மகாள்வது 

ரவகல மச ்யும் 
இடங்களில் சரி ான வீட்டு 
பராமரிப்கப பராமரிதத்ல். 
அகனத்து குவாரி 
மதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
ரதகவ ான தனிப்பட்ட 
பாதுகாப்பு 
உபகரணங்ககள 
வழங்குதல் 

குவாரி இ நத்ிரங்கள் 
மற்றும் ரபாக்குவரதத்ு 
வாகனங்ககள 
அவ்வப்ரபாது 
பராமரிதத்ல் 

மூரலாபா  இடங்களில் 
எசச்ரிகக்க 
சமிக்கஞகளின் காட்சி. 

சமூக-
மபாருளாதார 
அம்சங்கள் 

சுரங்க நடவடிகக்ககள் ரநரடி ாகவும் 
மகறமுகமாகவும் 
ரவகல வா ்ப்புகள் 
அதிகரிப்பதன் மூலம் 
அப்பகுதி மகக்ளின் 
மபாருளாதார 
நிகலக  
உ ரத்த்ுகிறது. 

நபரக்ளுக்கு ரநரடி 
ரவகலவா ்ப்கப 
உருவாக்கும். இரண்டாம் 
நிகல ரவகலவா ்ப்பு 
மற்ற துகண 
மச ல்பாடுகளால் 
உருவாக்கப்படும். 
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சுற்றுசச்ூழல் 
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குவாரியில் மபரும்பாலும் 
உள்ளூர ் மகக்ள் 
பணி மரத்்தப்படுவாரக்ள்.  
கிராமங்களின் 
நிகலகமக  ரமம்படுதத் 
குவாரி நிரவ்ாகம் 
அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் CER 
நடவடிகக்கககள 
ரமற்மகாள்ளும். 
CER இன் கீழ் அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் குவாரி 
நிரவ்ாகம் அடிப்பகட 
வசதிககள ரமம்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.1 அடிப்பரட சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுகள் 

  சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரி மகாத்து பகுதியில் இருந்து 10 கிமீ 
சுற்றளவுக்குள் அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் ஆ ்வுகள் ரமற்மகாள்ளப்பட்டன. EIA 
ஆ ்வுகளுக்கு, சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரியின் குவாரி குத்தகக பகுதி 
கம  மண்டலமாகவும், குவாரிக்கு மவளிர  10 கிமீ சுற்றளவு வகரயிலான பகுதி 
இகட க மண்டலமாகவும் கருதப்பட்டது. அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்கப 
காசி ாபாத் என்விரரா மடக் சரவ்ீஸ் (ETS) நடத்தி து, இது சுற்றுசச்ூழலின் பல்ரவறு 
கூறுகளுக்கு NABL மற்றும் MOEF அங்கீகாரம் மபற்ற ஆ ்வகமாகும், அதாவது. 
சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள சுரங்கங்களிலிருந்து 10 கிமீ ரரடி ல் தூரத்கத 
உள்ளடக்கி  ஆ ்வுப் பகுதியில் அக்ரடாபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 வகர காற்று, 
சத்தம், நீர,் நிலம் ஆகி கவ ரமற்மகாள்ளப்பட்டன. தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள், நில ப ன்பாட்டு முகற, காடுகள் ரபான்ற பிற சுற்றுசச்ூழல் தரவு. 
பல்ரவறு மாநில அரசுகளிடமிருந்து ரசகரிக்கப்பட்ட கள ஆ ்வுகள் மற்றும் இரண்டாம் 
நிகல தகவல்கள் மூலமாகவும் உருவாக்கப்பட்டன. துகறகள். மாதிரி முகறகள் 
மற்றும் பகுப்பா ்வு. சமூக-மபாருளாதார கணக்மகடுப்பு நடத்தப்பட்டது, மக்கள், 
சரப்ஞ்ச ் மற்றும் மருத்துவ அதிகாரிகளுடன் உகர ாடல் மூலம் மிதக்கும் 
ரகள்வித்தாள்கள் மற்றும் தகவல் ரசகரிப்பு ஆகி கவ ஆ ்வுப் பகுதிக்குள் 
மக்கள்மதாகக கட்டகமப்புகள், வசதிகள் மற்றும் உள்கட்டகமப்பு கிகடப்பதற்கான 
மக்கள்மதாககக் கணக்மகடுப்புத் தரவுகளால் ஆதரிக்கப்படுகின்றன.  

3.1.1 முரற 

EIA-EMP அறிக்ககக  உருவாக்குவதில் மபாருத்தமான வழிமுகறகள் 
பின்பற்றப்படுகின்றன. ஆ ்வுக்கு ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட வழிமுகற கீரழ 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• ஆ ்வு பகுதியின் உளவுத்துகறக  நடத்துதல்; 
• பல்ரவறு சுற்றுசச்ூழல் அடிப்பகட ஆ ்வுககள நடத்துவதற்கு மாதிரி 
இடங்ககளத் ரதரந்்மதடுப்பது; 

பின்வருவனவற்றின் அடிப்பகடயில் மாதிரி இடங்கள் ரதரந்்மதடுக்கப்பட்டன: 

• அருகிலுள்ள இந்தி  வானிகல ஆ ்வுத் துகற (IMD) ஆ ்வகத்தால் 
பதிவுமச ் ப்படட் முக்கி  காற்றின் திகசகள்; 

• தற்ரபாதுள்ள நிலப்பரப்பு; 
• வடிகால் அகமப்பு மற்றும் ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் ஓகடகள் ரபான்ற 
தற்ரபாகத  ரமற்பரப்பு நீரந்ிகலகளின் இருப்பிடம்; 

• கிராமங்கள்/நகரங்கள்/ உணரத்ிறன் நிகறந்த பகுதிகளின் இருப்பிடம் மற்றும்; 
• அடிப்பகட நிகலகமககளக் குறிக்கும் பகுதிகள்; 
• கள அவதானிப்புகள் ரமற்மகாள்ளப்பட்டன: 

• முன்மமாழி ப்படட் திட்டத்தால் ரநரம்கற மற்றும் எதிரம்கற ான 
தாக்கங்ககள மதிப்பிடுதல்; 

• பாதகமான சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் ஏரதனும் இருந்தால், அவற்கற 
நிராகரிப்பதற்கான மபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்ககககள 
பரிந்துகரக்கவும்; 

• திட்டத்திற்குப் பிந்கத  கண்காணிப்கபப் பரிந்துகரக்கவும்; 

3.2 ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

 திட்டத் தளத்தின் சுற்றளவில் 10 கிமீ ரரடி ல் ஆ ்வுப் பகுதியின் நிலப் ப ன்பாடு 
மற்றும் நிலப்பரப்பு வகரபடம், ரிரசாரஸ்் மசன்டினல்-2A ஐப் ப ன்படுத்தி 10 மீ 
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ஸ்ரபஷி ல் மரசல்யூஷன் மற்றும் 24 டிசம்பர ் 2021 ரததி மச ற்ககக்ரகாள் படத்கதப் 
ப ன்படுத்தி கூகுள் எரத்் தரவு மற்றும் IRS காரர்டாசாட் தரவு 2.45 மீ ஸ்ரபஷி ல் 
மரசல்யூஷன் மற்றும் மசப்டம்பர ் 2014 ஆம் ஆண்டின் ரததிக க் மகாண்டுள்ளது. 
தற்ரபாதுள்ள நில ப ன்பாட்டு முகற குறித்த அடிப்பகடத் தகவகல வலுப்படுத்த, 
பின்வரும் தரவு ரதாரா மாக உள்ளடக்கி து. முன்மமாழி ப்பட்ட திட்ட தளம் மற்றும் 
திட்ட தளத்தின் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு அதாவது 10°58'37.77"N முதல் 
10°59'18.65"N வகர அட்சரரகக மற்றும் 77°53'16.94"E முதல் 78°4'21.09"E வகர தீரக்்கரரகக 
மற்றும் உ ரம் 115 முதல் 243 மீட்டர ்வகர காணப்படுகின்றன. இந்த திட்டம் சரர்வ ஆஃப் 
இந்தி ா ரடாப்ரபா ஷீட் எண் 58F/13 இல் உள்ளது, அரத சம ம் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆ ்வுப் 
பகுதி 58E/16, 58F/13, 58I/4 & 58J/1 ஆகி  நான்கு ரடாப்ரபா ஷீட்ககள உள்ளடக்கி து. 

 டிஜிட்டல் பட மச லாக்கம் ERDAS Imagine 2014 மற்றும் QGIS 2.2 மமன்மபாருள் 
அகமப்பில் உ ர ்கட்டகமக்கப்பட்ட கணினியில் மச ் ப்பட்டது. இந்த மமன்மபாருள் 
மதாகுப்பானது, முன் மச லாக்கம், திருத்தம், ரபண்ட் ரசரக்்கக, வடிகட்டுதல், 
புள்ளிவிவரங்கள், வககப்படுத்தல் ரபான்றவற்றிற்கு ரதகவ ான பட மச லாக்க 
மச ல்பாடுகளின் மதாகுப்பாகும். மாறாக நீட்டித்தல் தவிர, இந்த நிகல த்தில் அதிக 
எண்ணிக்ககயிலான பட மச லாக்க மச ல்பாடுகள் மச ் ப்படலாம். ஆரக்் ஜிஐஎஸ் 
வகரபடம் 10.1 இறுதி தளவகமப்பு விளக்கக்காட்சிக்கு ப ன்படுத்தப்படுகிறது. 

அட்டவரண 3.1: தற்மபாதய ஆய்வுக்கு பயன்படுதத்ப்படும் தைவு விவைக்குறிப்பு 

பசயற்ரகக்மகாள்/படம் பசன்சாை் 
இடஞ்சாை்ந்த 

தீை்மானம் 

ரகயகப்படுத்தப்பட்ட 
மததி 

மசன்டினல்-2ஏ 
மசன்டினல்-

2 10 மீ 24 டிசம்பர ்2021 

காரர்டாசாட ்
IRS 

காரர்டாசாட ்
2.45 மீ 2014 

 

3.3 நிலச ்சூழல் 

 10 கிமீ ஆ ்வுப் பகுதியின் மபரும்பகுதி வனப் பகுதி, விவசா ப் பகுதி, கழிவு நிலம் 
ஆகி வற்கற உள்ளடக்கி தால், சுற்றுசச்ூழல் அகமப்பின் நிலச ்சூழல் குறித்த ஆ ்வு, 
பாதிக்கப்படக்கூடி  சிக்கல்ககளக் கண்டறிந்து, அப்பகுதியில் சுற்றுசச்ூழல் 
சமநிகலக  நிகலநிறுத்துவதற்கு தகுந்த நடவடிக்கக எடுப்பதில் இன்றி கம ாத 
பங்கு வகிக்கிறது. இந்தப் பிரிவின் முக்கி  ரநாக்கம், திட்டப் பகுதிக ச ்சுற்றி 10 கிமீ 
சுற்றளவில் உள்ள ஆ ்வுப் பகுதியின் அடிப்பகட நிகலக  வழங்குவதாகும், இதனால் 
சுற்றுப்புறங்களில் ஏற்படும் மதாழில்துகற நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் தற்காலிக 
மாற்றங்ககள எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும். 

 

3.3.1 முரறரம 

  2001 & 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மாவட்ட முதன்கம மக்கள்மதாககக் 
கணக்மகடுப்பில் மவளியிடப்பட்ட இரண்டாம் நிகலத் தரவுககளப் பகுப்பா ்வு 
மச ்வதன் மூலம் ஆ ்வுப் பகுதியின் நிலப் ப ன்பாட்டு முகற ஆ ்வு மச ் ப்பட்டது. 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட முகறயின் முக்கி  அம்சங்கள் கீரழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. மச ற்ககக்ரகாள் தரவுககளப் மபறுதல் 

2. சரர்வ ஆஃப் இந்தி ா ரடாரபா ஷீட்களில் இருந்து அடிப்பகட வகரபடம் 
த ாரித்தல் 

3. காட்சி விளக்க நுட்பங்ககளப் ப ன்படுத்தி தரவு பகுப்பா ்வு 

4. GPS ஐப் ப ன்படுத்தி நில உண்கம ஆ ்வுகள் அல்லது புல ரசாதகனகள் 
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5. வகரபடத்கத இறுதி மச ்தல் 

6. மெட் அப் மவக்டகரரசஷன் முகறக ப் ப ன்படுத்தி டிஜிட்டல் ம மாக்கல் 

7. GIS இல் ரடாபாலஜி கட்டுமானம் 

8. புள்ளியி ல் உருவாக்கத்திற்கான பகுதி கணக்கீடு 

9. மகறத்தல் 

 நான்கு நிறமாகல பட்கடகள் FCC உருவாக்கம், பட்கடகள் ரரஷனிங், வககப்பாடு 
ரபான்ற ரபண்ட் கலகவயின் மூலம் அதிக அளவு அளவிடக்கூடி  தன்கமக  
வழங்குகின்றன. USGS தரவின் இந்த அம்சங்கள் நில ப ன்பாட்டு வகுப்புககள சிறப்பாக 
புரிந்துமகாள்வதற்கும் வகர றுப்பதற்கும் முக்கி மானகவ. எனரவ, மசன்டிமனன்டல் 
2A தரவு மற்றும் IRS Cartosat தரவு 2.5 மீ இடநிகல மதளிவுத்திறன் மகாண்ட பான் குரராமடிக் 
படத்மதாகுப்பு நில ப ன்பாட்டு ரமப்பிங்கிற்கு ப ன்படுத்தப்பட்டது. 

 காம்பாக்ட் டிஸ்கில் உள்ள மச ற்ககக்ரகாள் தரவு ொரட்் டிஸ்கில் ஏற்றப்பட்டு, 
விகரவான ரதாற்றத்கதப் படிப்பதன் மூலம் (மபாருத்தமான பகுதியின் மாதிரி படம் ;) 
ஆ ்வுப் பகுதியின் துகணக் காட்சி பிரித்மதடுக்கப்படுகிறது. 

 அகனத்து ஸ்மபக்ட்ரல் ரபண்டுககளயும் ப ன்படுத்தி ரமற்பாரக்வயிடப்பட்ட 
வககப்பாடு மிகவும் துல்லி மாக பிரிக்கலாம், ஸ்மபக்ட்ரல் பதில்களின் அடிப்பகடயில் 
நிகல II இல் உள்ள மவவ்ரவறு நில ப ன்பாட்டு வகுப்புகள், பின்வரும் மூன்று படிககள 
உள்ளடக்கி து: 

1. அடிப்பகட உண்கமக ப் மபறுதல் 

2. பயிற்சி பகுதியின் புள்ளிவிவரங்களின் கணக்கீடு 

3. அதிகபட்ச சாத்தி க்கூறு அல்காரிதம் ப ன்படுத்தி வககப்பாடு 

 வககப்படுத்தலுக்கான பயிற்சிப் பகுதிகள் ஒரர மாதிரி ானகவ, 
மச லாக்கத்தில் விலக்கப்பட்ட எல்கல பிக்சல்களுடன் காட்சி முழுவதும் நன்கு 
பரவி து. இரதரபான்ற நில ப ன்பாட்டு வகுப்புகளுக்கு காட்சி மூலம் பல பயிற்சி 
மதாகுப்புகள் ப ன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பயிற்சித் மதாகுப்புகளின் புள்ளிவிவர 
அளவுருக்ககள மதிப்பீடு மச ்த பிறகு, பயிற்சிப் பகுதிகள் சீரகமக்கப்பட்ட பயிற்சித் 
மதாகுப்புககள நீக்கி புதி வற்கற உருவாக்குகின்றன. 

 

3.4  பசயற்ரகக்மகாள் தைவின் முன்-புல விளக்கம் 

1:50,000 அளவில் 10 மீ இடஞ்சாரந்்த மதளிவுத்திறன் மகாண்ட மச ற்ககக்ரகாள் தரவு 
மகாண்ட மசன்டினல்-2A மச ற்ககக்ரகாள் படங்களின் தவறான வண்ண கலகவ (FCC) 
முன்-புல விளக்கப் பணிக்கு ப ன்படுத்தப்பட்டது. ரடாரபா ஷீட்கள், புவியி ல், புவி-
உருவவி ல் ஆகி வற்றின் உதவிக  எடுத்து, பட கூறுககளப் ப ன்படுத்தி, 
அம்சங்கள் அகட ாளம் காணப்பட்டு எல்கலககள ரதாரா மாக வகர றுத்தன. 
ஒவ்மவாரு அம்சமும் மதானி, அகமப்பு, நிறம், வடிவம், அளவு, அகமப்பு மற்றும் சங்கம் 
ரபான்ற பட கூறுகளால் படத்தில் அகட ாளம் காணப்படட்து. நிலப்பரப்பு மற்றும் நில 
ப ன்பாடு ஆகி வற்றின் அடிப்பகடயில் ஒரு தற்காலிக அறிக்கக உருவாக்கப்படட்து. 
களச ் சரிபாரப்்புக்கான மாதிரிப் பகுதி ானது அகனத்து இ ற்பி ல், நிலப் 
ப ன்பாடு/நிலப்பரப்பு அம்சம் மற்றும் படத் தன்கமககளயும் உள்ளடக்கி தாகத் 
ரதரந்்மதடுக்கப்பட்டது. படம் 3.1 மசன்டிமனன்டல் படங்களின் 10 KM சுற்றளவு FCC ஐக் 
காட்டுகிறது.  
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3.5 நிலப்பைப்பு 

ஆ ்வுப் பகுதியின் இ ற்பி ல் அகமப்பு மகத்தான பரிமாணங்களின் 
மாறுபாட்கடக் காட்டுகிறது மற்றும் நிவாரணம், காலநிகல, தாவரங்கள் மற்றும் 
மனிதனின் மபாருளாதாரப் ப ன்பாடு ஆகி வற்றால் பாதிக்கப்படட் பல்ரவறு 
நிலப்பரப்புககள மவளிப்படுத்துகிறது. ஆனால் அப்ரபாதும், பிராந்தி  ரீதி ாக, 
கணிசமான உள்ளூர ் மாறுபாடு உள்ளது. இப்பகுதி மதன்ரமற்கில் இருந்து 
வடகிழக்காக சா ்வாக உள்ளது. ஆ ்வுப் பகுதியின் ரமற்பரப்பு உ ர வகரபடம் படம் 
3.2 முதல் படம் 3.4 வகர காட்டப்பட்டுள்ளது. 13 முதல் 162மீ MSL வகரயிலான உ ரம் 
ஆ ்வுப் பகுதியில் காணப்படுகிறது. 

 

படம் 3.1: திட்ட இருப்பிடதத்ுடன் 00-10 கிமீ சுற்றளவு FCC 
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படம் 3.2: 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் எலிமவஷன் மாடல் 

 

 

படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் NW-SE திரசயின் உயை விவைக்குறிப்பு 

 

படம் 3.4: SW-NE திரசயின் உயை விவைக்குறிப்பு 10 கிமீ சுற்றளவில் 

3.6 நில பயன்பாடு/நில பைப்பு வரகப்பாடு 

 NRSA-TR-LU & CD-01-90 இன் படி 6 LU/LC வகுப்புகளில், 10 Km சுற்றளவு ஆ ்வுப் பகுதியில் 
அகனத்து 6 LU/LC வகுப்புகளும் உள்ளன அட்டவகண 3.2 இல் காடட்ப்பட்டுள்ளன, இதில் 
விவசா  நிலம் அதிக வககககளக் மகாண்டுள்ளது பயிரிடப்படட் மற்றும் 
பயிரிடப்படாத இரண்டும் இகணந்த நிலம் 54.5 % (171கிமீ2) அகதத் மதாடரந்்து 
கட்டப்பட்ட நிலம் 29.4 % (92.22கிமீ2), 3.02 % (9.46) ஸ்க்ரப் (9.46) மகாண்ட தரிசு நிலம்கிமீ2), 

ரதாடட்ம் 10.03 % (31.46கிமீ2) மற்றும் நீரந்ிகல 1.57 % (4.92கிமீ2) மற்றும் ககடசி மற்ற 
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சுரங்கம் 1.47 % (4.62) மகாண்டுள்ளதுகிமீ2) மற்றும் ரசாலார ் ரபனல்கள் நிலம் 1.06 % 
(3.54கிமீ2),மமாத்த திட்டப் பகுதியின் ரவறு சில அம்சங்ககளக் காடச்ிப்படுத்துவகத 
நிலப்பரப்பு கடினமாக்குகிறது. ஆ ்வுப் பகுதி SH-84, NH-81 ஆகி வற்றுடன் நன்கு 
இகணக்கப்படட்ிருப்பகதயும் கவனிக்கலாம். இது ஆ ்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ 
சுற்றளவுக்குக் கீரழ மசல்கிறது. மவவ்ரவறு நில ப ன்பாட்டின் இருப்பு கப 
விளக்கப்பட விநிர ாகத்தின் படம் 3.6 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 0.1. LU/LC மற்றும் அதன் கவமைஜ் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

வ. 

எண் 
நிரல I நிரல -II பகுதி (கிமீ2) சதவிதம் (%) 

1 
கட்டப்பட்ட 

நிலம் 
கட்டப்பட்ட நிலம் 92.22 29.40 

2 விவசா  நிலம் 

பயிரக்ள் - 

பயிரிடப்பட்ட 

மற்றும் 

பயிரிடப்படாதகவ 

171 54.50 

3 தரிசு நிலம் 
ஸ்க்ரப்/புதர ் 9.46 3.02 

ரதாடட்ம் 31.46 10.03 

4 நீர ்நிகல நீர ்நிகல 4.92 1.57 

5 மற்றகவகள் சுரங்க நிலம் 4.62 1.47 

  மமாத்தம் 313.68 100 
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படம்3.5. 10 கிமீ சுற்றளவு LU/LC விவைங்கள் 

படம் 3.6. 10 கிமீ சுற்றளவில் LU/LC வரகப்பாடட்ின் ரப விளக்கப்படம்  

  ரமரல உள்ள அட்டவகண மற்றும் கப வகரபடத்திலிருந்து, ஆ ்வுப் பகுதியில் 
உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி விவசா  நிலம் (பயிர ்நிலத்கதயும் உள்ளடக்கி து) 54.5 
%, மற்றும் நீரந்ிகலகள் (நதி நீரராகட கால்வா ்கள்)1.57%, ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ள 
மமாத்த சுரங்கப் பகுதி 1.47% என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. கிளஸ்டர ் பகுதி 12.08.50 
மெக்ரடர ் ஆ ்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள மமாத்த சுரங்கப் பகுதிக்கு பங்களிக்கிறது. 
சுரங்க நடவடிக்கககளின் இந்த சிறி  சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது 

3.7 நீைியல்  

இம்மாவட்டமானது கடினமான பாகற உருவாக்கம் மற்றும் பிளவுபட்ட படிகப் 
பாகறகளால் அடிக்ரகாடிட்டுக் காணப்படுகிறது. IGIS மமன்மபாருளின் உதவியுடன் 
SSRMP-80 இன்ஸ்ட்ரூமமன்ட ் மூலம் அந்த பகுதியில் புவி இ ற்பி ல் ஆ ்வு 
நடத்தப்பட்டது. எனரவ சுரங்க வாழ்நாள் முழுவதும் நீரந்ிகலககள சந்திக்கும் 
சாத்தி க்கூறுகள் இல்கல. தவிர, நிலப்பரப்பின்படி திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் 
மபரி  நீரந்ிகலகள் எதுவும் இல்கல என்றும் ஊகிக்கப்படுகிறது. நீரராட்டம், கால்வா ் 

ரபான்றவற்கறத் திகசதிருப்பத் ரதகவ இல்கல. 

மகழக்காலத்தில் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தில் இருந்து கசிவு நீர ் ரசகரிக்க வா ்ப்பு 
உள்ளது, அகவ ரசகரிக்கப்பட்டு சுரங்க சம்ப் குழிகளில் ரசமிக்கப்படும், 
ரசகரிக்கப்பட்ட நீர ் சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலம் முடியும் ரபாது தற்காலிக 
நீரத்்ரதக்கமாக மச ல்படும். ரசகரிக்கப்படும் தண்ணரீ,் தூசிக  அடக்குவதற்கும், 
பசுகம மண்டல வளரச்ச்ிக்கும் ப ன்படுத்தப்படும். 

ஆ ்வு பகுதி காரவரி ஆற்றுப்படுககயின் ஒரு பகுதி ாகும். மடன்ட்ரிடிக் முதல் சப் 
மடன்டர்ிடிக் வகக வடிகால் ஆ ்வுப் பகுதியில் காணப்படுகிறது. 10 கிமீ ஆ ்வுப் பகுதி 
சிறி  ஓகடக க் மகாண்டுள்ளது, இது மதன்கிழக்கு திகசயில் 6.43 கிமீ மதாகலவில் 
உள்ள அமராவதி ஆறு ஆகும். 
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அட்டவரண 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவிற்குள் ஆறு/நீமைாரட/நாலாவின் தூைம் மற்றும் 
திரச 

3.8 SOI இடவியல் தாள்களில் இருந்து இடம் சாை்ந்த தைவு 

ஒரு ஜிஐஎஸ் இடஞ்சாரந்்த தரவுத்தளத்கத உருவாக்குவது ஒரு சிக்கலான 
மச ல்பாடாகும், ரமலும் இது முழு ரவகலயின் இத மாகும்; இது தரவு பிடிப்பு, 
சரிபாரப்்பு மற்றும் கட்டகமப்பு மச ல்முகறககள உள்ளடக்கி து. மூல புவியி ல் 
தரவு ரடாரபாஷீட்கள், வான்வழி புககப்படங்கள், மச ற்ககக்ரகாள் படங்கள் மற்றும் 
அட்டவகணகள் ரபான்ற பல்ரவறு அனலாக் மற்றும் டிஜிட்டல் வடிவங்களில் 
கிகடக்கிறது. இந்த அகனத்து ஆதாரங்களிலிருந்தும், ரடாரபாஷீட்களின் ஆதாரம் 
இ ற்கக வள விஞ்ஞானி மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லரக்ளுக்கு மிகவும் கவகல 
அளிக்கிறது. 

  தற்ரபாகத  ஆ ்வில், SOI நிலப்பரப்பு வகரபடங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட 
அத்தி ாவசி  வகரபடங்கள். நிலப்பரப்பு வகரபடங்ககளப் ப ன்படுத்தி, வடிகால் 
வகரபடம் மற்றும் விளிம்பு வகரபடம் ஆகி கவ உருவாக்கப்பட்டன. வகரபடங்கள் 
ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மற்றும் குறிப்பு விதிமுகறகளின் (ToR) ரதகவக்கு 
இணங்கக்கூடி  பண்புகளுடன் த ாரிக்கப்படுகின்றன. பூமியின் ரமற்பரப்பில் உள்ள 
நிறுவனங்களின் இருப்பிடம் பின்னர ் ஒப்புக் மகாள்ளப்படட் ஒருங்கிகணப்பு 
அகமப்பின் மூலம் குறிப்பிடப்படுகிறது. மபரும்பாலான GISக்கு, ஆ ்வுக்கு 
ப ன்படுத்தப்படும் ஒருங்கிகணப்பு அகமப்பின் மபாதுவான சட்டகம் UTM 
ஒருங்கிகணப்பு அகமப்பு ஆகும். அகனத்து வகரபடங்களும் முதலில் புவி-
குறிப்பிடப்பட்டகவ. எமசன்ஷி ல் வகரபடங்ககளத் த ாரிக்கப் 
ப ன்படுத்தப்படுவதற்கு முன், ரிரமாட ் மசன்சிங் தரவுகளிலும் இரத நகடமுகற 
ப ன்படுத்தப்படுகிறது. கட்டப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் மதாழிற்சாகலககள 
இகணக்கும் சாகல மநட்மவாரக்் உள்ளது. நிலப்பரப்பு நிகலகமகள் கருப்பு பருத்தி 
மண் மற்றும் பிட் அகல அகல ான நிலப்பரப்பாக இருப்பதால், தளத்தின் 
இருப்பிடத்கதச ்சுற்றி வடிகால் வகல கமப்பு உள்ளது.  

 

நதி / நீமைாரட / 
நலாவின் பபயை் 

திட்ட தளதத்ில் இருந்து 
தூைம் (கிமீ) 

திட்ட தளதத்ில் இருந்து 
திரச 

அமராவதி ஆறு 6.43 கி.மீ மதன்கிழக்கு 

காரவரி ஆறு 9.49 கி.மீ வடரமற்கு 
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படம் 3.7. 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள வடிகால் அரமப்பு 

3.9  மண்ணின் பண்புகள் 

  இப்பகுதியின் மண் விவரத்கத ஆ ்வு மச ்வதற்காக, பல்ரவறு நில ப ன்பாட்டு 
நிகலகமககளக் குறிக்கும் வககயில் சுரங்கப் பகுதியிலும் அகதச ் சுற்றியுள்ள 
மண்ணின் நிகலக யும் மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இடங்கள் ரதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. 
மாதிரிகள் 15-20 மசமீ ஆழம் வகர மண்ணில் ஒரு ரகார-்கட்டர ் ரமாதி தன் மூலம் 
ரசகரிக்கப்பட்டன. ஆ ்வு பகுதிக்குள் மமாத்தம் 6 மாதிரிகள் ரசகரிக்கப்பட்டு 
பகுப்பா ்வு மச ் ப்பட்டன. மண் மாதிரி எடுக்கும் இடங்களின் விவரங்கள் 
அட்டவகண 3.4 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் படம்-3.8 இல் காடட்ப்பட்டுள்ளது. 
பருவமகழக்குப் பிந்கத  காலத்தில் ஆ ்வுக் காலத்தில் ஒரு முகற மாதிரி 
எடுக்கப்பட்டது. 

 

அட்டவரண 3.4: மண் மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 

எண். 

இருப்பிட 
குறியீடு 

இடம் 

தூைம் 
(கிமீ) காற்றின் திரச 

திட்ட தளத்ரத பபாருதத்ு 

1.  S1 புன்னம் கிராமம் 1.57 கி.மீ 

அருகிலுள்ள 
வசிப்பிடம் 
மற்றும் ரமல் 

காற்று வடகிழக்கு 

2.  S2 பூலாம்பாகள ம் கிராமம் 6.03 கி.மீ 
ரமல் காற்று 
வடகிழக்கு 

3.  S3 
கருண்கட ம்பாகள ம் 
கிராமம் 

3.91 கி.மீ 
கீழ்க்காற்று 
மதன்ரமற்கு 
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வ. 

எண். 

இருப்பிட 
குறியீடு 

இடம் 

தூைம் 
(கிமீ) காற்றின் திரச 

திட்ட தளத்ரத பபாருதத்ு 

4.  S4 

புன்னம் 
ரவலாயுதம்பாகள ம் 
கிராமம் 

1.38 கி.மீ 
கீழ்க்காற்று 
மதன்ரமற்கு 

5.  S5 குப்பம் கிராமம் 2.99 கி.மீ 
குறுக்கு காற்று 
வடரமற்கு 

6.  S6 
மமாசச்ரகாட்டம் பாகள ம் 
கிராமம் 

4.51 கி.மீ 
குறுக்கு காற்று 
மதன்கிழக்கு 

 
  ரசகரிக்கப்பட்ட மண் மாதிரிகள் இ ற்பி ல்-ரசா னம் மற்றும் ஊட்டசச்த்து 
அளவுருக்களுக்கான NABL/MOEF அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆ ்வகத்தில் பகுப்பா ்வு 
மச ் ப்பட்டன. இ ற்பி ல், ரவதியி ல் பண்புகள் மற்றும் கன உரலாகங்களின் 
மசறிவுகள் தீரம்ானிக்கப்பட்டன, ரமலும் முடிவுகள் அட்டவகண 3.5 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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படம் 3.8: மண் மாதிைி இடங்களுடன் ஆய்வு பகுதி வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.5: மண்ணின் மசாதரன முடிவுகள் 

 

 

 

 

 

 

வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 

முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற 

1 pH … 7.92 8.43 7.63 7.96 7.36 7.93 
IS 2720 

(பாகம்-26) 

2 

மின் 
கடத்துத்திறன் 
(EC) 

µs/cm 354 451 462 468 387 363 IS 14767 

3 அகமப்பு … களிமண் களிமண் களிமண் களிமண் களிமண் 
மணற் 
களிமண் 

IS 2720 

(பாகம்-4) 

4 மணல் % 33.5 35.1 34.9 33.0 35.3 52.2 
IS 2720 

(பாகம்-4) 

5 வண்டல் மண் % 35.4 35.5 31.0 35.6 32.6 18.7 
IS 2720 

(பாகம்-4) 

6 களிமண் % 31.1 29.4 34.1 31.4 32.1 29 
IS 2720 

(பாகம்-4) 

7 
நீர ்தாங்கும் 
திறன் (WHC) 

% 41.0 44.3 35.0 27.0 28 40.7 
IS 2720 

(பாகம்-2) 

மாதிைி எடுக்கப்பட்ட 
மததி 

20.12.2021 மாதிைி முரற ETS/STP/SOIL-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 
25.12.2021 மாதிைி அளவு 2.0 Kg. 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 
29.122021 மபக்கிங் நிரல சீல் 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது ETS STAFF மபக்கிங் இன் பாலி ரபக் 
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வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 

முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற 

8 
மமாத்த 
அடரத்்தி 

g/cm3 1.23 1.08 0.96 1.07 1.15 0.59 
IS 2386 

(பாகம்-4) 

9 ரபாரராசிட்டி % 33.4 25.8 23.7 35.1 19 35.8 IS 13030 

10 கால்சி ம் (Ca) mg/kg 158 157 171.3 157.5 153 141 
IS 2720 

(பாகம்-23) 

11 
மமக்னீசி ம், 
(Mg) 

mg/kg 26.7 22.5 24.8 36 36 23.6 
ETS/STP/SOIL-

08 

12 மாங்கனீசு (Mn) mg/kg 30.5 31.3 26.4 23.8 25.8 19 
ETS/STP/SOIL-

18 

13 துத்தநாகம் (Zn) mg/kg 0.59 0.75 1.15 1.15 1.06 0.57 
ETS/STP/SOIL-

18 

14 ரபாரான் (B) mg/kg 0.44 0.83 0.68 0.78 1.48 0.46 
ETS/STP/SOIL-

18 

15 குரளாகரடு (Cl) mg/kg 135 146 133.7 152 164 179 BS 1377 -3 

16 

மமாத்த 
ககர க்கூடி  
சல்ரபட் 

% 129 143 142.1 143.5 148 163 
IS 2720 

(பாகம்-27 ) 

17 
மபாட்டாசி ம் 
(K) 

mg/kg 42.2 45.4 45.8 44 38.7 25.7 
ETS/STP/SOIL-

18 

18 
பாஸ்பரஸ் 
(PO4) 

mg/kg 0.82 1.56 0.58 1.09 1.17 0.78 
ETS/STP/SOIL-

19 

19 
மமாத்த 
கநட்ரஜன் (N) 

mg/kg 156 163.8 148 178 165.7 263 
ETS/STP/SOIL-

15 
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வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 

முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற 

20 காட்மி ம் (Cd) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
ETS/STP/SOIL-

18 

21 குரராமி ம் (Cr) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
ETS/STP/SOIL-

18 

22 தாமிரம்,(Cu) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
ETS/STP/SOIL-

18 

23 மலட் (Pb) mg/kg 0.74 0.78 0.82 1.52 1.31 0.48 
ETS/STP/SOIL-

18 

24 இரும்பு (Fe) mg/kg 2.63 2.32 2.56 2.72 2.01 2.76 
ETS/STP/SOIL-

18 

25 
கரிமப் 
மபாருள் (OM) 

% 1.32 1.57 2.06 1.84 1.56 1.63 
IS 2720 

(பாகம்-22) 

26 
ஆரக்ானிக் 
காரப்ன் (OC) 

% 0.54 1.05 1.52 1.16 0.91 1.09 BS 1377 -3 

27 

ரகஷன் 
எக்ஸ்ரசஞ்ச ்
திறன் (CEC) 

meq/100g 36.5 35.8 35 32.6 36 37 
IS 2720 

(பாகம்-24) 
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அவதானிப்புகள்:  

• மண் மாதிரிகளின் pH 7.36 இலிருந்து மாறுபடுகிறது 8.43 வகர சற்று கார 

மண்கணக் குறிக்கிறது 

• மண் மாதிரிகளின் மமாத்த அடரத்்தி 0.59 முதல் 1.23 வகர மாறுபடுகிறது g/cm3 

• மண் மாதிரிகளில் உள்ள கரிமப் மபாருட்கள் 1.32 முதல் 2.06% வகர 

ரவறுபடுகின்றன. 

• மண் மாதிரிகளில் மமாத்த கநடர்ஜன் 148 முதல் 263 mg/kg வகர மாறுபடுகிறது 

• நீர ்தாங்கும் திறன் (WHC)மண் மாதிரிகளில் 27 முதல் 40% வகர மாறுபடுகிறது. 

 

  மண் மாதிரிகளின் பகுப்பா ்வு முடிவுகளிலிருந்து, மண் குகறவாக இருந்து 
நடுத்தர வளமானதாகவும், குகறந்த உற்பத்தித் திறன் மகாண்டதாகவும் 
காணப்படட்து. ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணுக்கு கருவுறுதல் நிகலக  
ரமம்படுத்தவும் பயிர ் உற்பத்தித் திறகன அதிகரிக்கவும் கூடுதல் உரங்கள் 
ரதகவப்படுகின்றன. இது நுண்ணூட்டசச்த்தின் ரமாசமான அளகவயும் குறிக்கிறது. 
கரிமப் மபாருட்கள் 1.32 முதல் 2.06% வகர காணப்படட்து, இது மண்ணில் மிதமான 
கரிம உள்ளடக்கத்கதக் குறிக்கிறது. ஒட்டுமமாத்தமாக, அப்பகுதியில் உள்ள 
மண்ணின் தரம், மிதமான உற்பத்தித்திறனுடன் நடுத்தர முதல் நி ா மான 
வளமானதாக காணப்படட்து. 

3.10 காற்று சூழல் 

3.10.1 வானிரல ஆய்வு 

 கரூர ் மாவட்டத்தில் மவப்பநிகல அதிகபட்சமாக 39 °C (102 °F) முதல் 
குகறந்தபட்சமாக 17 °C (63 °F) வகர இருக்கும். மற்ற மாநிலங்ககளப் ரபாலரவ, ஏப்ரல் 
முதல் ஜூன் வகர மவப்பமான மாதங்கள் மற்றும் டிசம்பர ் முதல் ஜனவரி வகர 
குளிரான மாதங்கள். கரூர ்ஆண்டுரதாறும் சராசரி ாக 590–600 மிமீ (23–24 அங்குலம்) 
மபறுகிறது, இது மாநில சராசரி ான 1,008 மிமீ (39.7 அங்குலம்) விட குகறவாக 
உள்ளது. மதன்ரமற்கு பருவமகழ, ஜூன் மாதம் துவங்கி ஆகஸ்ட ்வகர நீடிக்கும், கரூர ்
மகழ நிழல் பகுதி ாக இருப்பதால், மகழ குகறவாகரவ மப ்யும். மகழயின் 
மபரும்பகுதி ரகாகட மாதங்களில் (ஏப்ரல், ரம மாத இறுதியில்) மற்றும் வடகிழக்கு 
பருவமகழ அக்ரடாபர,் நவம்பர ்மற்றும் டிசம்பர ்மாதங்களில் வருகிறது. 

 

 காற்றின் தரத்கதப் புரிந்துமகாள்வதற்கு வானிகல ஆ ்வு முக்கி மானது. 
வானிகல நிகல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகி வற்றுக்கு இகடர  ான 
அத்தி ாவசி  உறவு, பரந்த மபாருளில் காற்கற உள்ளடக்கி து. காற்றின் ஏற்ற 
இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த ரநரத்தில், சிதறகல நிகறரவற்றி, அவற்றுடன் 
மதாடரப்ுகட  பிற மச ல்முகறககள வலுவாக பாதிக்கின்றன. 
 

 மகாத்து குவாரிககள மூடி, திடட் தளத்தில் தற்காலிக வானிகல ஆ ்வு 
நிகல ம் நிறுவப்படட்து. காற்றின் ஓடட்ம், காற்றின் ரவகம், காற்றின் திகச, 
ஈரப்பதம் மற்றும் மவப்பநிகல ஆகி கவ மணிரநர அடிப்பகடயில் பதிவு 
மச ் ப்படும் வககயில், தகர மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உ ரத்தில் இந்த நிகல ம் 
நிறுவப்பட்டுள்ளது. 
 

 
 மதன்ரமற்கு மற்றும் வடகிழக்கு பருவமகழயின் தாக்கத்தின் கீழ் மாவட்டம் 

மகழக ப் மபறுகிறது. வடகிழக்கு பருவமகழ மாவட்டத்தின் மகழக்கு முக்கி மாக 
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பங்களிக்கிறது. வங்காள விரிகுடாவில் ஏற்பட்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிகல 
காரணமாக ஏற்படும் சூறாவளி பு ல் வடிவில் மபரும்பாலான மகழப்மபாழிவு 
ஏற்படுகிறது. மதன்ரமற்கு பருவமகழ மிகவும் சீரற்றது மற்றும் ரகாகட மகழ மிகக் 
குகறவு. மாவட்டத்தின் சராசரி ஆண்டு மகழப்மபாழிவு சுமார ்328.8 மிமீ முதல் 784.1 
மிமீ வகர மாறுபடும். (சராசரி மகழ ளவு 655.0 மி.மீ.) சராசரி ஆண்டு மகழ மற்றும் 
ஐஎம்டி, மசன்கனயிலிருந்து ரசகரிக்கப்பட்ட 5 ஆண்டு மகழப்மபாழிவு பின்வருமாறு: 

 

அட்டவரண 3.6: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு (மிமீ)  

சாதாைண மரழப்பபாழிவு 

(மிமீ) 2013 2014 2015 2016 2017 2013 

460.8 511.5 784.1 328.8 715.3 460.8 655 
                            ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/Tiruppur 

 

அட்டவரண 3.7: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 
வ. 

எண் 
அளவுருக்கள் 

அக்மடாபை் 
2021 

நவம்பை் 
2021 

டிசம்பை் 
2021 

1 மவப்பநிகல (0C) 

அதிகபட்சம் 35.2 33.4 32.6 

குகறந்தபட்சம் 22.5 17.4 15.3 

சராசரி 27.4 24.1 21.7 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) சராசரி 75 72 76 

3 காற்றின் ரவகம் (மீ/வி) 

அதிகபட்சம் 6.2 5.9 6.1 

குகறந்தபட்சம் 3.6 3.5 4.0 

சராசரி 4.1 4.3 4.7 

4 கிளவுட் கவர ்(OKTAS) - 0-8 0-8 0-8 

5 காற்றடிக்கும் திகச - SW, NE NE, E NE, E 

                                                             ஆதாரம்: ஆன்-கசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி  

3.10.2 வானிரல தைவுகளின் பகுப்பாய்வு, கரூை் 

இந்தி  வானிகல ஆ ்வு கம ம் ஒரு நாகளக்கு இரண்டு முகற தரவுககள பதிவு 
மச ்கிறது. 08:30 மணி மற்றும் 17:30 மணி. 
கண்காணிப்புக் காலத்தில் பதிவுமச ் ப்பட்ட வானிகலத் தரவு, அடிப்பகடத் 

தகவலின் சரி ான விளக்கத்திற்கும் காற்றின் தரம் கணிப்பிற்கான உள்ளீடட்ிற்கும் 
மிகவும் ப னுள்ளதாக இருக்கும். வானிகல அளவுருக்கள் பற்றி  வரலாற்று தரவுகள் 
பிராந்தி த்தின் மபாதுவான வானிகல ஆடச்ிக  அகட ாளம் காண்பதில் முக்கி  
பங்கு வகிக்கிறது. வானிகல மாறுபாடுகளின் அடிப்பகடயில் ஆண்கட நான்கு 
பருவங்களாகப் பிரிக்கலாம் 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/namakkal
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படம் 3.9: தளதத்ின் குறிப்பிடட் காற்று 2021 அக்மடாபை் முதல் டிசம்பை் 2021 வரை 

 

அட்டவரண 3.8: காற்றின் திரச மற்றும் காற்றின் மவகம் 

காற்றடிக்கும் திரச அதிை்பவண் % 

ரமல்காற்று திகச NE (25 %) 

கீழ்க்காற்று திகச SW (15%) 

அகமதி ான சூழ்நிகலகள் (%) <2 mph 

சராசரி ரவகம் 5.9 mph 

3.10.3 அடிப்பரட சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் 

 அக்ரடாபர ் 2021 முதல் டிசம்பர ் 2021 வகரயிலான காலகட்டத்தில் சாதாரணக் 
கல் மற்றும் சரகள குவாரி குத்தகக பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்கள் உட்பட 8 
இடங்களில் ஆ ்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்பட்டது. 
கண்காணிப்பு இடங்கள் அட்டவகண 3.9 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் படம் 3.10 
இல் காடட்ப்பட்டுள்ளன. 

 இப்பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் பல்ரவறு ஆதாரங்கள் கல் அகழ்வு, நசுக்கும் 
நடவடிக்கககள் மற்றும் வாகன ரபாக்குவரத்து ஆகும். அடிப்பகடக் காற்றின் தர 
ஆ ்வின் (10-கிமீ சுற்றளவு) முதன்கம ான ரநாக்கமானது, அடிப்பகடத் தகவகல 
உருவாக்குவதற்கு அப்பகுதியின் தற்ரபாகத  காற்றின் தரத்கத மதிப்பிடுவதாகும். 
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ஆ ்வுப் பகுதி ானது மபரும்பாலும் கிராமப்புறச ் சூழகலக் குறிக்கும் கல் சுரங்க 
குவாரிகள் மற்றும் மநாறுக்கிகள் உள்ளன. 

 பிராந்தி  காலநிகல தரவு, ஆ ்வுக் காலத்தில் காற்று வீசும் திகசக  அறி  
வழிகாட்டி ாகப் ப ன்படுத்தப்பட்டது. ஆ ்வுக் காலத்தில் நிலவும் காற்றின் முக்கி  
திகசகள், உணரத்ிறன் ஏற்பிகள், மனித குடியிருப்புகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள சுரங்க 
நடவடிக்கககள் ஆகி வற்கறக் கருத்தில் மகாண்டு இடங்கள் அகட ாளம் 
காணப்பட்டன. 

 சுவாச துகள்கள் (PM10), நுண் துகள்கள் (PM2.5), சல்பர ்கட ஆக்கசடு (SO2) மற்றும் 
கநட்ரஜன் ஆக்கசடுகள் (NOx) ஆகி வற்றின் அளவுகள் அடிப்பகட நிகலக  
நிறுவுவதற்காக கண்காணிக்கப்பட்டன. PM10 ஆனது, வடிகட்டி காகிதங்களில் 
சுவாசிக்கக்கூடி  தூசி மாதிரிகளின் உதவியுடன் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டது மற்றும் 
SO2& NOx ஆனது RD மாதிரிகளுடன் இகணக்கப்படட் இம்பிங்கரக்ளில் அந்தந்த 
உறிஞ்சுதல் ஊடகங்களில் உறிஞ்சப்பட்டு ஸ்மபக்ட்ரரா-ஃரபாட்ரடாமமட்ரிக் 
முகறயில் பகுப்பா ்வு மச ் ப்படட்து. PM2.5 நுண் துகள் மாதிரிகள் உதவியுடன் 
கண்காணிக்கப்பட்டது. குகறந்தபட்சம், அதிகபட்சம், சராசரி மற்றும் 98வது சதவீத 
மதிப்புகள் அகனத்து AAQ கண்காணிப்பு நிகல ங்களிலும் கவனிக்கப்பட்ட மூல 
தரவுகளிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டு முடிவுகள் அட்டவகண 3.10 இல் 
சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.9: சுற்றுப்புற காற்றின் தைக் கண்காணிப்பு இடங்களின் 
விவைங்கள் 

வ. 
எண் 

இருப்பிடக் 
குறியீடு 

இடம் 

தூைம் 

(கிமீ) காற்றின் திரச 

திட்ட தளம் பபாருத்து 

1. AAQ1 திட்ட தளம் - கம  மண்டலம் 

2. AAQ2 புன்னம் கிராமம் 1.57 கி.மீ 
ரமல் காற்று 
வடகிழகக்ு 

3. AAQ3 பூலாம்பாகள ம் கிராமம் 6.03 கி.மீ 
ரமல் காற்று 
வடகிழகக்ு 

4. AAQ4 கருண்கட ம்பாகள ம் கிராமம் 3.91 கி.மீ 
கீழ்கக்ாற்று 
மதன்ரமற்கு 

5. AAQ5 
புன்னம் ரவலாயுதம்பாகள ம் 

கிராமம் 
1.38 கி.மீ 

கீழ்கக்ாற்று 
மதன்ரமற்கு 

6. AAQ6 குப்பம் கிராமம் 2.99 கி.மீ 
குறுகக்ு காற்று 
வடரமற்கு 

7. AAQ7 
மமாசச்ரகாட்டம் பாகள ம் 

கிராமம் 
4.51 கி.மீ 

குறுகக்ு காற்று 
மதன்கிழகக்ு 
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படம் 3.10: கண்காணிப்பு இடங்களுடன் கூடிய ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.10: சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகளின் சுருக்கம் 

 

துகள் பபாருள் PM-2.5 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 26.5 20.6 24.01 26.3 1.30 

AAQ-2 23.7 19.2 21.69 23.65 1.27 

AAQ-3 22.5 18.5 20.67 22.4 0.96 

AAQ-4 19.5 17.1 18.15 19.4 0.69 

AAQ-5 27.6 19.8 22.74 26.1 1.22 

AAQ-6 20.5 17.6 18.74 20.15 0.69 

AAQ-7 19.9 16.8 18.27 19.75 0.68 

துகள் பபாருள் PM-10 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 46.8 41.6 44.34 46.8 0.96 

AAQ-2 43.9 39.1 41.36 43.4 2.04 

AAQ-3 45.3 39.2 42.14 45 1.40 

AAQ-4 43.5 38.9 41.23 43.3 1.08 

AAQ-5 44.6 41.1 42.97 44.6 0.82 

AAQ-6 42.9 38.9 41.03 42.8 0.89 

AAQ-7 43.5 38.6 41.48 43.45 1.31 

சல்பை் ரட ஆக்ரஸடு SO2 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 9.7 8.1 9.01 9.65 0.53 

AAQ-2 7.7 5.2 6.48 7.7 0.65 

AAQ-3 6.5 5.1 5.52 6.3 0.29 

AAQ-4 6.9 5 5.76 6.9 1.14 

AAQ-5 6.9 4.3 5.76 6.75 0.52 

மாதிைி 
எடுக்கப்படட் மததி 

- மாதிைி முரற ETS/STP/AIR-01 

பகுப்பாய்வு 

பதாடக்க மததி 
05.10.2021 மாதிைி அளவு - 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 
31.12.2021 மபக்கிங் நிரல - 

மாதிைி 
எடுக்கப்படட்து 

ETS ஊழி ரக்ள் வானிரல நிலவைம் பதளிவு 
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AAQ-6 7.9 5.1 6.48 7.85 0.88 

AAQ-7 6.7 4.3 5.67 6.6 0.73 

ரநட்ைஜன் ஆக்ரஸடு NO2 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 24.7 20.4 22.29 24.65 1.38 

AAQ-2 20.2 16.5 18.51 20.05 0.97 

AAQ-3 19.5 16.5 18.07 19.3 0.69 

AAQ-4 19.6 16.2 17.71 19.55 0.87 

AAQ-5 19.9 16.9 18.12 19.65 0.63 

AAQ-6 19.8 17.5 18.38 19.7 0.61 

AAQ-7 19.7 15.1 18.30 19.65 1.48 

 

3.10.4 முதன்ரம தைவுகளின் அவதானிப்புகள்: 

• ஆ ்வுப் பகுதியில் PM10 மசறிவு ஆ ்வுக் காலத்தில் 38.6 முதல் 46.8 μg/m3 வகர 

மாறுபடுகிறது. 

• ஆ ்வுப் பகுதியில் PM2.5 மசறிவு ஆ ்வுக் காலத்தில் 16.8 முதல் 27.6 μg/m3 வகர 

மாறுபடுகிறது. 

• ஆ ்வுப் பகுதியில் SO2 மசறிவு ஆ ்வுக் காலத்தில் 4.3 முதல் 9.7 μg/m3 வகர 

மாறுபடுகிறது. 

• ஆ ்வுப் பகுதியில் NO2 மசறிவு ஆ ்வுக் காலத்தில் 15.1 முதல் 24.7 μg/m3 வகர 

மாறுபடுகிறது. 

ரமரல உள்ள முடிவுகளிலிருந்து, அகனத்து கண்காணிப்பு இடங்களிலும் PM10, PM2.5, SO2 

மற்றும் NO2 ஆகி வற்கறப் மபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் CPCB ஆல் 

குறிப்பிடப்பட்ட அனுமதிக்கப்படட் வரம்புகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம். 
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3.11 இரைசச்ல் சூழல் 

3.11.1 அடிப்பரட நிரல 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் நிகல கண்காணிப்பு 7 கண்காணிப்பு இடங்களில் 
ரமற்மகாள்ளப்படட்து; சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்கத கண்காணிப்பதற்காக அகவ 
ரதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. இகரசச்ல் கண்காணிப்பு இடங்களின் விவரங்கள் 
அட்டவகண 3.11 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் படம்-3.11 இல் 
காடட்ப்பட்டுள்ளது. கண்காணிப்பு நிகல ங்கள் மற்றும் முடிவுகள் அட்டவகண 3.12 
இல் சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.11: ஆய்வுப் பகுதியில் சத்தம் மாதிைி இடங்கள் 

வ. 
எண் 

இருப்பிடக் 
குறியீடு 

இடம் 

தூைம் 

(கிமீ) காற்றின் திரச 

திட்ட தளம் பபாருத்து 

1. N1 திட்ட தளம் - கம  மண்டலம் 

2. N2 புன்னம் கிராமம் 1.57 கி.மீ ரமல் காற்று NE 

3. N3 பூலாம்பாகள ம் கிராமம் 6.03 கி.மீ ரமல் காற்று NE 
4. N4 கருண்கட ம்பாகள ம் கிராமம் 3.91 கி.மீ கீழ்கக்ாற்று SW 

5. N5 
புன்னம் ரவலாயுதம்பாகள ம் 
கிராமம் 

1.38 கி.மீ கீழ்கக்ாற்று SW 

6. N6 குப்பம் கிராமம் 2.99 கி.மீ குறுகக்ு காற்று NW 

7. N7 
மமாசச்ரகாட்டம் பாகள ம் 
கிராமம் 

4.51 கி.மீ குறுகக்ு காற்று SE 

 

 

 

படம் 3.11: இரைசச்ல் கண்காணிக்கும் இடங்கரளக் பகாண்ட ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம் 
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அட்டவரண 3.12: சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரல கண்காணிப்பு முடிவுகள், [dB(A) 
 

 

 

 

 

 

இடம் N1  N2  N3  

 

N4  

 

வ. 
எண் 

 

மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

1 0600 41.1 48.5 46.0 43.6 46.6 45.4 47.3 50.1 46.9 32.4 36.2 36.0 

2 0700 41.5 51.2 47.6 41.6 44.1 45.0 46.3 51.2 47.5 34.5 40.4 37.2 

3 0800 43.6 53.6 49.0 42.2 45.5 46.3 46.1 48.6 47.5 35.2 39.5 37.9 

4 0900 42.6 53.1 51.5 44.9 49.8 48.0 47.4 46.2 48.3 36.8 38.5 37.7 

5 1000 43.1 45.8 46.7 41.9 50.6 49.1 46.2 49.1 49.9 36.5 37.6 38.3 

6 1100 44.5 46.6 45.7 42.5 52.6 50.0 45.1 47.3 50.4 38.1 45.3 40.2 

7 1200 45.6 47.8 46.8 44.2 54.2 51.6 46.9 49.5 50.2 34.7 40.5 42.5 

8 1300 46.9 49.6 42.5 41.6 51.6 52.0 46.2 48.8 50.7 37.2 41.3 46.7 

9 1400 47.1 50.2 48.9 42.2 53.5 50.8 45.7 46.7 51.5 36.2 43.5 48.3 

10 1500 45.4 51.8 46.7 42.6 54.5 52.8 46.3 48.7 51.4 35.9 44.8 50.3 

11 1600 43.6 52.8 51.3 43.2 46.5 52.2 48.1 50.2 52.3 36.6 38.7 51.6 

12 1700 44.8 52.6 51.3 43.5 48.3 50.5 46.3 51.5 51.8 32.5 40.9 50.5 

மாதிைி எடுக்கப்படட் 

மததி 
- மாதிைி முரற ETS/STP/சத்தம்-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 
22.12.2021 மாதிைி அளவு - 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 
23.12.2021 மபக்கிங் நிரல - 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது 
ETS 

ஊழி ரக்ள் 
பகுதியின் வரக பதாழிற்சாரல பகுதி 
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இடம் N1  N2  N3  

 

N4  

 

வ. 
எண் 

 

மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

13 1800 46.2 55.3 52.8 42.5 47.6 51.8 47.3 53.5 50.4 34.4 43.4 49.9 

14 1900 43.5 52.1 49.7 40.9 49.6 48.1 48.9 50.5 49.7 31.5 39.6 48.3 

15 2000 40.9 50.2 47.7 43.5 47.6 47.0 42.6 55.5 49.5 36.9 46.5 47.9 

16 2100 40.5 49.8 46.3 41.5 47.1 45.1 40.9 51.9 48.2 32.5 40.8 38.4 

17 2200 38.6 46.9 44.5 38.2 45.6 43.3 41.2 53.2 47.6 36.1 44.3 46.9 

18 2300 37.5 38.1 37.8 39.8 43.5 42.0 35.1 43.6 44.2 34.1 39.9 44.9 

19 0000 36.1 40.5 38.8 37.6 43.7 41.6 36.4 47.2 44.7 32.9 37.8 42.0 

20 0100 35.3 39.7 38.0 36.8 42.5 40.5 32.9 37.5 40.8 33.5 36.9 40.5 

21 0200 36.1 38.6 37.5 37.3 44.1 40.9 31.8 39.8 37.4 33.7 35.8 38.9 

22 0300 33.5 35.8 34.8 37.1 39.1 38.2 32.7 37.5 36.7 32.5 34.5 36.6 

23 0400 34.1 37.8 36.3 35.9 39.8 37.3 32.5 36.2 35.2 33.4 36.6 35.3 

24 0500 34.6 36.9 34.9 36.5 38.2 37.4 31.4 35.5 33.9 33.4 36.5 35.6 

 பகல் சைாசைி dB(A) 48.4 
  பகல் சைாசைி 

dB(A) 
47.1 

பகல் சைாசைி 
dB(A) 

48.7 
பகல் சைாசைி 

dB(A) 
39.4 

இைவு சைாசைி dB(A) 37.0 
இைவு சைாசைி 

dB(A) 
40.0 

இைவு சைாசைி 
dB(A) 

37.7 
இைவு சைாசைி 

dB(A) 
35.4 
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இடம் N5  N6  N7  

வ. எண் 
 மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

1 0600 40.5 45.3 43.4 46.7 48.5 47.4 41.2 43.5 21.3 

2 0700 41.6 46.6 44.4 49.5 50.4 49.8 41.5 42.3 42.1 

3 0800 41.6 45.5 44.7 47.5 52.1 50.7 41.4 44.9 43.2 

4 0900 42.4 50.4 47.3 45.5 47.2 47.5 42.8 45.5 44.6 

5 1000 45.5 48.8 47.5 48.3 52.3 50.7 43.8 47.6 46.4 

6 1100 46.7 51.3 49.6 45.9 48.3 47.1 44.7 45.5 45.1 

7 1200 47.7 50.3 49.5 47.2 49.5 48.5 44.6 49.9 48.3 

8 1300 48.1 50.3 49.3 45.8 51.2 49.3 46.5 49.2 48.6 

9 1400 47.2 51.2 50.7 46.1 55.6 54.7 46.4 52.5 50.4 

10 1500 48.5 51.3 50.1 47.3 54.5 52.2 45.8 54.2 51.8 

11 1600 47.6 51.7 50.6 45.8 52.2 51.6 44.2 54.7 52.1 

12 1700 46.1 50.4 48.8 47.1 53.5 51.4 42.8 53.9 51.7 

13 1800 45.5 50 48.2 47.2 54.3 51.9 42.7 53.2 51.5 

14 1900 45.2 48.5 47.7 48.5 51.3 50.5 42.8 51.8 49.3 

15 2000 46.1 49.5 48.1 35.1 46.3 43.6 41.9 50.5 48.5 

16 2100 44.4 45.5 44.6 36.4 45.7 43.2 41.5 49.7 47.2 

17 2200 43.2 45.6 44.0 34.7 44.4 41.9 41.5 46.9 45.0 

18 2300 31.5 38.9 36.6 36.1 40.2 38.7 38.8 40.2 40.8 

19 0000 36.7 38.2 37.5 34.2 38.4 37.0 38.9 42.8 40.9 

20 0100 35.8 37.9 36.4 34.9 39.9 37.8 38.4 40.5 39.4 
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இடம் N5  N6  N7  

வ. எண் 
 மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

21 0200 31.2 34.6 33.2 32.8 34.2 34.0 36.5 38.9 37.9 

22 0300 34.2 36.8 35.7 33.1 36.6 35.2 35.5 37.7 36.6 

23 0400 33.6 35.9 34.5 36.2 38.8 36.7 34.8 36.6 35.6 

24 0500 32.2 35.5 34.6 34.4 38.2 35.4 34.4 35.6 35.5 

பகல் சைாசைி dB(A) 47.5 பகல் சைாசைி dB(A) 48.9 பகல் சைாசைி dB(A) 47.5 

இைவு சைாசைி dB(A) 35.5 இைவு சைாசைி dB(A) 36.7 இைவு சைாசைி dB(A) 38.0 
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3.11.2 அவதானிப்புகள்:  

ரமரல உள்ள அட்டவகணயில் இருந்து, அகனத்து கண்காணிப்பு 
இடங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் பகல் 
ரநரத்திற்கு 55 dB(A) மற்றும் இரவு ரநரத்திற்கு 45 dB(A) அனுமதிக்கப்பட்ட 
வரம்பிற்குள் உள்ளது என கண்டறி ப்பட்டது.  

 

3.12 நீை் சூழல் 

3.12.1 நிலப்பைப்பு & வடிகால் முரற 

நிலப்பைப்பு  

 குத்தககக்கு ப ன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று நிலப்பரப்கபக் காட்டுகிறது. 
இப்பகுதி வடகிழக்கு பக்கமாக மமன்கம ாக சா ்ந்துள்ளது. இப்பகுதியின் உ ரம் 
சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 175 மீ. 

பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

காலப்ரபாக்கில் நீரராகட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அகமப்பு உருவாக்கப்படுகிறது, 
இது நீரராகடகளால் வடிகட்டி  நிலப்பரப்பு பகுதியில் உள்ள பாகறகள் மற்றும் 
புவியி ல் கட்டகமப்புகளின் பண்புககள மவளிப்படுத்துகிறது. வடிகால் அகமப்பு 
என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் படுககயில் உள்ள ஓகடகள், ஆறுகள் மற்றும் 
ஏரிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் 
கடினமான அல்லது மமன்கம ான பாகறகள் ஆதிக்கம் மசலுத்தினாலும், நிலத்தின் 
சா ்வு ஆகி வற்றால் அகவ நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. 

 

மடன்டர்ிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் மபாதுவானகவ, நீரராகடக்கு அடியில் உள்ள 
பாகற (அல்லது ஒருங்கிகணக்கப்படாத மபாருள்) எந்த குறிப்பிடட் அகமப்பு இல்லாத 
பகுதிகளில் உருவாகின்றன மற்றும் எல்லா திகசகளிலும் சமமாக எளிதில் 
அரிக்கப்பட்டுவிடும். 

 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓகடகள், கால்வா ்கள், நீரந்ிகலகள் எதுவும் கடக்கவில்கல. 
இப்பகுதியின் வடிகால் அகமப்பு மடன்ட்ரிடிக் - துகண மடன்டர்ிடிக் ஆகும். 

 

இப்பகுதியின் மபாதுவான வடிகால் அகமப்பு துகண மடன்டர்ிடிக் மற்றும் 
மடன்டர்ிடிக் வடிவமாகும். எந்த முக்கி  நீர ் ஓடட்மும் அல்லது நல்லாவும் 
அனுமானிக்கப்படவில்கல. மகழக்காலத்தில் ரமற்பரப்பிலிருந்து மவளிர றும் 
நீரராட்டம் கிழக்கு முதல் ரமற்கு திகசயில் பா ்கிறது. ஆ ்வுப் பகுதியின் வடிகால் 
அகமப்பு மடன்டர்ிடிக் வகக ாகும். குவாரிகள் இ ற்கக ாகரவ மகழநீர ்மசல்வதற்கு 
இகடயூறாக இருக்காது. 

 

3.12.2 மரழப்பபாழிவு 

மதன்ரமற்கு பருவமகழ ால் இப்பகுதி மகழக ப் மபறுகிறது. மகழக்காலம் 
ஜூன் நடுப்பகுதியில் மதாடங்கி மசப்டம்பர ் வகர நீடிக்கும். கரூர ் மாவட்டத்தில் 
சராசரி சராசரி மகழ ளவு 655 மிமீ IMD, மசன்கன. 

 
3.12.3 நீை்நிரல ஆய்வுகள் 

  கரூர ் மாவட்டம் முழுக்க முழுக்க மதான்கம ான படிக வடிவங்களாலும், 
ஆற்றங்ககர மற்றும் நீரராகடப் பாகதகளிலும் சமீபகால வண்டல் படிவுகளால் 
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அடியில் உள்ளது. வானிகல, பிளவுகள் மற்றும் உகடந்த படிக பாகறகள் மற்றும் 
சமீபத்தி  வண்டல் படிவுகள் மாவட்டத்தில் முக்கி மான நீரந்ிகல அகமப்புகளாக 
உள்ளன. 
  மாவட்டத்தில் உள்ள நுண்துகள வடிவங்கள் ஆற்றின் வண்டல் மூலம் 
குறிப்பிடப்படுகின்றன. இந்த வண்டல் படிவுகள் முக்கி  ஆறு மற்றும் நீரராகடகளில் 
மட்டுரம உள்ளன. நிலத்தடி நீர ் ஃபிரரடிக் சூழ்நிகலயில் ஏற்படுகிறது. இந்த 
நீரந்ிகலகளின் அதிகபட்ச நிகறவுற்ற தடிமன் நிலப்பரப்பு நிகலகமககளப் 
மபாறுத்து 10 மீ வகர இருக்கும். 
  ஆரக்்கி ன் காலத்தின் கடினமான ஒருங்கிகணந்த படிகப் பாகறகள், க்னீஸ், 
கிராகனட்டுகள், சாரர்னாககட்டுகள் மற்றும் பிற மதாடரப்ுகட  பாகறகளின் 
வானிகல, பிளவுகள் மற்றும் உகடந்த வடிவங்ககளக் குறிக்கின்றன. நிலத்தடி நீர ்
மவயில் சூழ்ந்த நிகலயிலும், உகடந்த மண்டலங்களில் அகரகுகற ான 
சூழ்நிகலயிலும் ஏற்படுகிறது. கடினமான பாகறகளின் தடிமனான ரமலடுக்கு ஒரு 
மீட்டருக்கும் குகறவாக இருந்து 20.10 மீ வகர மாறுபடும். இது மாவட்டத்தின் 
மபரும்பகுதியில் 15மீ ஆழத்தில் உள்ளது. 
 

  மபரி  விடட்ம் மகாண்ட கிணறுகளின் குறிப்பிடட் திறன் படிக பாகறகளில் 31 
முதல் 200 எல்பிஎம் / மீ வகர ரசாதிக்கப்பட்டது. வகரதல். கிணறுகளின் மகசூல் 
பண்புகள் நிலப்பரப்பு அகமப்பு, கல்லி ல் மற்றும் வானிகலயின் அளகவப் 
மபாறுத்து கணிசமாக ரவறுபடுகின்றன. 
 

  70 முதல் 100 மீ ஆழத்தில் ரதாண்டப்பட்ட ஆழ்துகள கிணறுகளின் மகசூல் 
பல்ரவறு அரசு நிறுவனங்களால் முக்கி மாக உள்நாட்டு ரநாக்கங்களுக்காக 100 
முதல் 600 எல்பிஎம் வகர இருந்தது. மத்தி  நிலத்தடி நீர ்வாரி த்தின் நிலத்தடி நீர ்
ஆ ்வு திட்டத்தின் ரபாது 200 m bgl ஆழம் வகர ரதாண்டப்பட்ட மவற்றிகரமான 
ஆழ்துகள கிணறுகளின் விகளசச்ல் 0.50 முதல் 14.00 lps வகர இருந்தது. கிணறுகளின் 
நீரந்ிகல மற்றும் கிணறு அளவுருக்கள் பரந்த மாறுபாட்கடக் காட்டுகின்றன. 

(ஆதாரம்: மாவடட் நிலத்தடி நீர ்சிற்ரறடு, கரூர ்மாவட்டம், தமிழ்நாடு, CGWB 2013) 

3.12.4 தளத்தின் குறிப்பிட்ட நிலத்தடி நீை் அட்டவரண காட்சி 

திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் உள்ள கிணறுகளில் பருவமகழக்கு 
முந்கத  நீரம்ட்டம் 59 முதல் 64 பிஜிலி ஆகவும், பருவமகழக்குப் பிந்கத  நீரம்ட்டம் 
54 முதல் 59 பிஜிலி ஆகவும் காணப்படுகிறது. அருகிலுள்ள கிராம 
ரபாரம்வல்களிலிருந்து மபறப்பட்ட தரவுகளின்படி அட்டவகண 3.14 இல் 
அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 3.13: நீை் நிரல 

விவைங்கள் ஆழம் 

நீை் அட்டவரண நிரல 

ரகாகட காலம் 64 மீ 

மகழக்காலம் 59 மீ 

 

 

 

 
 அட்டவரண 3.14: அருகில் திறந்த கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துரள கிணறுகள் 
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(நீர ்நிகல மீடட்ரில் இருந்து அளவிடப்படுகிறது) 

விவைங்கள் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஆழம் 

(மீ) 

நீை் மடட்ம் 

(மீ) 

ஆழ்துரள 

கிணறு (1) 
150 மீ, மதற்கு 162 62.6 

ஆழ்துரள 

கிணறு (1) 
450மீ, மதன்ரமற்கு 160 63.9 

 

3.12.5 தண்ணீை் மதரவ  
திட்டத்திற்கான சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரியின் மமாத்த நீர ் ரதகவ 

3.82 KLD என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மபரும்பாலும் குவாரி குழியில் ரதங்கியுள்ள 
மகழநீரில் இருந்து (கிகடக்கும் ரபாது) தூசிக  அடக்குவதற்கும் ரதாட்டத்துக்கும் 
அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இருந்து ரடங்கர ் மூலம் தண்ணீர ் விநிர ாகம் 
மச ் ப்படும். அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இருந்து குடிநீர ் வினிர ாகம் 
மச ் ப்படும். 
 

3.12.6 அடிப்பரட நிரல  

பல்ரவறு கிராமங்களில் உள்ள 5 நிலத்தடி நீர ் (ஆழ்துகள கிணறுகள்/ஆழ்துகள 
கிணறுகள்) மாதிரிகள் மற்றும் 2 ரமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் மூலம் நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 
ரமற்பரப்பு நீரின் தற்ரபாகத  நிகல மதிப்பிடப்பட்டது. 
 

தகர மற்றும் ரமற்பரப்பு நீரின் இ ற்பி ல்-ரவதியி ல் பண்புகள் முகறர  
அட்டவகணகள் 3.15 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவரண-3.15: நீை் மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 
எண். 

நிரலயக் 
குறியீடு 

இடங்கள் 
தூைம் 

(கிமீ) 
திரச 

1 GW 1 புன்னம் கிராமம் 1.57 கி.மீ 

அருகிலுள்ள வசிப்பிடம் 
மற்றும் ரமல் காற்று 

வடகிழகக்ு 

2 GW 2 பூலாம்பாகள ம் கிராமம் 6.03 கி.மீ ரமல் காற்று வடகிழக்கு 

3 GW 3 
கருண்கட ம்பாகள ம் 

கிராமம் 
3.91 கி.மீ கீழ்கக்ாற்று மதன்ரமற்கு 

4 GW 4 

புன்னம் 
ரவலாயுதம்பாகள ம் 

கிராமம் 

1.38 கி.மீ கீழ்கக்ாற்று மதன்ரமற்கு 

5 GW 5 குப்பம் கிராமம் 2.99 கி.மீ 
குறுகக்ு காற்று 
வடரமற்கு 

மமற்பைப்பு நீை ்

1 SW 1 அமராவதி ஆறு 6.33 கி.மீ வடரமற்கு 

2 SW 2 காரவரி ஆறு 9.71 கி.மீ வடக்கு 
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படம் 3.12: நிலத்தடி நீை் கண்காணிப்பு இடங்கள் 
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அட்டவரண 3.16: நிலத்தடி நீைின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகள் 

வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்
பு 

(IS:10500: 2012 இன் 

படி) 

மசாத
ரன 

முரற 

விரும்பத்
தக்கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

1 நிறம் ரெசன் < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 15 
APHA 

2120-B 

2 மணம் … 
ஒத்துக்மகாள்ள
க்கூடி து 

ஒத்துக்மகாள்ள
க்கூடி து 

ஒத்துக்மகாள்ள
க்கூடி து 

ஒத்துக்மகாள்ள
க்கூடி து 

ஒத்துக்மகாள்ள
க்கூடி து 

ஒத்துக் 
மகாள்ளக்கூ
டி து 

ஒத்துக் 
மகாள்ளக்கூடி 

து 

APHA 

2150-B 

3 pH … 7.80 7.65 6.42 7.50 7.03 6.5 - 8.5 
No 

Relaxation 

APHA 

4500-

H+ 

4 
கடதத்ுத்தி
றன் 

µs/cm 600 757 688 655 673 
Not 

Specified 
Not Specified 

APHA 

2510-B 

5 
மகாந்தளி
ப்பு 

NTU < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 5 
APHA 

2130-B 

6 

மமாத்த 
ககரநத் 
திடப்மபா
ருள்கள் 
(டிடிஎஸ்) 

mg/L 415 523 475 452 465 500 2000 
APHA 

2540-C 

மாதிரி எடுகக்ப்பட்ட ரததி 20.12.2021 மாதிரி முகற ETS/STP/WATER-01 

பகுப்பா ்வு மதாடகக் ரததி 25.12.2021 மாதிரி அளவு 2.0+ 0.5 லிடட்ர ்

பகுப்பா ்வு முடிவு ரததி 30.12.2021 ரபக்கிங் நிகல சீல் கவக்கப்பட்டது 

மாதிரி எடுகக்ப்பட்டது ETS STAFF ரபக் இன் PVC மற்றும் கண்ணாடி பாட்டில் 
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வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்
பு 

(IS:10500: 2012 இன் 

படி) 

மசாத
ரன 

முரற 

விரும்பத்
தக்கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

7 

மமாத்த 
கடினதத்ன்
கம, 

(CaCO3) 

mg/L 139 190.8 181 185.6 147.5 200 600 
APHA 

2340-C 

8 
கால்சி ம், 

(Ca) 
mg/L 24.5 41.3 36.7 31.5 28 75 200 

APHA 

3500:(C

a)-B 

9 

மமகன்சீி 
ம் 

(Mg) 

mg/L 15 23.6 21.4 21 18.9 30 100 

APHA 

3500:(M

g)-B 

10 

மமாத்த 
காரதத்ன்
கம 

(CaCO3) 

mg/L 171 190 123 155 183 200 600 
APHA 

2320-B 

11 

குரளாகர
டு, 
(Cl) 

mg/L 76 102.5 81.3 88 90.4 250 1000 

APHA 

4500:(Cl

- )-B 

12 
சல்ரபட்,(SO

4) 
mg/L 17.7 33 23.1 24 24 200 400 

APHA 

4500:(S

O4)-E 

13 இரும்பு,(Fe) mg/L 0.16 0.15 0.18 0.12 0.11 0.3 
No 

Relaxation 

APHA-

3120B 
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வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்
பு 

(IS:10500: 2012 இன் 

படி) 

மசாத
ரன 

முரற 

விரும்பத்
தக்கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

14 

குரளாரின் 
(எஞ்சி 
கவ) 

mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 1 

APHA 

4500:(Cl

)-B 

15 
ஃபுளூகரடு

,(F) mg/L 0.16 0.16 0.14 0.2623 0.22 1 1.5 

APHA 

4500:(F- 

)-D 

16 

 
கநட்ரரட்,(
NO3 ) 

mg/L 17 21 16.5 18 12 45 
No 

Relaxation 

APHA 

4500:(N

O3-)-B 

17 காப்பர,்(Cu) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05 1.5 
APHA 

3120B 

18 
மங்கனீசு, 
(Mn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.1 0.3 

APHA-

3120B 

19 
மமரக்ுரி, 

(Hg) 
ug/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 

No 

Relaxation 

APHA-

3114C 

20 
காட்மி ம்,(

Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 
No 

Relaxation 

APHA 

3120B 

21 
மசலினி 
ம்,(Se) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 

No 

Relaxation 

APHA-

3120B 

22 

அலுமினி 
ம், 
(Al) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.2 
APHA-

3120B 
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வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்
பு 

(IS:10500: 2012 இன் 

படி) 

மசாத
ரன 

முரற 

விரும்பத்
தக்கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

23 மலட்,(Pb) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 
No 

Relaxation 

APHA-

3120B 

24 ஜிங்க்,(Zn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 5 15 
APHA-

3120B 

25 

மமாத்த 
குரராமி 
ம், (Cr) 

mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Not 

Specified 
Not Specified 

APHA-

3120B 

26 
ரபாரான், 
(B) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.5 1 

APHA 

4500:(B)

-C 

27 
கனிம 

எண்மண ் 
mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.5 

No 

Relaxation 

IS 3025 

(Part-

39) 

28 

பிரனாலிக் 
கலகவ, 
(C6H5OH) 

mg/L Absent Absent Absent Absent Absent 0.001 0.002 
APHA 

5530-C 

29 

அர ானிக் 
ரசாப்பு(MB

AS) 
mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.2 1 

APHA 

5540-C 

30 
கசகனடு, 

(CN)* 
mg/L Absent Absent Absent Absent Absent 0.05 

No 

Relaxation 

APHA 

4500:(C

N-)-D 
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வ. 
எ

ண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்
பு 

(IS:10500: 2012 இன் 

படி) 

மசாத
ரன 

முரற 

விரும்பத்
தக்கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

31 

மமாத்த 
ரகாலிஃபா
ரம்் 

எண்ணிக்
கக 

MPN/10

0mL 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 Shall Not Be Detectable 

 

32 

எஸ்மகரிச்
சி ா 
ரகாகல 

MPN/10

0mL 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 Shall Not Be Detectable 

 

33 
ரபரி ம், 

(Ba) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 < 2 < 2 0.7 

No 

Relaxation 

APHA 

3120B 

34 

மமாத்த 
அம்ரமானி
 ா (NH3-N)* 

mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.005 <0.005 0.5 
No 

Relaxation 

APHA 

4500:(N

H3)-C 

35 
சல்கபடு, 
(H2S) 

mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 
No 

Relaxation 

APHA 

4500:(S2

-)-D 

36 
மாலிப்டின
ம் (Mo) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.05 <0.05 0.07 

No 

Relaxation 

APHA-

3120B 

37 
ஆரச்னிக், 

(As) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 0.05 

APHA 

3120B 

38 (டிஎஸ்எஸ்) mg/L <2.0 <2.0 <2.0 <0.005 <0.005 
Not 

Specified 
Not Specified 

APHA 

2540-D 
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அட்டவரண 3.17: மமற்பைப்பு நீைின் தைம் 

 

வ. 
எண் 

மசாதரன அளவுரு அலகு 
SW 1 

விரளவாக 

SW 2 

விரளவாக 
மசாதரன முரற 

1 நிறம் Hazen 5 10 IS:3025 (Pt-4) 

2 மணம் Agreeable Agreeable Agreeable IS:3025 (Pt-5) 

3 pH --- 7.63 7.27 IS:3025 (Pt-11) 

4 கடத்துத்திறன் (25 °C) us/Cm 656 844 APHA-2510 

5 மகாந்தளிப்பு NTU 8.6 14.0 IS:3025 (Pt-10) 

6 மமாத்த ககரப்பு திடம் (டிடிஎஸ்) mg/L 453 526 IS:3025 (Pt-16) 

7 மமாத்த கடினத்தன்கம(CaCO3) mg/L 236.3 189.5 IS:3025 (Pt-21) 

8 கால்சி ம் (Ca) mg/L 37.6 25 IS:3025 (Pt-40) 

9 மமக்னீசி ம் (Mg) mg/L 31.6 23.5 IS:3025 (Pt-45) 

10 மமாத்த காரத்தன்கம(CaCO3) mg/L 153 213 IS:3025 (Pt-23) 

11 குரளாகரடு (Cl) mg/L 65.7 92 IS:3025 (Pt-32) 

மாதிரி எடுக்கப்பட்ட ரததி 20.12.2021 மாதிரி முகற ETS/STP/WATER-01 

பகுப்பா ்வு மதாடக்க ரததி 25.12.2021 மாதிரி அளவு 2.0+ 0.5 Litre 

பகுப்பா ்வு முடிவு ரததி 30.12.2021 ரபக்கிங் நிகல சீல் கவக்கப்படட்து 

மாதிரி எடுக்கப்பட்டது ETS STAFF ரபக் இன் 
PVC மற்றும் கண்ணாடி 

பாட்டில் 
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வ. 
எண் 

மசாதரன அளவுரு அலகு 
SW 1 

விரளவாக 

SW 2 

விரளவாக 
மசாதரன முரற 

12 சல்ரபட ்(SO4) mg/L 26 19 IS:3025 (Pt-24) 

13 இரும்பு (Fe) mg/L 0.18 0.18 IS:3025 (Pt-53) 

14 குரளாரின் (எஞ்சி கவ) mg/L < 0.02 < 0.02 APHA 4500:(Cl)-B 

15 புரளாகரடு (F) mg/L 0.27 0.16 IS:3025 (Pt-60) 

16 கநடர்ரட்,(NO3) mg/L 15.6 27 APHA 4500:(NO3-)-B 

17 தாமிரம்(Cu) mg/L <0.1 <0.1 APHA-3111(B) 

18 மாங்கனீசு,(Mn) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA-3120B 

19 பாதரசம்,(Hg) ug/L <0.001 <0.001 APHA-3114C 

20 காட்மி ம்(cd) mg/L <0.001 <0.001 APHA-3111 (B) 

21 மசலினி ம்,(Se mg/L < 0.01 < 0.01 APHA-3120B 

22 அலுமினி ம்,(Al) mg/L <0.01 <0.01 APHA-3120B 

23 மலட்(Pb) mg/L <0.001 <0.001 APHA-3111 (B) 

24 துத்தநாகம்(Zn) mg/L <0.01 <0.01 APHA-3111 (B) 

25 குரராமி ம்,(Cr) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA-3120B 

26 ரபாரான்,(B) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA 4500:(B)-C 

27 கனிம எண்மண ் mg/L <0.001 <0.001 IS 3025 (Part-39) 

28 பினாலிக் கலகவ (C6H5OH) mg/L <0.001 <0.001 APHA-5530 

29 அர ானிக் ரசாப்பு,(MBAS) mg/L <0.01 <0.01 APHA 5540-C 

30 ச கனடு,(CN) mg/L <0.05. <0.05. APHA 4500:(CN-)-D 

31 
உயிரி ல் ஆக்ஸிஜன் ரதகவ (3 
நாட்களுக்கு 27OC இல் BOD) mg/L 9.5 6.4 APHA-5220 (B) 
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வ. 
எண் 

மசாதரன அளவுரு அலகு 
SW 1 

விரளவாக 

SW 2 

விரளவாக 
மசாதரன முரற 

32 
இரசா ன ஆக்ஸிஜன் ரதகவ 
(சிஓடி) mg/L 18 28 APHA-5220 (B) 

33 ககரந்த ஆக்ஸிஜன்(DO) mg/L 5.2 4.3 APHA 4500:(O)-C 

34 மமாத்த ரகாலிஃபாரம்் MPN/100ml 140 110 IS:1622-1981 

35 இ - ரகாலி Coli/100ml 70 80 IS:1622-1981 

36 ரபரி ம்,(Ba) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA 3120B 

37 அம்ரமானி ா, (மமாத்த NH3-N) mg/L 0.82 2.5 APHA 4500:(NH3)-C 

38 சல்கபடு,(H2S) mg/L < 0.5 < 0.5 APHA 4500:(S2-)-D 

39 மாலிப்டினம்,(Ma) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA-3120B 

40 ஆரச்னிக்,(As) mg/L < 0.01 < 0.01 APHA 3120B 

41 
மமாத்த இகடநிறுத்தப்பட்ட 
திடப்மபாருட்கள் (TSS) mg/L 16.8 17.6 APHA 2540-D 
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3.12.6 முடிவு விவாதம் 

3.12.6.1 நிலத்தடி நீை் தைம் 

நிலத்தடி நீரின் இ ற்பி ல்-ரவதியி ல் பண்புகள் அட்டவகண 3.16 இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. ரசகரிக்கப்பட்ட 
நீர ்மாதிரிகளின் pH 6.42 முதல் 7.80 வகர மற்றும் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடி  வரம்பு 6.5 
முதல் 8.5 வகர இருந்தது. மமாத்த ககரந்த திடப்மபாருள்கள் அகனத்து 
மாதிரிகளிலும் 415 முதல் 523 மிகி/லி வரம்பில் காணப்பட்டன. 7 இடங்களில் 
ரசகரிக்கப்பட்ட அகனத்து மாதிரிகளின் மமாத்த கடினத்தன்கம 139 முதல் 190.8 mg/l 
வகர மாறுபடுகிறது. 

 

அகனத்து மாதிரிகளிலும், இரும்புச ் சத்து 0.11 முதல் 0.18 மி.கி./லி, கநட்ரரட ் 12 
முதல் 21 மி.கி/லி, ஃவுளூகரடு 0.14 முதல் 0.26 மி.கி/லி, குரளாகரடு 76 முதல் 102.5 
மி.கி/லி, சல்ரபட ்137.7 முதல் 3 வகர மாறுபடும். mg/l, காரத்தன்கம 123 முதல் 190 mg/l 
வகர மாறுபடும், கால்சி ம் 24.5 முதல் 41.3 mg/l வகர மாறுபடும் மற்றும் மமக்னீசி ம் 
15 முதல் 23.6 mg/l வகர மாறுபடும். மபரும்பாலான கிராமங்களில் ஒட்டுமமாத்த 
நிலத்தடி நீரின் தரம் நன்றாக இருப்பது கண்டறி ப்பட்டது. கன உரலாகங்களின் 
உள்ளடக்கத்தின் அளவுகள் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பது 
கண்டறி ப்பட்டது.  

 

3.12.6.2 மமற்பைப்பு நீை் தைம் 

பகுப்பா ்வு மச ் ப்படட் ரமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகளின் முடிவுகள் அட்டவகண 3.17 
இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. 
 

ரசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.27 மற்றும் 7.63 மற்றும் 
ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடி  வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வகர உள்ளது. மமாத்த ககரந்த 
திடப்மபாருள்கள் அகனத்து மாதிரிகளிலும் 453 மற்றும் 526 மி.கி/லி. 2 இடங்களில் 
ரசகரிக்கப்பட்ட அகனத்து மாதிரிகளுக்கும் மமாத்த கடினத்தன்கம 189.5 மற்றும் 
236.3 mg/l ஆகும். 

 

இரண்டு மாதிரிகளிலும், இரும்புச ் சத்து 0.18 mg/l, கநடர்ரட ் 15.6 மற்றும் 27 mg/l, 
ஃவுளூகரடு 0.16 மற்றும் 0.27 mg/l, குரளாகரடு 65.7 மற்றும் 92 mg/l, சல்ரபட ்19 மற்றும் 
26 mg/l, காரத்தன்கம 153 மற்றும் 213 mg/l, கால்சி ம் 25 மற்றும் 37.6 mg/l மற்றும் 
மமக்னீசி ம் 23.5 மற்றும் 31.6 mg/l ஆகும். மபரும்பாலான கிராமங்களில் ஒட்டுமமாத்த 
நிலத்தடி நீரின் தரம் நன்றாக இருப்பது கண்டறி ப்பட்டது. கன உரலாகங்களின் 
உள்ளடக்கத்தின் அளவுகள் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பது 
கண்டறி ப்பட்டது. 

 

3.13 உயிைியல் சூழல் 

3.13.1 அறிமுகம் 

இந்தப் பகுதியின் உயிரி ல் சூழரல அந்தப் பகுதியின் அகனத்து 
உயிரினங்ககளயும் உருவாக்குகிறது. இது சுற்றுசச்ூழலின் ஒருங்கிகணந்த 
பகுதி ாகும். பல்லுயிர ் என்பது மபரும்பாலும் அப்பகுதியின் இனங்கள் 
மசழுகமயுடன் ஒத்ததாகக் கருதப்படுகிறது. பல்லுயிரி கலக் கண்டறிதல், 
அளவிடுதல் மற்றும் கண்காணிப்பது ஒரு சிக்கலான பயிற்சி ாகும். பல்லுயிர ்
மதிப்பீடு மபாதுவாக, பல்லுயிர ்சரக்குககள நடத்துவது, தற்ரபாதுள்ள பல்லுயிரக்கள 
மதிப்பிடுவதற்கான சரக்குகள் பற்றி து. இது பரிசீலகனயில் உள்ள பகுதியின் 
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பல்லுயிர ்வளம் பற்றி  தகவகல வழங்குகிறது. குறிகாட்டிகளின் ரதரவ்ு ஒவ்மவாரு 
பல்லுயிர ் கண்காணிப்புக்கும் ரவறுபடுகிறது மற்றும் இது ரபான்ற பல்லுயிர ்
பட்டி லிலிருந்து ரதகவப்படும் மவளியீட்கட முற்றிலும் அடிப்பகட ாகக் 
மகாண்டது. சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் எந்த மாற்றமும் உயிரினங்களின் இழப்கப 
ஏற்படுத்தலாம் அல்லது அப்பகுதியின் பல்லுயிர ்குகறகவ ஏற்படுத்தலாம். எனரவ, 
தற்ரபாகத  ஆ ்வு, 10 கிமீ சுற்றளவிற்குள் திட்டத் தளம் மற்றும் சுற்றியுள்ள 
பகுதியின் உயிரி ல் சூழலில் சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள சுரங்கத் திட்டத்தின் 
தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதற்கு முன்மமாழி ப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, உயிரி ல் 
பன்முகத்தன்கமக த் தக்ககவக்கத் தணிப்பு நடவடிக்கககள் 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.  

 

3.13.2 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகள் மற்றும் அவற்றின் 
கூறுகள் மீதான வளரச்ச்ி நடவடிக்கககளின் தாக்கங்ககள கணிக்கவும் மதிப்பீடு 
மச ் வும் ப ன்படுகிறது, இதன் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனகள் வளரச்ச்ி 
திட்டமிடலில் முழுகம ாகவும் சரி ானதாகவும் கருதப்படுவகத உறுதிமச ்  
ரதகவ ான தகவல்ககள வழங்குகிறது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) சமூக, 
மபாருளாதார மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனககள ஒருங்கிகணத்து நிகல ான 
வளரச்ச்ிக்கான திறவுரகாலாக உருமவடுத்துள்ளது. EIA இன் ஒரு அங்கமாக முக்கி  
பங்கு வகிக்கிறது, ஆனால் சுற்றுசச்ூழல் திட்டமிடல் மற்றும் நிரவ்ாகத்தில் பிற 
சாத்தி மான ப ன்பாடுககளயும் மகாண்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு EIA 
மச ல்முகறயின் ஒரு விரிவான மதிப்பா ்கவ வழங்குகிறது மற்றும் வளரச்ச்ி 
முன்மமாழிவுகளின் சுற்றுசச்ூழல் விகளவுககள புரிந்து மகாள்ளவும், விளக்கவும் 
மற்றும் மதிப்பீடு மச ் வும் ப ன்படுத்தக்கூடி  சுற்றுசச்ூழல் ரகாட்பாடுகள் 
மற்றும் கருவிககள சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. 
 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்ற மபாருளாதார வளரச்ச்ிக்கான மகாள்கககள் மற்றும் 
வழிகாட்டுதல்ககள வகுக்க, 1994 முதல் இந்தி ாவில் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 
மதிப்பீடுகள் வளரச்ச்ித் திட்டங்களின் ஒருங்கிகணந்த பகுதி ாக மாறிவிட்டன. 
உயிரி ல் சூழலின் சரி ான மதிப்பீடு மற்றும் அதன் வககபிரித்தல் தரவுகளின் 
மதாகுத்தல் பாதிப்பு கணிப்புகளுக்கு அவசி ம். 
 

பிராந்தி  மற்றும் உள்ளூர ் வககபிரித்தல் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்கம பற்றி  நிகல ான மற்றும் மதாடரந்்து 
புதுப்பிக்கப்படட் தரவு, இந்தி ாகவப் ரபான்ற பல்ரவறு நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட 
இல்கல. முன்மமாழி ப்படட் திட்டம் அகமக்கப்படும் பகுதியின் பல்லுயிர ்
சு விவரங்கள் பற்றி  உடனடி தகவல், EIA இன் அடிப்பகட ஆ ்வுகளின் 
இன்றி கம ாத பகுதி ாகும். அத்தகக  சூழ்நிகலயில், நம்பகமான தரவு 
ரசகரிப்புக்கு நல்ல முதன்கம அடிப்பகட பல்லுயிர ்கணக்மகடுப்பு ஒரு முன் ரதகவ. 
பல்லுயிர ்ஆ ்வுகளுக்கான இந்த பங்களிப்புகள் சில ரநரங்களில் புதி  பதிவுகள் 
அல்லது ஒரு புதி  தரவுத்தளத்தின் அடிப்பகடயில் உண்கம ான மதிப்பு 
கூட்டல்களாக அங்கீகரிக்கப்படலாம் ஆனால் தற்ரபாதுள்ள தகவல் தளத்கத 
சரிபாரத்்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் ஆகி வற்றில் மபரும்பாலும் 
அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. 
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10 கிமீ சுற்றளவில் ரதசி  பூங்காக்கள், சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகள், 
வனவிலங்கு சரணால ங்கள், ரிசரவ்் காடுகள் எதுவும் இல்கல. ஆ ்வுப் பகுதியின் 
சுற்றுசச்ூழல் ஆ ்வு, குறிப்பாக உயிரினங்களின் பட்டி ல் மற்றும் ஆ ்வுப் பகுதியில் 
தற்ரபாதுள்ள அடிப்பகட சூழலி ல் (நிலப்பரப்பு) நிகலக  மதிப்பிடுதல் 
ஆகி வற்கறக் குறிப்புடன் நடத்தப்பட்டது. 

 

3.13.3 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

  தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் தற்ரபாகத  நிகலக ப் 
புரிந்துமகாள்வதற்காக, அடிப்பகடத் தகவல்ககள உருவாக்குவதற்கும், உயிரி ல் 
சூழலில் ஏற்படக்கூடி  பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதற்கும் இப்பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் 
ஆ ்வு நடத்தப்பட்டது. தற்ரபாகத  ஆ ்வு, உத்ரதச திட்டத் தளத்தின் 10 கி.மீ 
சுற்றளவு வகர சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள மலரவ்ளரப்்பு பன்முகத்தன்கம மற்றும் 
விலங்கினங்களின் மசல்வம் மதாடரப்ான பல்ரவறு சிக்கல்ககள 
எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

3.13.4 மதை்ந்பதடுக்கப்படட் முரற & குறிக்மகாள் 

ரமற்கூறி  ரநாக்கத்கத அகடவதற்காக, முன்மமாழி ப்படட் திடட்ப் 
பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் பகுதி பற்றி  விரிவான ஆ ்வு 
ரமற்மகாள்ளப்படட்து. பின்பற்றப்பட்ட பல்ரவறு முகறகள் பின்வருமாறு: 
• ஆ ்வு பகுதியின் முதன்கம அடிப்பகடக  நிறுவுவதற்கான முதன்கம கள 
ஆ ்வுகள்; 

• மவளியிடப்பட்ட இலக்கி ங்கள் மற்றும் இந்தி ாவின் வன ஆ ்வு, சுற்றுசச்ூழல் 
தகவல் கம ம், இந்தி  தாவரவி ல் ஆ ்வு மற்றும் இந்தி  விலங்கி ல் ஆ ்வு 
ஆகி வற்றிலிருந்து மபறப்படட் தகவல்களின் மதாகுப்பு. 

• தற்ரபாகத  அறிக்கக மவளியிடப்பட்ட இரண்டாம் நிகல தரவுகளின் 
மதிப்பா ்வு மற்றும் கள மாதிரியின் முடிவுகள் மற்றும் ஆ ்வுப் பகுதியில் வனத் 
மதாகுதிகள் இல்கல. ஆ ்வின் விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு பின்வரும் 
ரநாக்கங்களுடன் ரமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது: 

• ஆ ்வுப் பகுதிக்குள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்ககள அகட ாளம் 
காணுதல்; 

• அழிந்துவரும், உள்ளூர ்மற்றும் பாதுகாக்கப்படட் (மலர ்மற்றும் விலங்கினங்கள் 

ஆகி  இரண்டும்) இனங்களின் சரிபாரப்்புப் பட்டி கலத் த ாரித்தல்; மற்றும் 

• இப்பகுதியின் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் முன்மமாழி ப்படட் 

விரிவாக்கத்தின் தாக்கத்கத மதிப்பீடு மச ்தல். 

தற்ரபாகத  ஆ ்வு மகாடுக்கப்படட் படிகளில் ரமற்மகாள்ளப்பட்டது 

• அகனத்து முன்மமாழி ப்பட்ட சுரங்கத் தளத்தின் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆ ்வுப் 

பகுதிக்குள் இருக்கும் தாவரங்களுக்கான காடச்ி சந்திப்பு ஆ ்வு மூலம் கள ஆ ்வு 

நடத்தப்பட்டது. 

• கம  மற்றும் இகட க பகுதிககள ஆ ்வு மச ்த பிறகு, விரிவான தாவர 

விவரங்கள் மதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆ ்வுப் பகுதியின் அகனத்து தாவரங்களின் 

பட்டி ல் த ாரிக்கப்பட்டு அவற்றின் வாழ்விடங்கள் பதிவு மச ் ப்பட்டன. 

• IUCN மரட ் ரடடட்ா புக் மூலம் அரி , அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் தாவர 

இனங்களின் சரிபாரப்்பு. 

• தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் சமூகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. 
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3.13.5 தள மதை்வு அளவுமகால்கள் 

  கம  ஆ ்வுப் பகுதி தமிழ்நாடு, கரூர ் மாவட்டம், புகளூர ் தாலுகா, புன்னம் 
கிராமத்தில் அகமந்துள்ளது. அகனத்து முன்மமாழி ப்பட்ட சாதாரணக் கல் மற்றும் 
சரகள குவாரி பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளகவ இகட க ஆ ்வு பகுதி 
மகாண்டுள்ளது. நிலப்பரப்பு, நிலப்ப ன்பாடு, தாவர அகமப்பு ரபான்றவற்கறக் 
மகாண்டு மாதிரி இடங்ககளத் ரதரவ்ுமச ் ப்படட்து. இ ற்கக தாவரங்கள், 
சாகலர ாரத் ரதாட்டங்கள் மற்றும் காடு அல்லாத பகுதி (விவசா த் துகற, 
சமமவளிப் பகுதிகளில், கிராம தரிசு நிலம், முதலி ன) ஆகி வற்றின் மீது 
அவதானிப்புகள் எடுக்கப்பட்டன. மவவ்ரவறு இனங்களின் பிரதிநிதித்துவம். 
  திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவு வகர கம ப் பகுதி மற்றும் இகட க 
பகுதி ஆகி வற்றில் ஏற்படும் நிலப்பரப்பு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 
பட்டி கல மதிப்பிடுவதற்கு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் மாதிரி 
ஆ ்வுகளின் ஒரு வழிமுகற ரமற்மகாள்ளப்படட்து. மாதிரி எடுக்கும்ரபாது 
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு எந்த ரசதமும் ஏற்படவில்கல. 

3.13.6 ஃப்மளாைா முரற 

ஆ ்வுப் பகுதிக்கு பிரதிநிதித்துவ சூழலி ல் நிகலக  வழங்குவதற்காக, 
பல்லுயிர ் மாதிரிக்காக 10-கிமீ இகட க மண்டலம் நான்கு கால்பகுதிகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது, NE (குவாரக்டல்-1), NW (குவாரக்டல்-2) SW (குவாரக்டல்-
3) மற்றும் SE (குவாரக்டல்-4). மரங்கள் (25x25-மீ), புதரக்ள் (10x10-மீ) மற்றும் மூலிகககள் 
(2x2-மீ) ஆகி வற்றில் நிலவும் புவியி ல் நிகலகமகள் மற்றும் ஆ ்வுப் பகுதியின் 
உயிர-்பன்முகத்தன்கம அம்சங்ககளப் மபாறுத்து, ஒவ்மவாரு கால்பகுதியிலும் 
ரதாரா மாக மாதிரி ான நாற்கரங்களில் உள்ள பிரதிநிதித் தாவரங்களுக்காக 
ஆ ்வு மச ் ப்பட்டுள்ளன.  

3.13.7 விலங்கினங்களின் முரற 

  மதிப்பீடுவிலங்கினங்களின் முதன்கம தரவுககள திட்ட தளங்களில் இருந்து 
ரசகரிக்கப்பட்டது. விலங்குகளின் பாரக்வ மற்றும் திட்டப் பகுதியில் அவரக்ளின் 
வருகககளின் அதிரம்வண் ஆகி வற்கறப் மபாறுத்து உள்ளூர ் மக்களிடமிருந்தும் 
இருப்பு உறுதி மச ் ப்படட்து. கூடுதலாக, அதிகாரிகள், உள்ளூர ் மக்கள் 
இப்பகுதியின் விலங்கினங்ககள ஆ ்வு மச ்வதற்கான மற்மறாரு ஆதாரமாக 
இருந்தனர.் கள நடவடிக்கககள் உடல் ரதடல், மவற்று ஆ ்வு, மகறக்கும் பாகறகள், 
கூடு கட்டும் தளங்களின் இருப்பிடம் மற்றும் வாழ்விட மதிப்பீடு ரபான்றகவ. 
வககபிரித்தல் அகட ாளப்படுத்தல் கள வழிகாடட்ி புத்தகம் மற்றும் வனவிலங்கு 
envis தரவு தளம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species Database) மற்றும் விலங்கி ல் 
மூலம் மச ் ப்பட்டது. சரர்வ ஆஃப் இந்தி ா (ZSI). 

3.13.7.1 பாலூடட்ிகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

  ரநரடி மற்றும் மகறமுக சான்றுகள் மூலம் பாலூட்டிககள ஆ ்வு மச ்வதற்காக 
அகனத்து முக்கி  வாழ்விடங்களுக்கும் கலன் டிரான்மசக்ட ் முகறயில் 
(நகடபயிற்சி மற்றும் வாகனத்தில்) தீவிர ஆ ்வு மச ் ப்பட்டது. வசிப்பிடத்கதப் 
மபாறுத்து 10 × 100-மீ லீனி ர ்டிரான்மசக்ட்ககள நிறுவுவதன் மூலம் சிதறல் (அதாவது 
மலம்,) மற்றும் பக் மாரக்் ரபான்ற மகறமுக முகறகள் (அதாவது, தற்ரபாதுள்ள 
வனவிலங்கு விகள ாட்டு வழிகள்/ப ன்படுத்தப்படும் வனப் பாகதகள்). 
  மபரி  மற்றும் நடுத்தர அளவிலான பாலூட்டிககள கணக்மகடுக்க ரநரடி 
கண்காணிப்பு நுட்பம் ப ன்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் இந்த நுடப்ம் தினசரி 
பாலூட்டிகளின் கணக்மகடுப்புக்கு மிகவும் மபாருத்தமானது. 
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3.13.7.2பறரவகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

  புள்ளி எண்ணிக்கக முகறகள் மற்றும் பறகவ பாரக்்கும் சந்தரப்த்கதப் 
ப ன்படுத்தி பறகவகள் மாதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. இந்த பறகவ குரல் ஒலி 
மூலம், கிராம உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்தாரலாசித்து இனங்கள் அகட ாளம் 
காணப்பட்டன. 
 

புள்ளி எண்ணிக்கக: இந்த முகறயில், பாரக்வ ாளர ் ரதாரா மாக 
ரதரந்்மதடுக்கப்படட் புள்ளி மற்றும் பாரக்்கும் பறகவ மற்றும் 50 மீ சுற்றளவில் 
காணப்படும் அல்லது ரகட்ட பறகவகள் 5 நிமிடங்களுக்கு பதிவு மச ் ப்படும், இந்த 
கவனிப்பு முதல் புள்ளியில் இருந்து குகறந்தது 30 மீ மதாகலவில் மற்மறாரு 
புள்ளியில் மீண்டும் மீண்டும் மச ் ப்படும். ஒவ்மவாரு கால்பகுதியிலும் 20 
புள்ளிககளக் கணக்கிட்டுள்ரளாம் - 10 கிமீ சுற்றளவில் மமாத்தம் 80 புள்ளிகள் 
எண்ணிக்கக (20 x 4) ஆகும். 

3.13.7.3ஊை்வனவற்றின் ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

  ஸ்டாண்டரட் ் வாக் டர்ான்மசக்ட ் விஷுவல் என்கவுன்டர ் சரர்வ முகறகள் 
ரபான்ற பல கணக்மகடுப்பு நுடப்ங்கள் ஆ ்வுப் பகுதியின் ஒவ்மவாரு 
வாழ்விடத்திலும் ஊரவ்ன மாதிரி ாகப் ப ன்படுத்தப்பட்டன. கிராம மக்கள் 
நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாரலாசித்து நிகல ான கள வழிகாட்டிககளப் ப ன்படுத்தி 
இனங்கள் அகட ாளம் காணப்பட்டது. 
  படட்ாம்பூசச்ி 10 × 100 மீ அளவுள்ள 2 ரநரி ல் குறுக்குமவட்டுகளால் 
கணக்கிடப்பட்டது, ஒவ்மவாரு காலாண்டிலும் குகறந்தபட்சம் 1 கிமீ இகடமவளியில் 
ரபாடப்பட்டது. ரமலும், உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும் வனவிலங்கு நிபுணரக்ளுடன் 
கலந்தாரலாசித்து தற்ரபாதுள்ள இலக்கி ங்கள் மற்றும் இரண்டாம் நிகல 
தகவல்களில் நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் மீன்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

3.13.8 ரமய மண்டலதத்ில் உள்ள தாவைங்கள் 

 வககபிரித்தல் அடிப்பகடயில் 16 குடும்பங்ககளச ்ரசரந்்த மமாத்தம் 21 இனங்கள் 
முக்கி  சுரங்க குத்தககப் பகுதியில் இருந்து பதிவு மச ் ப்பட்டுள்ளன. இது மிகவும் 
வறண்ட மற்றும் மவற்று நிலப்பரப்கப மவளிப்படுத்துகிறது. கணக்கிடப்பட்ட 
தாவரங்களின் வாழ்விட வககப்பாட்டின் அடிப்பகடயில், மபரும்பாலான இனங்கள் 
மரம் (6), புதரக்ள் (4), மூலிகககள் (6) மற்றும் ஏறும் (3) ஆகும். தாவர ஆ ்வுகளின் 
முக்கி  மண்டலத்தின் முடிவு, ஃரபரபசி மற்றும் அரரரகசிர  முக்கி  ஆதிக்கம் 
மசலுத்தும் இனங்கள் என்பகதக் காட்டுகிறது. 

3.13.9 இரடயக மண்டலதத்ில் உள்ள தாவைங்கள் 
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  இரதரபான்ற சூழல் இகட க பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனால் கம  மண்டல 
பகுதிக  விட அதிக தாவர பன்முகத்தன்கமயுடன் ஒப்பிடலாம், ஏமனனில் 
அருகிலுள்ள சில விவசா  நிலங்கள். விவசா  நிலம் மபரும்பாலும் வடக்கு மற்றும் 
கிழக்கு திகசகளில் ஆதிக்கம் மசலுத்தி து. திடட்ப் பிரிகவச ் சுற்றியுள்ள 
தட்கட ான நிலப்பரப்பின் மபரும்பகுதி விவசா  நிலங்களால் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 39 குடும்பங்ககளச ்ரசரந்்த மமாத்தம் 74 இனங்கள் 
இகட க மண்டலத்திலிருந்து பதிவு மச ் ப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் மலர ் (57) 
வகககள் மரங்கள் (25), புதரக்ள் (10) மற்றும் மூலிகககள் (13) மற்றும் ஏறுபவரக்ள் (9) 
அகட ாளம் காணப்பட்டன. தாவர ஆ ்வுகளின் இகட க மண்டலத்தின் முடிவு, 
ஃரபரபசி மற்றும் லாமி ாசி, மமாரரசி ஆகி கவ ஆ ்வுப் பகுதியில் முதன்கம ான 
ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் என்பகதக் காட்டுகிறது. சுரங்கப் பகுதியிலும் 
அவற்கறச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அரி , அழிந்துவரும் மற்றும் அசச்ுறுத்தும் 
தாவர இனங்கள் இல்கல.
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அட்டவரண 3.18: ரமயப் பகுதியில் ஃப்மளாைா கவனிக்கப்பட்டது 

வ. எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை் பபயை் 

மைங்கள் 

1 அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலிர சி ரவம்பு 

2 ரபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் அரரரகசிர  பகன மரம் 

3 ரகாரகாஸ் நியூசிஃமபரா அரரரகசிர  மதன்கன மரம் 

4 மமாரிண்டா சிடர்ிஃரபாலி ா ரூபி ாசிர  நுனா மரம் 

5 புரராரசாபிஸ் ஜூலிஃப்ரளாரா ஃரபரபசிர  ரவலிகாத்தான் மரம் 

6 வசம்சலி ா நிரலாட்டிகா ஃரபரபசிர  கருரவலம் மரம் 

மூலிரக 

7 கசரனாடான் டாக்கடலான் ரபாரவசி அருகம்புல் 

8 லியூகாஸ் அஸ்மபரா லாமி ாசிர  தும்கப 

9 ரசாலனம் வரஜ்ீனி ம் ரசாலரனசிர  கண்டங் கத்திரிகக 

10 டிரிபுலஸ் மடமரஸ்ட்ரிஸ் ஜிரகாபிரலல்ஸ் மநருஞ்சி 

புதை் 

11 அபுடிரலான் இண்டிகம் மால்ரவசி துத்தி 

12 கரலாடர்ராபிஸ் ஜிகாண்டி ா அரபாசிரனசிர  எருக்கு 

13 லந்தனா ரகமரா மவரம்பரனசிர  உன்னி மசடி 

14 மிரமாசா புடிகா மிரமாரசசி மதாட்டால்சிணுங்கி 

15 மசன்னா ஆரிகுலட்டா ஃரபரபசிர  ஆவாகர 

16 மடப்ரராசி ா பரப்ூரி ா ஃரபரபசிர  காட்டு மகாழுஞ்சி 

ஏறுபவை் 

17 சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்ரடசி மபரண்கட 

18 எவால்வுலஸ் அல்சினா ்டுகள் கன்வால்வுரலசிர  விஷ்ணுகிராந்தி 

19 பாசிஃப்ரளாரா ஃரபாடிடா பாசிப்ரளாரரசி சிறுபூகனக்காலி 
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அட்டவரண 3.19: இரடயக மண்டலதத்ில் ஃப்மளாைா கவனிக்கப்பட்டது 

வ. 

எண் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை்பபயை் 

வளங்கரளப் பயன்படுதத்ும் 

வரக 

மைம் 

1 அன்ரனானா மரட்டிகுரலடட்ா அன்ரனாரனசிர  சீதாப்பழம் E 

2 ஆரர்டாகாரப்ஸ் ஹீட்ரடாரராபில்லஸ் மமாரரசிர  பலாமரம் E 

3 அசாடிராக்டா இண்டிகா மமலிர சி ரவம்பு M 

4 பம்புசா பாம்ரபா Poaceae மூங்கில் E 

5 ரபாராசஸ் ஃபிளாமபல்லிஃபர ் அரரரகசிர  பகன மரம் E 

6 Calophyllu inophyllum கரலாபிரலசிர  புன்கன M 

7 கரிகா பப்பாளி எல் காரிரகசி பப்பாளி மரம் EM 

8 சிட்ரஸ் எலுமிசக்ச ருரடசி எலுமிசக்ச மரம் EM 

9 ரகாரகாஸ் நியூசிஃமபரா அரரரகசிர  மதன்கன மரம் EM 

10 எம்பிலிகா அஃபிசினாலிஸ் ஃபிலாந்ரதசிர  மநல்லி EM 

11 ஃபிகஸ் மபங்காமலன்சிஸ் மமாரரசிர  ஆலமரம் E 

12 ஃபிகஸ் மரசிரமாசா மமாரரசிர . அத்தி EM 

13 Ficus religiosa மமாரரசிர  அரச மரம் M 

14 லாரசானி ா இன்ரம்ிஸ் லித்ரரசி மருதாணி EM 

15 மங்கிஃமபரா இண்டிகா அனகாரட்ி ாசிர  மாமரம் E 

16 மணில்கரா ஜரபாடட்ா சப்ரபாடட்ாசி சப்ரபாடட்ா E 



 

         109 

வ. 

எண் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை்பபயை் 

வளங்கரளப் பயன்படுதத்ும் 

வரக 

17 மமாரிண்டா சிடர்ிஃரபாலி ா ரூபி ாசிர  நுனா மரம் M 

18 முரர்ர ா ரகானிகி அஸ்க்மலபி ாரடசி கறிரவப்பிகல EM 

19 மூசா முரசசிர  வாகழமரம் EM 

20 கசடி ம் குஜாவா மிரர்டசி மகா ் ா EM 

21 கசஜி ம் சீரகம் மிரர்டசி நாவல்மரம் EM 

22 புளி இண்டிகா பருப்பு வகககள் புளி மரம் EM 

23 மடக்ரடானா கிராண்டிஸ் மவரம்பரனசிர  ரதக்கு E 

24 வசம்சலி ா நிரலாட்டிகா ஃரபரபசிர  கருரவலம் மரம் M 

25 கவமடக்ஸ் மநகுண்ரடா மவரம்பரனசிர  மநாசச்ி E 

மூலிரக 

26 அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae குப்கபரமனி M 

27 அசச்ிராந்மதஸ் அஸ்மபரா அமரந்ரதசி நாயுருவி M 

28 Boerhavia diffusa Nyctaginaceae முகூரத்கத M 

29 மசன்மடல்லா ஆசி ட்டிகா Apiaceae வல்லாகர EM 

30 கசரனாடான் டாக்கடலான் Poaceae அருகம்புல் E 

31 கசபரஸ் கம்ப்ரஸஸ் கசபரரசி குன்னக்ரகாகர NE 

32 கசபரஸ் ரராட்டுண்டஸ் கசபரரசி ரகாகர NE 

33 எக்லிப்டா புரராஸ்ரடடட்ா ஆஸ்மடரரசி கரிசிலாங்கண்ணி EM 
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வ. 

எண் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை்பபயை் 

வளங்கரளப் பயன்படுதத்ும் 

வரக 

34 லியூகாஸ் அஸ்மபரா லாமி ாசிர  தும்கப M 

35 ஓசிமம் மடனுஃப்ரளாரம் லாமி ாசிர  துளசி M 

36 Phyllanthus amarus ஃபிலாந்ரதசிர  கிழாமநல்லி M 

37 ரசாலனும்னிக்ரம் ரசாலரனசிர  மணத்தக்காளி EM 

38 டிரிடாக்ஸ் ப்ரராகம்மபன்ஸ் ஆஸ்மடரரசி மவட்ட்டுகா ப்பூண்டு M 

புதை் 

39 அப்ரூஸ் ப்ரிரகரடாரி ஸ் ஃரபரபசிர  மவடிமணி M 

40 அபுடிரலான் இண்டிகம் மமலிர சி துத்தி M 

41 கரலாடர்ராபிஸ் ஜிகாண்டி ா அரபாசிரனசிர  எருக்கு M 

42 கெபிஸ்கு ரராசா-சிமனன்சிஸ் மால்ரவசி மசம்பருத்தி EM 

43 ஜடர்ராபா கரக்ாஸ் Euphorbiaceae காடட்மணக்கு EM 

44 மிரமாசா புடிகா மிரமாரசசி மதாட்டால்சிணுங்கி M 

45 ரநரி ம் இண்டிகம் அரபாசிரனசிர  அரளி M 

46 பீனிக்ஸ் புசில்லா அரரரகசிர  ஈசச்ம் EM 

47 ரசாலனம் ரதாரவ்ும் ரசாலரனசிர  சுண்கடகா ் EM 

48 xoracoc சினி ா ரூபி ாசிர  இட்லிப்பூ M 

ஏறுபவை் 

49 சிசஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்ரடசி மபரண்கட M 
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வ. 

எண் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை்பபயை் 

வளங்கரளப் பயன்படுதத்ும் 

வரக 

50 கிளிட்ரடாரி ா மடரர்னடி ா ஃரபரபசிர  கரக்கரட்ும் M 

51 கிளிட்ரடாரி ாமடரர்நஷி ா ஃரபரபசிர  சங்குபூ M 

52 மகாக்கினி ா கிராண்டிஸ் குக்குரப்ிரடசி ரகாகவ M 

53 ஜாஸ்மினம் அகஸ்டிஃரபாலி ம் ஒலிர சி மல்லி EM 

54 லாமஜனாரி ா சிமசராரி ா குக்குரப்ிரடசி மசாரக்கா ் EM 

55 பாசிஃப்ரளாரா ஃரபாடிடா பாசிப்ரளாரரசி சிறுபூகனக்காலி M 

56 ரசாலனம் ட்கரரலாபாட்டம் ரசாலரனசிர  தூதுவகள EM 

57 டிரிரகாசாந்மதஸ் டிர ாகா குக்குரப்ிரடசி ரகாவக்கா ் EM 

 

E- Economical, M- Medicinal, EM- Both Economical and Medicinal, NE- Not evaluated 
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3.13.10 விலங்குகள் 

பாலூட்டிகள், பறகவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் படட்ாம்பூசச்ிகள் 
ஆகி கவ ரமற்ரகாள் காட்டப்பட்டு பட்டி லிடப்பட்ட முகறயின்படி விலங்கு 
கணக்மகடுப்பு ரமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டி லிடப்பட்ட அகனத்து 
உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் மற்றும் இந்தி  வனவிலங்கு பாதுகாப்பு 
சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. முக்கி  பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், 
அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் இல்கல. 

3.13.11 ரமய மண்டலதத்ில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

புன்னம் கிராமத்தின் சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரி கம  மண்டலத்தில் 
மமாத்தம் 23 வகக ான இனங்கள் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் பூசச்ிகள் 8 (38.09%), 
ஊரவ்ன 4 (19.05%), பாலூட்டிகள் 3 (14.28%) மற்றும் பறகவகள் 6 (28.57%). கம  சுரங்க 
குத்தகக பகுதியில் இருந்து 19 குடும்பங்ககளச ்ரசரந்்த மமாத்தம் 21 இனங்கள் பதிவு 
மச ் ப்பட்டுள்ளன. இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆ ்வுப் பகுதி மற்றும் 
சுற்றுப்புறங்களில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகரவா அல்லது பரவக்கூடி தாகரவா 
இல்கல. அட்டவகண I இனங்கள் இல்கல மற்றும் ஆறு இனங்கள் இந்தி  
வனவிலங்கு சடட்ம் 1972 இன் படி அட்டவகண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க குத்தகக 
பகுதியில் மமாத்தம் ஏழு வகக ான பறகவகள் காணப்பட்டன. 

ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் மபரும்பாலும் பறகவகள் மற்றும் பூசச்ிகள் 
மற்றும் மூன்று இருவாழ்விகள் விரிவான கள ஆ ்வின் ரபாது (ரொப்ரலாபாடர்ாசஸ் 
கடமஜரினஸ்), (ரானா மெக்ஸாடாக்கடலா), (புஃரபா மமரலாரனாஸ்டிரகடஸ்) 
காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடி  மற்றும் உள்ளூர ்
இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்கல. அறிவி ல் மப ருடன் கம  மண்டலத்தில் 
உள்ள விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவகண 3.20 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.20: முக்கிய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ. எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் 
WPA 

அட்டவரண 

IUCN 

படட்ியல் 

பூசச்ிகள் 

1 அக்ரர ா வர ாலா நிம்பலிரட NL LC 

2 
ரகரடாப்சிலி ா 

கபரந்ரத 
மபரிரட NL LC 

3 டானஸ் மஜனுடி ா நிம்பலிரட NL NL 

4 டானஸ் பிமளக்ஸிப்பஸ் நிம்பலிரட Schedule IV LC 

5 
ொமிமடரம்்ஸ் 

சில்மவஸ்டர்ி பிளாட்ரடாடி ா NL LC 

6 கெரராகிளிபஸ் எஸ்பி அக்ரிடிரட NL LC 

7 மாண்டிஸ் ரிலிஜிர ாசா மாண்டிரட NL NL 

8 
சிம்மபட்ரம் 

ஃரபான்ஸ்ரகாலம்பி 
லிமபல்லுலிரட NL LC 
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வ. எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் 
WPA 

அட்டவரண 

IUCN 

படட்ியல் 

ஊை்வன 

9 கரலாட்ஸ் மவரச்ிகலர ் அகமிரட NL LC 

10 யூடர்ராபிஸ் கரினாடட்ா சின்சிரட NL LC 

11 
மெமிடாக்கடலஸ் 

ஃப்ரீனாடஸ் 
மகக்ரகானிரட NL LC 

12 
சிதனாமபான்டிமசரி ா

னா 
அகமிரட NL LC 

பாலூடட்ிகள் 

13 
மெரம்பஸ்மடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 
மெரம்பஸ்டிரட Schedule II LC 

14 முஸ் பூடுகா முரிரட Schedule IV NL 

15 ராட்டஸ் ராட்டஸ் முரிரட Schedule IV LC 

AVES 

16 
அக்ரிரடாமதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 
ஸ்டரன்ிரட NL LC 

17 புபுல்கஸ் ஐபிஸ் ஆரட்ிரட NL LC 

18 
ரகாரவ்ஸ்ஸ்ப்மளண்டன்

ஸ் 
ரகாரவ்ிரட NL LC 

19 Dicrurus macrocercus டிக்ரூரிரட Schedule IV LC 

20 யூடினாமிஸ் குக்கலிரட Schedule IV LC 

21 
மமரராப்ரசாரி ண்டலி

ஸ் 
மமரராபிரட NL LC 

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

 

3.13.10  இரடயக மண்டலதத்ில் உள்ள விலங்குகள் 

வககபிரித்தல் ரீதி ாக மமாத்தம் 36 இனங்கள் தாங்கல் மண்டலப் பகுதியிலிருந்து 
பதிவு மச ் ப்பட்டுள்ளன. வாழ்விட வககப்பாட்டின் அடிப்பகடயில் மபரும்பாலான 
இனங்கள் பூசச்ிகள் 13 (36.11%), அகதத் மதாடரந்்து பறகவகள் 16 (44.44%), ஊரவ்ன 4 
(11.11%), பாலூட்டிகள் 3 (8.33%). ஒரு அட்டவகண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் இருபத்தி 
இரண்டு இனங்கள் இந்தி  வனவிலங்கு சடட்ம் 1972 இன் படி அட்டவகண IV இன் கீழ் 
உள்ளன. ஆ ்வு பகுதியில் மமாத்தம் 15 வகக ான பறகவகள் காணப்பட்டன. 
ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடி  மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 
காணப்படவில்கல. விலங்கின ஆ ்வுகளின் முக்கி  & தாங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு, 
நிம்ஃபாலிரட மற்றும் சின்சிரட, அகமிரட ஆகி கவ ஆ ்வுப் பகுதியில் முக்கி  
ஆதிக்கம் மசலுத்தும் இனங்கள் என்பகதக் காட்டுகிறது; இது அட்டவகண எண்.3.21 
இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆ ்வு பகுதியில் அட்டவகண I இனங்கள் இல்கல. 
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ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடி  மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் 
காணப்படவில்கல. 

அட்டவரண 3.21: இரடயக மண்டலதத்ில் உள்ள விலங்குகள் 

வ. 

எண் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் WPA அட்டவரண 

IUCN 

படட்ியல் 

பூசச்ிகள் 

1 அபிஸ் மசரானா அபிரட Schedule IV LC 

2 
காம்ரபாரனாடஸ் 

விசினஸ் 
ஃபாரம்ிசிரட NL NL 

3 
மசரரடாரகாம்பஸ் 

பிக்டஸ் 
ரகாம்பிரட Schedule IV   

4 டாகனரன நிம்பலிரட NL LC 

5 Danaus chrysippus நிம்பலிரட Schedule IV LC 

6 டானஸ் மஜனுடி ா நிம்பலிரட Schedule IV LC 

7 யூப்ரலா ா ரகார ் நிம்பலிரட Schedule IV LC 

8 
யூரிதிரி ா 

ஆஸ்திரி ாக்கா 
புப்மரஸ்டிரட Schedule IV NA 

9 
கெரராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 
அக்ரிடிரட NL LC 

10 மாண்டிஸ் மதம் மாண்டிரட NL NL 

11 
சிம்மபட்ரம் 

ஃரபான்ஸ்ரகாலம்பி 
லிமபல்லுலிரட NL LC 

12 திருமகல லிமினி ஸ் நிம்பலிரட Schedule IV LC 

13 
ஜிசினா ஓடிஸ் 

இண்டிகா 
கலமசனிரட Schedule IV LC 

ஊை்வன 

14 கரலாட்ஸ் மவரச்ிகலர ் அகமிரட NL LC 

15 
யூடர்ராபிஸ் 

கரினாடட்ா 
சின்சிரட NL LC 

16 
மெமிடாக்கடலஸ் 

ஃப்ரீனாடஸ் 
மகக்ரகானிரட NL LC 

17 
சிதனாமபான்டிமசரி ா

னா 
அகமிரட NL LC 

பாலூடட்ிகள் 

18 ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் சியூரிரட Schedule IV LC 

19 
மெரம்பஸ்மடஸ் 

ஜாவானிகஸ் 
மெரம்பஸ்டிரட Schedule II LC 

20 முஸ் பூடுகா முரிரட Schedule IV LC 

AVES 

21 ஆக்சிபிட்டர ்ரபடி ஸ் அசிபிட்ரிரட NL LC 

22 
அக்ரிரடாமதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 
ஸ்டரன்ிரட NL LC 
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வ. 

எண் 
அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் WPA அட்டவரண 

IUCN 

படட்ியல் 

23 
அமரராரன்ிஸ் 

ஃபீனிகுரஸ் 
ராலிரட NL LC 

24 புபுல்கஸ் ஐபிஸ் ஆரட்ிரட NL LC 

25 
ரகாரவ்ஸ்ஸ்ப்மளண்ட

ன்ஸ் 
ரகாரவ்ிரட NL LC 

26 Coturnix coturnix ஃபாசி ானிரட Schedule IV LC 

27 Dicrurus macrocercus டிக்ரூரிரட Schedule IV LC 

28 யூடினாமிஸ் குக்கலிரட Schedule IV LC 

29 
ஃபிராங்ரகாலினஸ் 

பாண்டிசீரி னஸ் 
ஃபாசி ானிரட Schedule IV LC 

30 ஃபுலிகா அட்ரா ராலிரட Schedule IV LC 

31 
ரொப்ரலாபாட்ராசஸ் 

கடமகரினஸ் 
ரகாரர்டடட்ா Schedule IV LC 

32 
மமரராப்ரசாரி ண்டலி

ஸ் 
மமரராபிரட NL LC 

33 பிட்டசுலா கிராரமரி பிடட்ாகுலிரட NL LC 

34 
கபக்ரனாரடாஸ்ரகஃப

ர ்

கபக்ரனாரனாடி
ரட 

Schedule IV LC 

35 
ராணா 

மெக்ஸாடாக்கடலா 
ராணிரட Schedule IV LC 

36 Sphaerotheca breviceps டிக்ரராக்ரளாசிரட Schedule IV LC 

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

3.13.12 விளக்கம் & முடிவு 

  வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சடட்ம் 1972 இன் படி ஆ ்வுப் பகுதிக்குள் 
கவனிக்கப்பட்ட அட்டவகண I வகக விலங்குகள் இல்கல, ரமலும் IUCN இன் படி எந்த 
உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடி , ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வகககளில் 
இல்கல. ஆ ்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டி ல் இனங்கள் எதுவும் 
இல்கல. எனரவ குறுகி  காலத்தில் ரமற்மகாள்ளப்படும் இந்த சிறி  சுரங்க 
நடவடிக்கக ானது சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது 

3.14 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

அறிமுகம்  

  ஒரு வளமான ரதசத்திற்கு அதன் குடிமக்களுக்கு வாழ்க்கக வசதிககள வழங்க 

நன்கு வளரந்்த மதாழில்கள் ரதகவ. நாடுகளின் சமூக-மபாருளாதார வளரச்ச்ியில் 

மதாழில்துகற வளரச்ச்ி முக்கி  பங்கு வகிக்கிறது. முழுகம ான வறுகமக க் 

குகறப்பதற்கு விகரவான மபாருளாதார வளரச்ச்ி மபரும்பாலும் 

இன்றி கம ாததாகும். மதாழில்ம மாக்கல் மபரும்பாலும் மபாருளாதார மற்றும் சமூக 

வளரச்ச்ிக்கு அவசி ம். 

 

  இருப்பினும், வறுகமக் குகறப்பு மதாழில்ம மாக்கலின் முகற, வளரச்ச்ியிலிருந்து 

ஏகழகள் எவ்வாறு ப னகடகிறாரக்ள் என்பதில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத 

ஏற்படுத்துகிறது. ஏகழகளுக்கு ஆதரவான மபாருளாதார மற்றும் மதாழில்துகற 
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மகாள்கககள் ஏகழகள் கவத்திருக்கும் உற்பத்தி காரணிகளுக்கு மபாருளாதார 

வருவாக  அதிகரிப்பதில் கவனம் மசலுத்துகின்றன, எ.கா. திறகம ற்ற 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு வருமானத்கத உ ரத்்துதல், அரதசம ம் மூலதனம் மற்றும் 

நிலத்திற்கு அதிக வருமானத்கத ஊக்குவிக்கும் மகாள்கககள் சமத்துவமின்கமக  

அதிகரிக்கும், அகவ ஏற்கனரவ உள்ள மாற்றங்ககள உள்ளடக்கியிருந்தால் தவிர. உடல் 

மற்றும் மனித மூலதனத்தின் மசறிவு மற்றும் நில உரிகமயின் வடிவங்கள். உகழப்பு 

மிகுந்த முகறகளுக்குப் பதிலாக மூலதன-தீவிர முகறககளப் ப ன்படுத்துவது ரவகல 

வா ்ப்பு, மதாழிலாளர ் கட்டுப்பாடு, சமூகப் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கல்வி 

ரபான்றவற்கற அதிகரிக்கும். 

 

  கல்வித் தரம் குகறவாகவும் மனித மூலதனம் மசறிவாகவும் இருக்கும் இடத்தில். 

வருமான ஏற்றத்தாழ்வுகள், திறன் சாரந்்த மதாழில்நுடப்ங்களின் ரவகலவா ்ப்பு, 

குறிப்பாக, மதாழில்துகற வசதிகளின் இருப்பிடம் ஒட்டுமமாத்த வறுகமக் குகறப்பு 

மற்றும் சமத்துவமின்கம ஆகி வற்றில் தாக்கத்கத ஏற்படுத்துகிறது. நிறுவனங்கள் 

மபரும்பாலும் நகரப்்புறங்களில் குவிந்திருப்பதால். மதாழில்துகற புரட்சிகள் மபரி  

அளவிலான உற்பத்திக்கான மதாழிற்சாகலகளின் வளரச்ச்ிக்கு வழிவகுத்தது, 

வளரச்ச்ி மற்றும் ரவகலவா ்ப்பின் அகமப்பு, சமூக-மபாருளாதார சீரத்ிருத்தங்கள் 

மற்றும் உலகம மாக்கல் வரத்்தகம் மற்றும் ரவகலவா ்ப்பு, மதாழிலாளர ்

கட்டுப்பாடு, சமூக பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கல்வி ரபான்றவற்றின் தாக்கம் ரபான்ற 

சமூகத்தில் அதன் விகளவாக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. இந்த முகறயில் அகனத்து 

வளரச்ச்ித் திட்டங்களும் சமூக-மபாருளாதார அம்சத்துடன் ரநரடி மற்றும் மகறமுக 

உறகவக் மகாண்டுள்ளன, இதில் புதி  வளரச்ச்ித் திடட்ங்களுக்கான மபாது 

ஏற்றுக்மகாள்ளும் தன்கமயும் அடங்கும். எனரவ, நகடமுகறயில் உள்ள சமூக 

மற்றும் கலாசச்ார நிகலகமகள் மற்றும் திட்டப் பிராந்தி த்தின் மபாருளாதார 

நிகல ஆகி வற்றுடன் மதாடரப்ுகட  பல்ரவறு அம்சங்ககள உள்ளடக்கி  சமூக-

மபாருளாதார கூறு பற்றி  ஆ ்வு EIA ஆ ்வின் ஒரு முக்கி  பகுதி ாகும். ஆ ்வுப் 

பகுதியின் கிராம வகரபடம் படம் 3.13 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 3.13: 10கிமீ சுற்றளவு பகாண்ட படிப்பு பகுதியின் கிைாம வரைபடம் 

3.14.2 உளவு பாை்தத்ல் 

  சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரிக்கான EIA ஆ ்வு முன்மமாழி ப்படட் 
மகாள்ளளவு 189875 MTPA மற்றும் சரர்வ எண்.1197/1 பகுதி, 1197/5, 1197/6, & 1197/72.058 
மெக்ரடர ் பரப்பளவில். தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் கரூர ் மாவடட்ம், புகளூர ் தாலுகா, 
புன்னம் கிராமத்தில் உள்ள பட்டா நிலங்கள். ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ள கிராமங்களின் 
மக்கள்மதாகக அகமப்பு பற்றி  தகவல்களின் விவரங்கள் அட்டவகண 3.22 இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.22 ஆய்வு பகுதியில் உள்ள கிைாமங்களின் படட்ியல் 

வ.எண் மாவடட்ம் தாலுகா கிைாமங்கள் 

1. 

கரூர ் அரவக்குறிசச்ி 

அத்திபாகள ம் 

2. புன்னம் 

3. குப்பம் 

4. முன்னூர ்

5. க.பரமத்தி 

6. நடந்தா ் (மதற்கு) 
7. மநடுங்கூர ்

8. கருகட ம்பாகள ம் 

9. பவித்திரம் 

10. விஸ்வநாதபுரி 
11. தும்பிவாடி 

12. பி.ஆகனபாகள ம் 

13. அரியூர ்

14. ரவடட்மங்கலம் (ரமற்கு) 
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வ.எண் மாவடட்ம் தாலுகா கிைாமங்கள் 

15. ரவடட்மங்கலம் (கிழக்கு) 
16. மகாம்புபாகள ம் 

17. திருக்காட்டுத்துகற 

18. நஞ்கசபுகளூர ்

19. ந.கடம்பன்குறிசச்ி 

20 பி.கடம்பன்குறிசச்ி 

21. மண்மங்கலம் 

22. ஆத்தூர ்

23. ஆண்டன்ரகாயில்(ரமற்கு) 
24. திருமாநிகலயூர ்

25. கருப்பம்பாகள ம் 

26. அப்பிபாகள ம் 

27. பள்ளபாகள ம் 

28. தாளப்படட்ி 

29 காக்காவடி 

30 TNPL புகளூர ்(டவுன்) 
31. புஞ்கசபுகளூர ்(நகரம்) 
32. புஞ்கச ரதாட்டக்குறிசச்ி (நகரம்) 
33. இனாம் கரூர ்(நகரம்) 
34. கரூர ்(நகரம்) 
35. கடப்பாகற (நகரம்) 
36. ஆண்டன்ரகாயில் கிழக்கு (நகரம்) 
37. 

ஈரராடு ஈரராடு 
ஆவுகட ப்பாகற 

38. நாகமநா க்கன்பாகள ம் 

39. 
நாமக்கல் பரமத்தி-ரவலூர ்

அக்ரொர மகாண்டளம் 

40. மவங்ககர (நகரம்) 
 

3.14.2 சமூக-பபாருளாதாை மதிப்பீடட்ின் மநாக்கங்கள் 

• ஆ ்வு மச ் , அகட ாளம் காணப்படட் ஆ ்வு பகுதியில் வளரச்ச்ி 

அளவுருவின் நிகல. 

• வளரச்ச்ித் திட்டத்தின் விகளவாக சமூக சூழலில் ரநரடி மற்றும் மகறமுக 

தாக்கத்கத கண்டறிதல். 

• இந்த தாக்கங்களின் தன்கம மற்றும் அளகவ மதிப்பிடுவதற்கு. 

• சமூகப் மபாருளாதாரச ் சூழலில் முன்மமாழி ப்படட் வளரச்ச்ி 

நடவடிக்ககயின் காரணமாக அகட ாளம் காணப்படட் எதிரம்கற 

தாக்கங்களில் சாத்தி மான தணிப்பு நடவடிக்ககககள வழங்குதல். 

3.14.3 அடிப்பரட நிரல     

  திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார விவரங்ககள ஆ ்வு 
மச ்வதற்காக அடிப்பகட ஆ ்வுப் பகுதிக  வகர றுத்த பிறகு அடிப்பகடத் 
தகவல் ரசகரிக்கப்படுகிறது. அடிப்பகட தரவுத்தள பகுப்பா ்வு மதாடரப்ான 
மச ல்முகற பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்குகிறது: 

• மக்கள்மதாகக அகமப்பு 

• உள்கட்டகமப்பு அடிப்பகட 

• மபாருளாதார அகமப்பு 

• சுகாதார நிகல 
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• கலாசச்ார பண்புகள் 

• முக்கி  அவதானிப்புகள் 

3.14.4 மக்கள்பதாரக அரமப்பு 

  ஆ ்வுப் பகுதியின் மக்கள்மதாகக அகமப்பு முதன்கம ாக கரூர,் எருட ்மற்றும் 
நாமக்கல் ஆகி  மூன்று மாவட்டங்களில், மூன்று தாலுகா மற்றும் 40 கிராமங்ககள 
உள்ளடக்கி  மக்கள்மதாகக கணக்மகடுப்பின் தரவுகளிலிருந்து மபறப்பட்டது. 2011 
மக்கள்மதாகக கணக்மகடுப்பின்படி ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ள ஒவ்மவாரு 
கிராமத்தின் மக்கள்மதாகக கட்டகமப்புகள் அட்டவகண 3.23 இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. மக்கள்மதாகக கட்டகமப்பின் சுருக்கம் அட்டவகண 3.24 இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண. 3.23 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்கள்பதாரகக் கட்டரமப்பின் 
சுருக்கம் 

மக்கள்பதாரக அளவுருக்கள் விவைங்கள் 

மாநிலங்களின் எண்ணிக்கக 1 

மாவட்டம் 2 

தாலுகா 3 

கிராமங்கள் 40 

கணக்மகடுக்கப்படட் கிராமத்தின் மமாத்த 
பரப்பளவு (எக்ரடர)் 

47321.2 

குடும்பங்களின் மமாத்த எண்ணிக்கக 86,525 

மமாத்த மக்கள் மதாகக 3,03,330 

மக்கள் மதாகக அடரத்்தி (கிமீ2க்கு) 661 

பாலின விகிதம் (மபண்களின் எண்ணிக்கக\ 1000 
ஆண்கள்) 

1012 

குழந்கத மக்கள் மதாகக 26305 (8.67%) 

பட்டி ல் சாதியினர ் 48,469 (15.98%) 

பட்டி ல் பழங்குடியினர ் 152 (0.05%) 

எழுத்தறிவு 

ஆண் 

மபண் 

2,26,097 (74.54%) 

1,22757 (40.47%) 

1,03340 (34.07%) 

மக்கள்பதாரக கட்டரமப்பின் முக்கிய அம்சங்கள் 

  ஆ ்வுப் பகுதியில், கரூர ் நகரத்தில் மக்கள் மதாகக அடரத்்தி அதிகமாக 
இருக்கும். இதற்குக் காரணம் கல்வி, சுகாதாரம், சுகாதாரம், வங்கி மற்றும் 
ரபாக்குவரத்து ரபான்ற வசதிகளுடன் கூடி  வசதிகளாக இருக்கலாம் 

  ஆ ்வுப் பகுதியில், அக்ரொர மகாண்டலம் கிராமத்தில் மக்கள் மதாகக 
அடரத்்தி குகறவாக இருக்க வா ்ப்புள்ளது. இதற்கு காரணம் சுகாதாரம், வங்கி 
மற்றும் ரபாக்குவரத்து ரபான்ற வசதிகள் இல்லாதது. 
3.14.5 உள்கட்டரமப்பு வளங்கள் 

  கல்வி, மருத்துவ வசதி, நீர ்வழங்கல், தபால் மற்றும் தந்தி, ரபாக்குவரத்து, தகவல் 
மதாடரப்ு வசதி, மின்சாரம், சுகாதாரம், சாகல, வங்கி ரபான்றவற்கறக் குறிக்கும் 
பதிமனாரு ஆ ்வுப் பகுதிகளின் உள்கட்டகமப்பு ஆதாரங்கள் கிராம அகடவு 
மக்கள்மதாகக கணக்மகடுப்பு குறுவட்டு 2011 இன் படி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
அட்டவகண 3.24 
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அட்டவரண 3.24: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிைாமதத்ின் மக்கள்பதாரக அரமப்பு 

வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் 
பகுதி 

(பெக்டை்) 
குடும்ப
ங்கள் 

பமாத்த மக்கள் 
பதாரக 

0-6 குழந்ரத மக்கள் 
பதாரக 

திட்டமிடப்பட்ட 
நடிகைக்ள் 

பட்டியல் 
பழங்குடியினை ்

பமா
த்தம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமா
த்தம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமா
த்தம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

பமாத்
தம் 

ஆ
ண் 

பப
ண் 

மாவடட்ம்: கரூை், தாலுகா: அைவக்குறிசச்ி 

1. அத்திபாகள ம் 1218.44 730 2062 1014 1048 110 56 54 762 378 384 0 0 0 

2. புன்னம் 2943.68 1452 5446 2839 2607 427 237 190 906 468 438 0 0 0 

3. குப்பம் 2888.78 1120 3503 1697 1806 264 127 137 600 286 314 0 0 0 

4. முன்னூர ் 1763.67 826 2582 1289 1293 174 86 88 931 481 450 0 0 0 

5. க.பரமத்தி 1339.2 1093 3488 1709 1779 299 148 151 1256 619 637 0 0 0 

6. நடந்தா ் (மதற்கு) 942.66 161 500 251 249 30 17 13 81 40 41 0 0 0 

7. மநடுங்கூர ் 1345.34 403 1190 586 604 61 33 28 298 149 149 6 5 1 

8. 
கருகட ம்பாகள 

ம் 
1413.33 577 2347 1211 1136 132 62 70 438 219 219 0 0 0 

9. பவித்திரம் 2866.57 1799 5881 2862 3019 451 234 217 1546 779 767 0 0 0 

10. விஸ்வநாதபுரி 297.99 350 1105 511 594 104 48 56 1005 466 539 1 1 0 

11. தும்பிவாடி 1271.6 750 2320 1149 1171 177 94 83 844 417 427 0 0 0 

12. பி.ஆகனபாகள ம் 1528.74 387 1261 629 632 87 45 42 211 102 109 0 0 0 

13. அரியூர ் 1413.43 443 1378 694 684 90 54 36 493 249 244 0 0 0 

14. 
ரவடட்மங்கலம் 

(ரமற்கு) 1483.55 1827 5882 2887 2995 420 213 207 816 398 418 7 4 3 

15. 
ரவடட்மங்கலம் 
(கிழக்கு) 1487.28 807 2657 1310 1347 202 99 103 714 346 368 5 2 3 

16. மகாம்புபாகள ம் 553.74 614 1932 973 959 133 78 55 235 121 114 0 0 0 

17. திருக்காட்டுத்துகற 486.56 944 3011 1458 1553 217 118 99 387 190 197 0 0 0 

18. நஞ்கசபுகளூர ் 510.46 751 2458 1186 1272 208 120 88 242 113 129 0 0 0 
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19. ந.கடம்பன்குறிசச்ி 213.61 181 563 278 285 52 22 30 180 88 92 0 0 0 

20 பி.கடம்பன்குறிசச்ி 705.84 978 3201 1584 1617 275 146 129 555 272 283 1 1 0 

21. மண்மங்கலம் 1781.24 1866 6068 3001 3067 489 242 247 1542 759 783 2 2 0 

22. ஆத்தூர ் 2117.33 1633 5186 2548 2638 478 250 228 1245 614 631 1 1 0 

23. 
ஆண்டன்ரகாயில்(

ரமற்கு) 1030.08 1687 6038 2939 3099 580 304 276 801 381 420 4 3 1 

24. திருமாநிகலயூர ் 313.93 151 536 264 272 57 31 26 153 78 75 0 0 0 

25. கருப்பம்பாகள ம் 444.87 543 1901 941 960 156 87 69 360 183 177 0 0 0 

26. அப்பிபாகள ம் 944.82 790 2686 1313 1373 223 128 95 541 257 284 2 2 0 

27. பள்ளபாகள ம் 689.7 855 2854 1394 1460 210 104 106 1866 912 954 3 1 2 

28. தாளப்படட்ி 1461.53 1001 4903 2896 2007 292 159 133 803 428 375 2 2 0 

29 காக்காவடி 1338.87 506 1614 791 823 130 75 55 263 130 133 0 0 0 

30 TNPL புகளூர ்(டவுன்) 801 1628 5556 2797 2759 388 203 185 1068 549 519 5 2 3 

31. 
புஞ்கசபுகளூர ்

(நகரம்) 2500 6783 23408 
1154

2 
1186

6 
2004 1034 970 3429 

169
0 

173
9 

0 0 0 

32. 
புஞ்கச 

ரதாட்டக்குறிசச்ி 
(நகரம்) 

1250 2920 10969 5426 5543 798 443 355 2800 
135
4 

144
6 

7 3 4 

33. இனாம் கரூர ்(நகரம்) 1350 18989 67131 
3356

9 
3356

2 
6724 3513 3211 6575 

322
7 

334
8 

35 18 17 

34. கரூர ்(நகரம்) 596 19344 70980 
3493

7 
3604

3 
6147 3162 2985 8596 

427
5 

432
1 

60 31 29 

35. கடப்பாகற (நகரம்) 1770 2634 9574 4783 4791 879 460 419 1622 800 822 3 1 2 

36. 
ஆண்டன்ரகாயில் 
கிழக்கு (நகரம்) 1127 5632 19779 9895 9884 2030 993 1037 3101 

148
8 

161
3 

7 3 4 

கூட்டுத்பதாரக 46190.84 83155 
29195

0 

145

153 

146

797 
25498 

1322

5 

1227

3 
47265 

233

06 

239

59 
151 82 69 
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மாவடட்ம்: ஈமைாடு, தாலுகா: ஈமைாடு 

37. ஆவுகட ப்பாகற 175.47 347 1045 514 531 66 38 28 291 153 138 1 0 1 

38. 
நாகமநா க்கன்பா

கள ம் 
169.79 173 509 256 253 19 15 4 163 82 81 0 0 0 

கூட்டுத்பதாரக 345.26 520 1554 770 784 85 53 32 454 235 219 1 0 1 

மாவடட்ம்: நாமக்கல், தாலுகா: பைமதத்ி-மவலூை் 

39. 
அக்ரொர 
மகாண்டளம் 

135.1 148 496 239 257 46 23 23 0 0 0 0 0 0 

40. மவங்ககர (நகரம்) 650 2702 9330 4565 4765 676 359 317 750 372 378 0 0 0 

கூட்டுத்பதாரக 785.1 2850 9826 
480

4 

502

2 
722 382 340 750 372 378 0 0 0 

பமாத்தம் 47321.2 86525 
30333

0 

150

727 

152

603 
26305 

1366

0 

1264

5 
48469 

239

13 

245

56 
152 82 70 

Source: Primary Census Abstract 2011, Trippur & Erode District, State Tamil Nadu
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அட்டவரண 3.26: ஆய்வுப் பகுதியின் உள்கட்டரமப்பு வளத் தளம் 

வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி 
மருத்
துவம் 

தண்ணீை் 
சுகாதா

ைம் 

பதாடை்
பு 

மபாக்கு
வைதத்ு 

சாரல வங்கி சக்தி SHG 

1. அத்திபாகள ம் 

பிபிபிஎஸ், 
ஜிபிஎஸ்(2), 
ஜிஎம்எஸ் 

என்.ஏ 

TWT, TWU, 

CW, UW, HP, 

TW/B 

CD, OD, 

OPDU, 

OKD 

SPO, TP, 

PCO, MPC 

பிபிஎஸ், 
டி, வி 

BTPR, 

GKR, 

WBM, 

AWR, F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

2. புன்னம் 

GPPS(5),PPPS,G

PS(7),PPS,GMS(

2),PMS,GSS,PSS,

GSSS,PSSS,DC 

PHC,PHS

C,M&CW

C,TBC,D,

VH,FWC 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,T,V

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

ACS 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

3. குப்பம் 
GPPS(3),GPS(5),

GMS 
PHSC 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,A/

MA,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

COB 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

4. முன்னூர ் GPPS(5),GPS(4) PHSC(2) 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

5. க.பரமத்தி 
GPPS(4),GPS(3),

GMS,GSS 

PHC,PHS

C(2),M&

CWC,TBC

,D,VH,FW

C 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,T,V

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

CB,COB

,ACS 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி 
மருத்
துவம் 

தண்ணீை் 
சுகாதா

ைம் 

பதாடை்
பு 

மபாக்கு
வைதத்ு 

சாரல வங்கி சக்தி SHG 

6. 
நடந்தா ் 
(மதற்கு) 

GPPS,GPS(2) PHSC 
TWT,TWU,U

W,HP,S 

CD,OD,O

PDU,OKD 

TP,PCO,M

PC 

GBS,PBS,T,V

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

7. மநடுங்கூர ் GPPS(2),GPS(3) என்.ஏ 
TWT,TWU,U

W,HP,TW/B 

CD,OD,O

PDU,OKD 
TP,MPC 

GBS,PBS,T,V

,NH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

8. 
கருகட ம்பா
கள ம் 

GPPS,GPS(3),G

MS,PEC 
PHSC 

TWT,TWU,U

W,TW/B 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,T,V

,NH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

COB,AT

M 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

9. பவித்திரம் 

GPPS(9),PPPS,G

PS(7),PPS,GMS(

2),PMS,GSS,PSS,

PSSS 

PHSC,VH 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B,R/C 

CD,OD,O

PDU 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,NH

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

10. விஸ்வநாதபுரி GPPS,GPS,GMS 

PHC,PHS

C,M&CW

C,TBC,D,

FWC 

TWT,TWU,U

W, 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

11. தும்பிவாடி 
GPPS,GPS(2),G

MS,GSS 
என்.ஏ 

TWT,TWU,U

W,TW/B,R/C 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,V,S

H 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 



 

         125 

வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி 
மருத்
துவம் 

தண்ணீை் 
சுகாதா

ைம் 

பதாடை்
பு 

மபாக்கு
வைதத்ு 

சாரல வங்கி சக்தி SHG 

12. 
பி.ஆகனபாகள

 ம் 
GPPS,GPS(4) PHSC 

TWT,TWU,C

W,UW,TW/B,

R/C 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,T,V

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

ACS 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

13. அரியூர ் GPPS,GPS(2) என்.ஏ 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

14. 
ரவடட்மங்கலம் 

(ரமற்கு) 

GPPS,PPPS,GPS(

8),GMS,PMS,GS

S,PSS,GSSS,PSS

S,DC,PEC 

PHSC(2),

M&CWC,

VH 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B,R/C 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,,T,V,NH

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

CB,COB

,ACS 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

15. 
ரவடட்மங்கலம் 
(கிழக்கு) 

GPPS(3),GPS(4) 

PHC,PHS

C(2),M&

CWC,TBC

,D,FWC 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B,R/C 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

ACS 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

16. 
மகாம்புபாகள 

ம் 

GPPS(2),GPS(2),

GMS,PMS,GSS,P

SS,GSSS 

PHSC,M

&CWC 

TWT,TWU,C

W,UW,TW/B,

S 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

17. 
திருக்காட்டுத்து

கற 

GPPS(3),GPS(3),

PPS,PMS,PSS,PS

SS 

PHSC,M

&CWC 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B 

CD,OD,O

PDU,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

COB,AC

S 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி 
மருத்
துவம் 

தண்ணீை் 
சுகாதா

ைம் 

பதாடை்
பு 

மபாக்கு
வைதத்ு 

சாரல வங்கி சக்தி SHG 

18. நஞ்கசபுகளூர ்
GPPS(2),GPS(2),

GMS(2) 

PHSC,M

&CWC 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B 

CD,OD,O

PDU 

SPO,TP,P

CO,MPC 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ், 
என்மெ
ச ்

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

COB,AC

S 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

19. 
ந.கடம்பன்குறிச்

சி 
என்.ஏ என்.ஏ 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B,R/C 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 
என்.ஏ 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 
PSDU, 

PSAU 
SHG 

20 
பி.கடம்பன்குறிச்

சி 

GPPS(2),GPS(4),

PPS,GMS,PSS 
PHSC 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B,R/C 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 
GBS,PBS,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

ACS 
PSDU, 

PSAU 
SHG 

21. மண்மங்கலம் 

GPPS(7),PPPS(2)

,GPS(5),PPS(2),G

MS,PMS(3),GSS,

PSS(3),PSSS 

CHC,PHC

,PHSC,M

&CWC,T

BC,D,VH,

FWC 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B,R/C 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,NH

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

ATM 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

22. ஆத்தூர ்
GPPS,PPPS,GPS(

5),GMS 

PHSC(2),

M&CWC,

VH 

TWT,TWU,U

W,HP,TW/B,

R/C 

CD,OD,O

PDC,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,NH

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

23. 
ஆண்டன்ரகாயி
ல்(ரமற்கு) 

GPPS(4),PPPS,G

PS(5),GMS 

PHSC,M

&CWC 

TWT,TWU,U

W,HP,TW/B 

CD,OD,O

PDC,OKD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,NH

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி 
மருத்
துவம் 

தண்ணீை் 
சுகாதா

ைம் 

பதாடை்
பு 

மபாக்கு
வைதத்ு 

சாரல வங்கி சக்தி SHG 

24. திருமாநிகலயூர ்
GPPS,PPPS,GPS,

PPS,GMS 
என்.ஏ TWT,TW/B ND 

SPO,TP,P

CO,MPC 

A/MA,NH,S

H 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

25. 
கருப்பம்பாகள

 ம் 

GPPS,GPS(3),PP

S,GMS,PMS,PSS

,PSSS 

PHSC,M

&CWC,T

BC,D,FW

C 

TWT,TWU,U

W,HP,TW/B,S 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,NH

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

26. அப்பிபாகள ம் GPPS(3),GPS(4) 
PHSC(2),

M&CWC 

TWT,TWU,C

W,UW,TW/B,

S 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,NH

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 
PSDU, 

PSAU 
SHG 

27. பள்ளபாகள ம் 

GPPS(2),GPS(3),

PPS,GMS(2),GSS

,GSSS 

PHSC(2),

VH 

TWT,TWU,C

W,HP,TW/B,

R/C 

CD,OD,O

PDU 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,NH

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

28. தாளப்படட்ி 
GPPS(3),GPS(4),

GMS 

PHC,PHS

C,M&CW

C,TBC,D,

VH,FWC 

TWT,TWU,U

W,HP,TW/B 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 
T,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

COB,AC

S 

PSDU, 

PSAU 
SHG 

29 காக்காவடி 

GPPS,GPS(2),G

MS,PMS,PSS,PS

SS 

என்.ஏ 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 

GBS,PBS,NH

,SH 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

ACS 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி 
மருத்
துவம் 

தண்ணீை் 
சுகாதா

ைம் 

பதாடை்
பு 

மபாக்கு
வைதத்ு 

சாரல வங்கி சக்தி SHG 

30 TNPL புகளூர ்
GPS(4),PPS,GMS

,PMS,PSS,PSSS 

D, 

M&CWC

(5),VH 

TWT OD டிஎன்ஏ ஜிபிஎஸ், 
BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NB(5),C

OB,CB,

ACS 

PSDU, 

PSIU, 

PSCU, 

PSAU 

டிஎ
ன்ஏ 

31. புஞ்கசபுகளூர ்

GPS(6),PPS(2),G

MS(5),PMS,GSS(

2),PSS,GSSS(2),P

SSS 

D, 

M&CWC 
TWT 

CD,OD,O

KD 
டிஎன்ஏ 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NB(3),C

OB,CB,

ACS 

PSDU, 

PSIU, 

PSCU, 

PSAU 

டிஎ
ன்ஏ 

32. 
புஞ்கச 

ரதாட்டக்குறிசச்ி 

ஜிபிஎஸ்(8), 
பிபிஎஸ், 
ஜிஎம்எஸ், 
ஜிஎஸ்எஸ் 

D, 

M&CWC

(5),VH 

TWT,TW/B 
CD,OD,O

KD 
டிஎன்ஏ 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,GKR 

NB,CO

B,CB,A

CS 

PSDU, 

PSIU, 

PSCU, 

PSAU 

டிஎ
ன்ஏ 

33. இனாம் கரூர ்

GPS(9), PPS(4), 

GMS(6), PMS(3) 

GSS(3), PSS(2) 

AH,D, 

FWC,M&

CWC,TBC 

TWT 
CD,OD,O

KD 
டிஎன்ஏ 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,GKR 

NB(2)C

B(7,CO

B(2) 

PSDU, 

PSIU, 

PSCU, 

PSAU 

டிஎ
ன்ஏ 

34. கரூர ்

GPS(21), 

PPS(20),GMS(14

),PMS(9),GSS(8),

PSS(9),GSSS(8),

PSSS(4),DC 

AH,D,FW

C 

M&CWC

(5),TBC,V

H 

TWT 
CD,OD,O

KD 
டிஎன்ஏ 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,GKR 

NB(17)

CB(15),

COB,(2) 

PSDU, 

PSIU, 

PSCU, 

PSAU 

டிஎ
ன்ஏ 

35. கடப்பாகற 

GPS(5),PPS(3),G

MS,PMS(3),PSS,

PSSS(2) 

வி.எச ் TWT 
CD,OD,O

KD 
டிஎன்ஏ 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,GKR NB 
PSDU, 

PSIU, 

டிஎ
ன்ஏ 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி 
மருத்
துவம் 

தண்ணீை் 
சுகாதா

ைம் 

பதாடை்
பு 

மபாக்கு
வைதத்ு 

சாரல வங்கி சக்தி SHG 

PSCU, 

PSAU 

36. 
ஆண்டன்ரகாயி
ல் கிழக்கு 

GPS(6),PPS(6),G

MS(2),PMS(3),G

SS,PSS(3),GSS,P

SS,GSSS,PSSS 

D, 

M&CWC

(5) 

TWT 
CD,OD,O

KD 
டிஎன்ஏ 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,GKR 
NB,CO

B 

PSDU, 

PSIU, 

PSCU, 

PSAU 

டிஎ
ன்ஏ 

37. 
ஆவுகட ப்பா

கற 
GPPS,GPS என்.ஏ 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 
என்.ஏ 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

38. 
நாகமநா க்கன்
பாகள ம் 

GPPS,GPS என்.ஏ 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B 

CD,OD,O

KD 

SPO,TP,P

CO,MPC 
என்.ஏ 

BTPR,GKR,

WBM,AW

R,F 

NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

என்.
ஏ 

39. 
அக்ரொர 
மகாண்டளம் 

GPPS,GPS,GMS,

GSS 
என்.ஏ 

TWT,TWU,C

W,UW,HP,T

W/B 

குறுவட்
டு 

SPO,TP,P

CO,MPC 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

BTPR,WB

M,AWR,F 
NA 

PSDU, 

PSAU, 

PSCU, 

PSAU 

SHG 

40. மவங்ககர 
ஜிபிஎஸ்(4),ஜி
எம்எஸ்(2) 

D, FWC 

M&CWC,

TBC 

TWT 
CD,OD,O

KD 
டிஎன்ஏ 

ஜிபிஎஸ், 
பிபிஎஸ் 

 
NB(2),A

CS 

PSDU, 

PSIU, 

PSCU, 

PSAU 

டிஎ
ன்ஏ 

ஆதாைம்:மாவடட் மக்கள் மதாகக கணக்மகடுப்பு ககர டு 2011, கரூர ்& ஈரராடு மாவட்டம், தமிழ்நாடு 
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சுருக்கங்கள்: 
கல்வி 

மருத்துவ 
வசதி 

தண்ணைீ ் மபாக்குவைத்து சுகாதாைம் பதாடை்பு 

AC: அங்கன்வாடி 
கம ம் 

AH: அரலாபதி 
மருத்துவமகன 

TWT: குழா ் நீர ்
சுத்திகரிக்கப்பட்டது 

GBS: அரசு ரபருந்து ரசகவ 
PBS: தனி ார ்ரபருந்து ரசகவ 

OD: திறந்த வடிகால் 
PO: தபால் 
அலுவலகம் 

GBS: அரசு ஆரம்ப 
பள்ளி 

PHC: ஆரம்ப 
சுகாதார 
நிகல ம் 

TWU; 
சுத்திகரிக்கப்படாத 

குழா ் நீர ்

A/MA: 
தானி ங்கு/மாற்றி கமகக்ப்பட்ட 

ஆட்ரடாக்கள் 

OPDC: திறநத் பக்கா 
வடிகால் மூடப்பட்டது 

SPO: துகண தபால் 
அலுவலகம் 

PPS: தனி ார ்
மதாடகக்ப் 
பள்ளி 

PHSC: ஆரம்ப 
சுகாதார 

துகண கம ம் 

CW; நன்கு 
மூடப்பட்டிருகக்ும் 

V: ரவன் 
CPR: கசக்கிள் இழுகக்ும் 

ரிக்ஷாகக்ள் 

OPDU: திறந்த புகக்ா 
வடிகால் 

மூடப்படவில்கல 

P&TO: அஞ்சல் & 
தநத்ி அலுவலகம் 

GMS: அரசு 
நடுநிகலப்பள்ளி 

M&CWC: 
மகப்ரபறு 
மற்றும் 

குழநக்தகள் 
நல கம ம் 

UW: மூடப்படாத 
கிணறு 

T:டாகஸ்ி 
Trc: டிராக்டர ்

ND: வடிகால் இல்கல TP: மதாகலரபசி 

PMS: தனி ார ்
நடுநிகலப்பள்ளி 

FWC: குடும்ப 
நல கம ம் 

HP; கக இகறப்பான் SH: மாநில மநடுஞ்சாகல 
சரி: திறந்த குசச்ா 

வடிகால் 

PCO: மபாது 
அகழப்பு 
அலுவலகம் 

SR: சரவ்ீஸ் ரிசரவ்ா ர ் NH: ரதசி  மநடுஞ்சாகல PL: மபாது கழிப்பகற 
DNS: தரவு 

கிகடகக்வில்கல 

GSS: அரசு 
உ ரந்ிகல 
பள்ளி 

D: மருநத்கம் R/C: ஆறு/கால்வா ் சாரல வங்கி சக்தி 

GSS: அரசு 
உ ரந்ிகல 
பள்ளி 

VH: கால்நகட 
மருத்துவமகன 

T/P/L: 
மதாட்டி/குளம்/ஏரி 

BTPR: பிளாக் டாப் பகக்ா சாகல 

CB: வணிக வங்கி 
PSDU: வீட்டு 

உபர ாகதத்ிற்கான 
மின்சாரம் 

 

MHC: மமாகபல் 
மெல்த் 
கிளினிக ்

குறிப்பு: வங்கிக  
ரதசி ம மாக்குங்கள் 

PEC: தனி ார ்
மபாறியி ல் 
கல்லூரி PR: பகக்ா சாகல 

GSSS: அரசு மூத்த 
ரமல்நிகலப் 
பள்ளி 

NA: 
மபாருந்தாது 

TWB: குழா ் 
கிணறுகள்/ஆழ்துகள 

கிணறு 
GKR: சரகள (குசச்ா) சாகல COB: கூட்டுறவு வங்கி 

PSAU: பவர ்சப்கள 
விவசா  ப ன்பாடு 

PSSS: தனி ார ்
மூதத் 

SHG: சுய 
உதவிக் குழு 

OHT: ரமல்நிகல 
மதாட்டி 

AWR: அகனத்து வானிகல சாகல 
ACS: விவசா  கடன் 

சங்கம் 

PSCU: வணிக 
ப ன்பாட்டிற்கான 

மின்சாரம் 
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ரமல்நிகலப் 
பள்ளி 

DC: டிகிரி 
கல்லூரி F: நகடபாகத 

PCB: தனி ார ்வணிக 
வங்கி 

PSIU: மதாழில்துகற 
ப னரக்ளுக்கான 

மின்சாரம் 
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3.14.6 சமூக-பபாருளாதாை ஆய்வு - மாதிைி முரற 

  சமூக-மபாருளாதார சூழலில் ஏரதனும் வளரச்ச்ித் திட்டங்களால் ஏற்படக்கூடி  
பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதற்கும் மதிப்பீடு மச ்வதற்கும், திடட்ப் பகுதியில் உள்ள 
மக்களின் அசச்ங்ககள அளவிடுவது அவசி ம். இந்தத் ரதகவக ப் பூரத்்தி 
மச ்வதற்கான ஒரு ப னுள்ள கருவி ாக சமூக-மபாருளாதார ஆ ்வு 
மச ல்படுகிறது. சரப்ஞ்ச,் வாரட்ு உறுப்பினரக்ள், பள்ளி ஆசிரி ரக்ள், மருத்துவப் 
பயிற்சி ாளரக்ள், சு  உதவிக் குழு உறுப்பினரக்ள் மற்றும் கிராம இகளஞரக்ள் 
மற்றும் பிற பதிலளிப்பவரக்ள் (வ து வந்ரதார ்ஆண்-மபண்) சமூகத்தின் பல்ரவறு 
சமூகப் மபாருளாதாரப் பிரிவுககளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தீரப்்பு அல்லது 
ரநாக்கமான மாதிரி முகறககளப் ப ன்படுத்தி விழிப்புணரவ்ு மற்றும் கருத்துக்காக 
ஈடுபடுத்தப்படுகிறாரக்ள். பதிலளித்தவரக்ளிடம் திடட்ம், ரவகல வா ்ப்புகள், குடிநீர,் 
சாகல மற்றும் வடிகால் கட்டுமானம், கல்வி, சுகாதாரம், வீடு, ரபாக்குவரத்து வசதி 
மற்றும் மபாருளாதார நிகல பற்றி  விழிப்புணரவ்ு/கருத்து ரகட்கப்படட்து. 
 
தைவு மசகைிப்பு முரற 

  சமூக-மபாருளாதார சூழலில் ஏரதனும் வளரச்ச்ித் திட்டங்களால் ஏற்படக்கூடி  
பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதற்கும் மதிப்பிடுவதற்கும், திடட்ப் பகுதியில் உள்ள 
மக்களின் அசச்ங்ககள அளவிடுவது அவசி ம். முதன்கம மற்றும் இரண்டாம் நிகல 
ஆதாரங்கள் மூலம் தரவு ரசகரிப்பு மச ல்முகறக்கு கீரழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள சில 
முகறகள் ப ன்படுத்தப்படுகின்றன: 
 

கள ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

  ஒவ்மவாரு மாதிரி கிராமங்களிலும் கள ஆ ்வு மற்றும் அவதானிப்புகள் 
மச ் ப்பட்டு, அந்தப் பகுதியின் வாழ்க்ககத் தரம் ஆ ்வு மச ் ப்படுகிறது. 
மருத்துவமகனகள், ஆரம்ப சுகாதார நிகல ங்களுக்குச ் மசன்று இப்பகுதியின் 
சுகாதார நிகலக  அறிந்து மகாள்ள ரவண்டும். புள்ளிவிவரத் துகற, மக்கள் 
மதாககக் கணக்மகடுப்பு நடவடிக்ககத் துகற ரபான்ற பல்ரவறு அரசு நிறுவனங்கள் 
அந்தப் பகுதியின் மக்கள் மதாகக விவரங்ககளச ்ரசகரிக்கச ்மசல்கின்றன. 
 

மநை்காணல் முரற 

  சமூகத்தின் பல்ரவறு சமூக-மபாருளாதாரப் பிரிவுகளிலிருந்து 
ரதரந்்மதடுக்கப்படட் மாதிரியின் விழிப்புணரவ்ு மற்றும் கருத்து மதாடரப்ான 
தரவுககளச ் ரசகரிக்க கட்டகமக்கப்பட்ட ரநரக்ாணல் முகற 
ப ன்படுத்தப்படுகிறது. கட்டகமக்கப்படட் ரநரக்ாணல்கள் நிகல ான மற்றும் 
மாற்று ரகள்விககள உள்ளடக்கி  முன்னரர தீரம்ானிக்கப்படட் ரகள்விகளின் 
ப ன்பாட்கட உள்ளடக்கி து. ரகள்வித்தாள் முக்கி மாக வருமானம், 
ரவகலவா ்ப்பு மற்றும் ரவகல நிகலகமகள், வீடுகள், உணவு, உகடகள், நீர ்
வழங்கல், சுகாதாரம், சுகாதாரம், ஆற்றல், ரபாக்குவரத்து, தகவல் மதாடரப்ு, கல்வி, 
சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் மாசு ரபான்ற அளவுருக்ககள குறிப்பிட்ட பிராந்தி த்தின் 
வாழ்க்ககத் தரத்கத மதிப்பிடுகிறது. , மபாது விழிப்புணரவ்ு மற்றும் திடட்ம் பற்றி 
பதிலளித்தவரக்ளின் கருத்து. ரநரக்ாணலின் ரபாது ரநரக்ாணல் மச ்பவருக்கு பிகழ 
இல்லாத மற்றும் துல்லி மான தகவல்ககள ரசகரிக்க ரநரக்ாணல் முகற 
உதவுகிறது. பதிலளித்தவரக்ளிடம் திட்டம் பற்றி  விழிப்புணரவ்ு / கருத்து மற்றும் 
சமூக-மபாருளாதார சூழலின் முக்கி  அம்சமான திட்டத்தின் தாக்கங்கள், அதாவது. 
ரவகல வா ்ப்புகள், கல்வி, சுகாதாரம், ரபாக்குவரத்து வசதி மற்றும் மபாருளாதார 
நிகல. 
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குழு விவாதத்தில் கவனம் பசலுத்துங்கள் 

  ஃரபாகஸ் க்ரூப் விவாதம் என்பது ஒரு சிறி , ஆனால் மக்கள்மதாகக ரீதி ாக 
ரவறுபடட் குழுவாகும், இது ரநரக்ாணல்ககளக் மகாண்ட தரமான ஆரா ்சச்ியின் ஒரு 
வடிவமாகும், இதில் ஒரு குழுவினரின் கருத்துக்கள், கருத்துகள், நம்பிக்கககள் மற்றும் 
ரவகலவா ்ப்பு, வருமானம், ரபாக்குவரத்து, மீதான அணுகுமுகறகள் பற்றி 
ரகட்கப்படுகிறது. கல்வி, மருத்துவ வசதிகள், சுகாதாரம், வீடுகள், சுகாதாரம், 
விவசா ம், மாசுபாடு ரபான்றகவ. ஒரு ஊடாடும் குழு அகமப்பில் ரகள்விகள் 
ரகட்கப்படுகின்றன, இதில் பங்ரகற்பாளரக்ள் மற்ற குழு உறுப்பினரக்ளுடன் 
ரபசலாம். இந்த மச ல்பாட்டின் ரபாது, ஆரா ்சச்ி ாளர ்குறிப்புககள எடுக்கிறார.் 
  இந்தக் காரணிகள் அகனத்கதயும் கம மாகக் மகாண்ட குழு விவாதத்தின் 
மூலம், முன்மமாழி ப்பட்ட திட்டம் ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ள சமூக-மபாருளாதார 
நிகலகமககள மதிப்பிட உதவுகிறது.  
  பங்குதாரரக்கள உள்ளடக்கி  பங்ரகற்பு அணுகுமுகறயுடன் ஆ ்வு 
ரமற்மகாள்ளப்படட்து, குறிப்பாக திட்டப் ப னாளிகள் மற்றும் சாத்தி மான 
பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ள் மதாடர ் ஆரலாசகன மச ல்முகற மூலம். 
ஆரலாசிக்கப்படும் மக்கள் குழுக்களில் ப னாளிகள் குழு, ககடக்காரரக்ள், 
விவசாயிகள், பள்ளி ஆசிரி ரக்ள், கிராம பஞ்சா த்து சரப்ஞ்ச/்உறுப்பினரக்ள், 
கிராமத் தகலவரக்ள் ரபான்றவரக்ள் அடங்குவர.் 
உள்கட்டரமப்பு வளங்கள் மீதான அவதானிப்புகள்: 
ஒவ்மவாரு ஆ ்வு பகுதிக்கும் இந்த முக்கி மான அளவுருக்களின் குறிப்பிடத்தக்க 
அம்சங்கள் பின்வருமாறு விவாதிக்கப்படுகின்றன: 
(a) கல்வி வசதிகள்: படிக்கும் பகுதியில், ஆரம்பப் பள்ளி முதல் டிகிரி கல்லூரி 

வகர கல்வி கிகடக்கிறது. கல்லூரிகள் மற்றும் பிற டிப்ளரமா படிப்புகள் 
உள்ளிடட் உ ரக்ல்வி வசதிகள் திட்ட தளத்தில் இருந்து முகறர  27 மற்றும் 33 
கிமீ மதாகலவில் கரூர ்மற்றும் ஈரராட்டில் உள்ளன. 

(b) மருத்துவ வசதிகள்: ஆ ்வுப் பகுதிக்குள் பதின்மூன்று (13) அரசு மருத்துவ 
வசதிகள் உள்ளன. எனினும்; ஆ ்வுப் பகுதிகளில் உள்ள இருபத்தி இரண்டு (22) 
கிராமங்கள் மருத்துவ வசதிகள் இல்லாமல் இருந்தன. பதின்மூன்று (13) அரசு 
சுகாதார ரசகவகள் உள்ள கிராமங்கள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் இல்லாத 
முப்பத்தி இருபத்தி இரண்டு (22) கிராமங்களின் ஆ ்வுப் பகுதியில் 
அட்டவகண 3.23 மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவமகனகள் மற்றும் பிற 
சிறந்த மருத்துவ வசதிகள் ஈரராடு மற்றும் திருப்பூரில் உள்ளன. 

(c) குடிநீை்: கணக்மகடுக்கப்படட் கிராமங்களில் குழா ் நீர,் கக பம்பு, கிணறு 
மற்றும் குழா ் கிணறு மூலம் இப்பகுதியின் முக்கி  குடிநீர ் ஆதாரமாக 
உள்ளது. 

(d) மின்சாைம்: அகனத்து கிராமங்களுக்கும் மின்சார வசதி உள்ளது. 
(e) மபாக்குவைதத்ு: ரபாக்குவரத்து ரநாக்கத்திற்காக அரசுப் ரபருந்து ஆடர்டா 

மற்றும் டாக்ஸி ரசகவகள் ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ளன. இப்பகுதியில் 
ரபாக்குவரத்து வசதிகள் அடிக்கடி இல்கல. கசக்கிள்கள் மற்றும் ரமாடட்ார ்
கசக்கிள்கள் ரபான்ற தனி ார ்வாகனங்ககள மபரும்பாலும் கிராம மக்கள் 
ரபாக்குவரத்து ரநாக்கத்திற்காக ப ன்படுத்தினர.் 

(f)  பதாடை்பு வசதிகள்: தகவல் மதாடரப்ு ரநாக்கத்திற்காக முக்கி மாக துகண 
அஞ்சல் அலுவலகம், மதாகலரபசி, மமாகபல் ரபான்கள் மற்றும் 
மச ்தித்தாள்கள் மபரும்பாலான கிராமங்களில் கிகடக்கின்றன. 
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 (g)  மவளாண்ரம: பதிலளித்தவரக்ளில் மபரும்பாலானவரக்ள் மதாழிலாளர ்
ரவகல, விவசா ம் மற்றும் கால்நகட நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் 
விவசா ம் முக்கி  மதாழில்; ஒரு சில பதிலளித்தவரக்ள் அரசு துகறகளில் 
ரசகவ மச ்கிறாரக்ள். பதிலளித்தவரக்ளில் மபரும்பாரலார ்மதாழிலாளரக்ள் 
மற்றும் மற்றவரக்ள் மற்ற நகரங்களுக்கு இடம்மப ர மு ற்சிக்கின்றனர.் 

(h)  வீடுகள்: படிக்கும் பகுதியில் நல்ல கட்டுமானத்துடன் மபரும்பாலான வீடுகள் 
பக்கா மற்றும் மசமி பக்காவாக உள்ளன. 

(i)  மவரலவாய்ப்பு: : ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் முக்கி  மதாழில்கள் 
விவசா ம் மற்றும் கூலி ரவகல. மதாழிலாளரக்ள் தினக்கூலி ாக ரூ. 500-600, 
சம்பந்தப்பட்ட ரவகல வககக ப் மபாறுத்து 

(j) எைிபபாருள்: சகம ல் எரிமபாருளின் முதன்கம ான ஆதாரம் எல்பிஜி 
மற்றும் மரமாகும். மண்மணண்மண ் ரதகவக்ரகற்ப உள்ளது. 

(j) முக்கிய பயிை்கள்: விவசா ப் பண்கணயில் பயிரிடப்படும் முதன்கம ான 
பயிரக்ள் மதன்கன, கரும்பு, மநல் வாகழ, மஞ்சள் ரசாளம் மற்றும் 
மவங்கா ம். 

(l) பமாழி: தமிழ்நாட்டின் ஆடச்ி மமாழி தமிழ். ஆ ்வுப் பகுதியில் அதிகம் 
ரபசப்படும் மமாழி தமிழ் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி. 

(m) இடம்பபயை்தல்: ஆ ்வின் ரபாது, உள்ளூர ் மக்கள் அதிகப்பட்சமாக கரூர ்
மற்றும் ஈரராடு நகரங்ககள ரநாக்கி ரவகலவா ்ப்பின் ரநாக்கமாகவும், சிலர ்
பிற மாநிலங்களுக்கும் இடம்மப ரவ்து கண்டறி ப்படட்து. 

(n) சுகாதாைம்: இந்த ஆ ்வுப் பகுதியின் சில இடங்களில் தனிப்படட் மற்றும் 
ஒருங்கிகணந்த கழிவுநீர ்மதாட்டிகளின் அகமப்புகள் ப ன்பாட்டில் உள்ளன. 
ஒரு வீடட்ிற்கு ரதகவ ான அடிப்பகட வசதிகளில் கழிப்பகற வசதியும் ஒன்று. 
மபரும்பாலான வீடுகளில் கழிப்பகற வசதி இருந்தது. கிராமங்களில் 
முகற ான வடிகால் வசதி இல்கல 

(o) சாரல இரணப்பு: மபரும்பாலான சாகலகள் தார ் மற்றும் கிராமங்ககள 
இகணக்கின்றன. தார ் மற்றும் ஜல்லி சாகலகள் இரண்டும் மபாதுவாக 
கிராமங்களில் காணப்பட்டன. 

(p)  சந்ரத வசதி: படிப்பு பகுதி மபரும்பாலும் அகர நகரப்்புற வகக ாக 
இருந்தது. கிராமங்களில் அன்றாட ரதகவகளுக்கு சிறி  ககடகள் கிகடத்தன. 
சில கிராமங்களில் வாரசச்ந்கத வசதி இருந்தது. நகரத்தில் மமாத்த சந்கதகள் 
இருந்தன. கரூர ் மற்றும் ஈரராடு பகுதியில் அகனத்து வகக ான 
வசதிகளுக்கும் முக்கி  கம மாக உள்ளது. 

(q)  பபாழுதுமபாக்கு: ரகாயில்கள், சமாஜ்பவன், மதாகலக்காட்சி மற்றும் 
வாமனாலி ஆகி கவ ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கி  மபாழுதுரபாக்கு 
வசதிகளாகும். மச ்தித்தாள்/பத்திரிக்கக கிராம மக்களாலும் 
ப ன்படுத்தப்படுகிறது. 

3.14.7 மவரலவாய்ப்பு முரற 

  எந்தமவாரு பிராந்தி த்தின் மபாருளாதார ஆதார அடிப்பகடயும் முக்கி மாக 
அதன் மபாருளாதார ரீதி ாக மச ல்படும் குழுகவச ் சாரந்்துள்ளது, அதாவது 
உற்பத்தி ரவகலகளில் ஈடுபட்டுள்ள உகழக்கும் மக்ககளச ் சாரந்்துள்ளது. 
எந்தமவாரு மபாருளாதார உற்பத்தி நடவடிக்ககயிலும் பங்ரகற்பதாக ரவகல 
வகர றுக்கப்படலாம். அத்தகக  பங்ரகற்பு உடல் அல்லது மன இ ல்புகட தாக 
இருக்கலாம். ரவகல என்பது உண்கம ான ரவகல மட்டுமல்ல, ப னுள்ள 
ரமற்பாரக்வ மற்றும் பணியின் திகசக யும் உள்ளடக்கி து. பண்கண அல்லது 
குடும்ப நிறுவனங்களில் ஊதி ம் மபறாத ரவகலயும் இதில் அடங்கும். 
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  பல்ரவறு வகக ான மதாழிலாளரக்ள் வககப்படுத்தப்படலாம் - 
குகறந்தபட்சம் ஆறு மாதங்கள் அல்லது 180 நாட்கள் பணிபுரிந்தவரக்ள் முதன்கமத் 
மதாழிலாளரக்ளாகக் கருதப்படுவாரக்ள், மறுபுறம், மதாழிலாளி என்று 
வககப்படுத்தப்படட் நபர ் ஏரதனும் மபாருளாதார அல்லது உற்பத்தி 
நடவடிக்கககளில் பங்ரகற்றிருந்தால். கடந்த ஒரு வருடத்தில் ஆறு மாதங்கள் அல்லது 
180 நாட்களுக்கு குகறவானவரக்ள் விளிம்புநிகல மதாழிலாளி ாக 
கருதப்படுவாரக்ள். மதாழிலாளர ் அல்லாதவரக்ள் கணக்மகடுப்புக்கு முந்கத  
ஆண்டில் எந்த ரநரத்திலும் ரவகல மச ் ாதவரக்ள். 
  பிரதான மற்றும் குறு மதாழிலாளரக்ள் பிரிவின் கீழ் வரும் மதாழிலாளரக்ள், 
சாகுபடி, விவசா ம், கால்நகடகள், வனவி ல், மீன்பிடித்தல், ரவட்கட ாடுதல், 
ரதாடட்ங்கள், பழத்ரதாடட்ங்கள் மற்றும் மதாடரப்ுகட  நடவடிக்கககள், சுரங்கம் 
மற்றும் குவாரி, உற்பத்தி, பதப்படுத்துதல், வீட்டுத் மதாழிலில் பழுது பாரத்்தல் 
ரபான்ற நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் கட்டுமானம், வரத்்தகம் மற்றும் 
வரத்்தகம், ரபாக்குவரத்து, ரசமிப்பு மற்றும் மதாடரப்ு மற்றும் பிற ரசகவகள் 
அட்டவகண 3.26. 

அட்டவரண 3.26: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பபாருளாதாைப் பண்புகளின் 
சுருக்கம் 

மக்கள்பதாரக அளவுருக்கள் விவைங்கள் 

மமாத்த மதாழிலாளி 1,45,315 (47.91%) 

விளிம்புநிகல மதாழிலாளி 8,348 (2.75%) 

ரவகல மச ் ாதவர ் 1,58,015 (52.09%) 

முக்கி  மதாழிலாளி 1,36,967 (45.15%) 

உழவரக்ள் 13,503 (10.00%) 

ரவளாண்கம 24,145 (18.00%) 

குடும்பம் 3,742 (2.00%) 

மற்றகவகள் 95,577 (70.00%) 
ஆதாைம்: மாவட்ட மக்கள் மதாகக கணக்மகடுப்பு ககர டு 2011, கரூர ்& ஈரராடு மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

3.14.8 சுகாதாை நிரல 

  வயிற்றுப்ரபாக்கு / காலரா, மரலரி ா, சளி, இருமல்; கவரஸ் கா ்சச்ல், கண் 
ரநா ், ரதால் ரநா ் மற்றும் சுகாதாரமின்கம ஆகி கவ முகற ற்ற சுகாதாரம், 
மகாசு மதால்கல மற்றும் தண்ணரீ ் ரதங்குவதால் ஏற்படும் மபாதுவான உடல்நலப் 
பிரசச்கனகள் ஆகும். மரலரி ா இப்பகுதியில் அடிக்கடி ஏற்படும் ரநா ்கள் மற்றும் 
சுவாச மதாற்றுகளில் ஒன்றாகும். 
கலாசச்ாை மற்றும் அழகியல் சூழல் 

  ஆ ்வுப் பகுதியில் சுற்றுலாத் தலங்களின் கலாசச்ார மற்றும் அழகி ல் 
முக்கி த்துவம் இல்கல. எனரவ, ஆரவ்முள்ள இடங்களில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 
 

3.14.9 வாழ்க்ரகத் தைம் 

  கல்வி வசதிகள், உணவு, உகட மற்றும் வீடு ரபான்ற அடிப்பகடத் ரதகவகளின் 
இருப்பு ரபான்ற திருப்திகரமான நிகல காரணமாக, படிப்புப் பகுதிக்கான சராசரி 
வாழ்க்ககத் தரம் திருப்திகரமான நிகலக்கு இட்டுச ்மசல்கிறது.  
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் 
மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

 

4.1  அறிமுகம் 

  இந்த அத்தி ா ம் சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள சுரங்கத் திட்டத்தால் பல்ரவறு 
சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளில் ஏற்படக்கூடி  பாதிப்புகள் பற்றி  சுருக்கமான 
கண்ரணாட்டத்கத வழங்குகிறது. திறந்தமவளி சுரங்க நடவடிக்கககளில் மபஞ்சுகள், 
அணுகுமுகற சாகலகள், இழுத்துச ் மசல்லும் சாகலகள், மவட்டி எடுத்தல் மற்றும் 
ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல், மபாருட்ககள ககமுகற ாக வரிகசப்படுத்துதல் மற்றும் 
ரபாக்குவரத்து ஆகி கவ அடங்கும். பாதகமான சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்ககளத் 
தடுக்க/தணிக்க ரபாதுமான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படாவிட்டால், இந்த 
மச ல்பாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் சீரழிகவ ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் இறுதியில் 
சுற்றுசச்ூழலுக்கு மீள முடி ாத ரசதத்திற்கு வழிவகுக்கும். சுரங்கத் திட்டத்தால் 
கண்டறி ப்பட்ட பல்ரவறு சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள், பின்வரும் பிரிவுகளில் 
விவாதிக்கப்படுகின்றன: 
 

4.2 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

  சுரங்க நடவடிக்கககள் நிலத்தின் சீரழிவு, காற்று, நீர ்மற்றும் மண்ணின் தரம் 
ரமாசமகடந்து, அப்பகுதியின் உயிரி ல் மற்றும் சமூக-மபாருளாதார சூழகலப் 
பாதிக்கிறது ரபான்ற சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனககள ஏற்படுத்துகிறது. பல்ரவறு 
சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கள் மீது சுரங்கத்தின் தாக்கங்கள் மதிப்பீடு மச ் ப்பட்டு 
கீரழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 
 

4.3  காற்றின் தைத்தில் தாக்கம் 

  சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள சுரங்கத்தின் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதற்கு, 
சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரியில் இருந்து நசுக்குதல் மற்றும் ரபாக்குவரத்து 
நடவடிக்கககளின் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதற்கு, சுரங்க நடவடிக்கககள் மற்றும் 
கனிம ரபாக்குவரத்து நடவடிக்கககளுக்காக காற்றின் தர மாதிரி ாக்கம் 
ரமற்மகாள்ளப்படட்து. MoEF/CPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட LAKE AERMOD மாதிரிக ப் 
ப ன்படுத்தி மாதி ாக்கம் ரமற்மகாள்ளப்பட்டது. சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் 
மதாடரப்ுகட  நடவடிக்கககள் காரணமாக PM10 இன் அதிகரிக்கும் நில மடட் மசறிவு 
ரமரல குறிப்பிடப்பட்ட மாதிரிககளப் ப ன்படுத்தி கணிக்கப்படட்து மற்றும் அதன் 
விகளவாக PM10 இன் மசறிவு ரதசி  காற்று தர தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடப்படட்து. 
4.3.1 தரை மட்ட பசறிவு அதிகைிப்பு 

4.3.1.1 காற்று சூழல் 

அடிப்பகட வரி சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு அறிக்கக, SPM, SO2 மற்றும் NOx 
ஆகி வற்றின் காற்று மாசுபடுத்தும் மசறிவுகள் ரதசி  சுற்றுப்புற காற்று தர 
தரநிகலகளால் (NAAQS) பரிந்துகரக்கப்படட் அனுமதிக்கப்படட் வரம்புகளுக்குள் 
இருப்பகத மவளிப்படுத்துகிறது. சுரங்க நடவடிக்ககயின் முக்கி  காற்று மாசுபாடு 
துகள்கள் இகடநிறுத்தப்படும். மவட்டி எடுத்தல், துகளயிடுதல், மவடித்தல், ஏற்றுதல், 
கடத்தல் ரபான்ற சுரங்க நடவடிக்கககளின் பல்ரவறு கடட்ங்களில் SPM உமிழப்படும். 
வளிமண்டலத்தில் மவளியிடப்படும் மாசுக்கள் காற்றின் கீழ் திகசயில் சிதறி, 
இறுதி ாக மூலத்திலிருந்து மவகு மதாகலவில் தகரக  அகடயும். தகர மடட் 
மசறிவுகளின் மசறிவு முக்கி மாக ஆ ்வுப் பகுதியின் உமிழ்வு மூலத்தின் வலிகம 
மற்றும் நுண்ணுயிரி ல் சாரந்்தது. 
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4.3.1.2 வானிரல தைவு 

  கண்காணிப்பு ரததிக்கான வானிகல தரவு, அதாவது 01/10/2021 முதல் 31/12/2021 
வகர ஆ ்வுக்காக பரிசீலிக்கப்பட்டது. AERMET மச லாக்கத்திற்கான தரவு தினசரி 
காற்றின் ரவகம், காற்றின் திகச, மவப்பநிகல, ஈரப்பதம், நிகல  அழுத்தம், 
மகழப்மபாழிவு, சூரி  கதிரவ்ீசச்ு மற்றும் ரமக மூட்டம் ஆகி கவ அந்தக் 
காலகட்டத்தில் பதிவு மச ் ப்பட்டுள்ளன. AERMOD மாதிரிக்கான உள்ளீடாகப் 
மபறப்படும் மூல வானிகலத் தரகவ AERMET மறுவடிவகமக்கிறது. 

 
படம் 4.1: திட்ட தளதத்ின் காற்று திரச வரைபடம் 

 

அட்டவரண 4.1 அக்மடாபை் 2021 - டிசம்பை் 2021க்கான தள வானிரல சுருக்கம் 

சராசரி மவப்பநிகல (°C) 24.4 

பிரதான காற்று திகசயில் இருந்து NE 

ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) 74.3 

சராசரி காற்றின் ரவகம் (மீ/ம) 5.9 

 

4.3.1 சுைங்கப் பகுதியில் இருந்து பவளிமயற்றும் கணக்கீடுகள் 

  திட்டப் பகுதியில் பல்ரவறு நடவடிக்கககள் மூலம் மவட்டி எடுத்தல் என்பது, 
அகழ்வு குழி(கள்) மற்றும் அகழ்வு பகுதியில் நிகழும் மச ல்களான ரதாண்டுதல், 
தூக்குதல், இழுத்தல் மற்றும் ஏற்றுதல்/இறக்குதல் ரபான்றவற்கற உள்ளடக்கி  ஒரு 
பகுதி ஆதாரமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த பகுதிகளில் இருந்து மவளிர றும் தூசி 
இ ற்ககயிரலர  தப்பிக்கும். அகழ்வு மச ல்பாடுகள், ஏற்றுதல் / இறக்குதல் 
மச ல்பாடுகள் ஆகி கவ தூசி உமிழ்கவ ஏற்படுத்தும், இருப்பினும் அது 
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இ ந்திரங்களின் மச ல்பாட்டு பகுதியில் மட்டுரம இருக்கும். அவற்றின் 
மச ல்பாட்டிலிருந்து வாயு உமிழ்வு குகறவாகவும் திட்டத்திற்குள் குகறவாகவும் 
இருக்க ரவண்டும். அகழ்வு மச ் ப்பட்ட மபாருட்ககள திடட் தளத்தில் இருந்து 
குப்கப மகாட்டும் இடங்களுக்கு மகாண்டு மசல்வது வரி ஆதாரமாக 
வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இழுத்துச ் மசல்லும் சாகலயில் குப்கபத் மதாட்டி 
நகரவ்து திடட்ப் பகுதிக்குள் இருக்கும் என்பதால், குடியிருப்புப் பகுதியில் பாதகமான 
பாதிப்புகள் எதுவும் ஏற்படாது. 
எக்ஸ்கரவசன் மச ல்பாட்டிற்கான தூசி பரவல் மாதிரி ாக்கம் 

  தற்ரபாகத  ஆ ்வில், யுகனமடட ் ஸ்ரடட்ஸ் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 
நிறுவனம் (யுஎஸ்இபிஏ-42 மதாடர)் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணித சமன்பாடுகள் மபாருள் 
ரபாக்குவரத்து உடப்ட திட்டத்தில் மவவ்ரவறு மச ல்பாடுகளுக்கான மசறிவுககளக் 
கணிக்கப் ப ன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. துகள் உமிழ்கவக் கணிக்க, என்விட்ரான்ஸ் 
AERMOD கிளவுட். (Air Dispersion Modeling Software) ISCST3 அடிப்பகடயிலான இகடமுகம் - 
காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்ககளக் கணிக்கப் ப ன்படுத்தப்பட்டது, 
அதாவது துகள்களின் அதிகபட்ச தகர மடட் மசறிவு (GLC's). ஒரர மாதிரி ான உமிழ்வு 
விகிதங்களுக்கு குறுகி  கால மாதிரி விருப்பங்கள் ரதரந்்மதடுக்கப்பட்டன. 
தற்ரபாகத  வழக்கில் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகி வற்றின் தீரம்ானத்திற்கு 
காற்று மாதிரி ாக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படட்து. பல்ரவறு திட்ட மச ல்பாடுகளுக்கு 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட உமிழ்வு காரணிகள் கீரழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: 
மவட்டி எடுத்தல் மற்றும் மபாருட்ககள ஏற்றுதல்/இறக்குவதற்கான உமிழ்வு காரணி 
மவட்டி எடுத்தல் மற்றும் மபாருள் கக ாளுதலுக்காக USEPA - 42 மதாடரின்படி 
உமிழ்வு காரணி ஏற்றுக்மகாள்ளப்படட்து. 
ரடாசிங் ஆபரரஷன் மச ் : 
EFPM10 (kg/hr) = 0.34 X s1.5(%) / M1.4(%) 

எங்ரக, 
EFPM10 (kg/hr) = கிரலா/மணியில் உமிழ்வு காரணி 
S = எகடயின் சதவீதத்தில் வண்டல் உள்ளடக்கம் 

M = எகடயின் சதவீதத்தில் ஈரப்பதம் 

மபாருள் ஏற்றுதல்/இறக்குதல்: 
EFPM10 (kg/hr) = 0.34 [0.119 / M0.9] 

இங்கு, 

EFPM10 (kg/hr) = கிரலா/டன் உமிழ்வு காரணி 
M = எகடயின் சதவீதத்தில் ஈரப்பதம். 
திட்டத்திற்குள் மபாருள் கடத்தலுக்கான உமிழ்வு காரணி: 
உமிழ்வு விகிதம் மண்ணின் பண்புகள், தட்பமவப்ப நிகலகள், வாகனப் 
ரபாக்குவரத்து, காற்றாகலகள் மற்றும் இ ந்திர மச ல்பாடு உள்ளிட்ட பல 
காரணிககளச ்சாரந்்துள்ளது. உமிழ்வு விகிதத்கதக் கணக்கிடுவதற்கான அனுபவச ்
சமன்பாடு கீரழ உள்ளது. 
E= k*(1.7) *(s/12) *(S/48) *(W/2.7)0.7*(W/2.7)0.7 (w/4)0.5 * (365-p/365) g/VKT 

 

இங்கு, 

E = உமிழ்வு விகிதம் 

K = துகள் அளவு மபருக்கி 

s=சாகல ரமற்பரப்பு மபாருளின் வண்டல் உள்ளடக்கம் 

S= சராசரி வாகன ரவகம் (கிமீ/மணி) 
W=சராசரி வாகன எகட (டன்) 
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w=சக்கரங்களின் சராசரி எண்ணிக்கக 

p= வருடத்திற்கு குகறந்தபட்சம் 0.254mm மகழப்மபாழிவு உள்ள நாட்களின் 
எண்ணிக்கக 

உருவாக்கப்பட்ட ஐரசாப்மலத்கள் முகறர  PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கு படம் 1.1 
(a), படம் 1.1 (b), படம் 1.1 (c) மற்றும் படம் 1.1 (d) இல் காடட்ப்பட்டுள்ளன. PM10, PM2.5, SO2 
மற்றும் NO2 ஆகி வற்றிற்கான எக்ஸ்கரவசன், ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் 
நடவடிக்கககளின் அதிகபட்ச GLC முகறர  10.2 μg/m3, 5.9 μg/m3, 2.3 μg/m3 மற்றும் 2.7 
μg/m3 எனக் கண்டறி ப்பட்டு, அதில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அட்டவகண 4.2 

 

அட்டவரண 4.2: அதிகபட்ச தரை மட்ட பசறிவு 
 

வ. 
எண் மாசுபடுத்திகள் 

அதிகபட்சம். GLC அனுசைிக்கப்பட்டது, 
(µg/m3) 

தூைம் மற்றும் 
திரச 

1 PM10 11.1 1000, SW 

2 PM2.5 6.8 1000, SW 

3 SO2 5.5 1000, SW 

4 NO2 6.0 1000, SW 

 

 
படம் 4.2: ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில் 24-மணிமநை ஜிஎல்சியின் 

துகள்கள் PM10 கணிக்கப்பட்டுள்ளது 
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படம் 4.3: கணிக்கப்பட்ட 24-மணிமநை ஜிஎல்சி PM2.5 ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் 

 
படம் 4.4: ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில் SO2 இன் 24-மணிமநை GLC 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது 
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படம் 4.5: ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள NO2 இன் 24-மணிமநை 

ஜிஎல்சி கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

4.3.2 விரளவு தாக்கம் 

  கண்காணிப்பு நிகல த் திடட் தளத்தில் முகறர  PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 

க்கான சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் கட்டுமான நடவடிக்கககள் (அகழா ்வு மற்றும் 

நசுக்குதல்) காரணமாக ஏற்படும் தாக்கம் அட்டவகண 4.3 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது, 

இதன் விகளவாக மசறிவு நிகல NAAQS GSR826(E) க்குள் உள்ளது என்பகதக் 

காட்டுகிறது.  

அட்டவரண 4.3: திடட் தளதத்ில் எக்ஸ்கமவசன் விரளவாக நிரலகள் 
  

வ. 
எண் 

இடங்கள் 
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total 

1 AAQ-1 2 46.8 48.8 0.7 26.5 27.2 0.6 9.7 10.3 0.7 24.7 25.4 

2 AAQ-2 1.1 43.9 45 0.3 23.7 24 0.3 7.7 8 0.3 20.2 20.5 

3 AAQ-3 0.1 45.3 45.4 0 22.5 22.5 0.1 6.5 6.6 0.2 19.5 19.7 

4 AAQ-4 0.1 43.5 43.6 0.1 19.5 19.6 0.1 6.9 7 0.1 19.6 19.7 

5 AAQ-5 2.2 44.6 46.8 0.7 27.6 28.3 0.5 6.9 7.4 0.6 19.9 20.5 

6 AAQ-6 1 42.9 43.9 0.1 20.5 20.6 0.1 7.9 8 0.1 19.8 19.9 

7 AAQ-7 1.1 43.5 44.6 0.1 19.9 20 0.1 6.7 6.8 0.1 19.7 19.8 

4.3.3 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கிய பாதிப்பு 

  உள்ளிழுக்கப்படும் துகள்கள் அல்லது தூசியின் முற்ரபாக்கான படிவு மபரி  
உடல்நலப் பிரசச்ிகனககள ஏற்படுத்துகிறது. துகள் அளவு சிறி து (PM2.5 க்கும் 
குகறவானது) அதிக இரசா ன மற்றும் உயிரி ல் விகனத்திறன். இந்த சிறி  
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துகள்கள் நுகரயீரலின் ஆழமான பகுதிக  அகடகின்றன. இந்த கமக்ரான் 
அளவுள்ள துகள்கள், ஒருமுகற காற்றில் பரவினால், ரசகரிப்பது அல்லது சிக்குவது 
மிகவும் கடினம். சுவாசிக்கக்கூடி  மற்றும் சுவாசிக்க முடி ாத தூசி துகள்கள் 
காரணமாக நுகரயீரல் மச ல்பாடுகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. நாள்பட்ட மவளிப்பாடு 
ஆஸ்துமா, எம்பிஸிமா, கடுகம ான மூசச்ுத் திணறல் (மூசச்ுத் திணறல்) மற்றும் 
மூசச்ுக்குழா ் அழற்சி ரபான்ற சுவாச ரநா ்களுக்கு வழிவகுக்கிறது மற்றும் தீவிர 
நிகழ்வுகளில் நிரமாரகானிர ாசிஸ் அல்லது சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளின் கருப்பு 
நுகரயீரல் ரநா ். தூசியின் விகளவு மனித ஆரராக்கி த்திற்கு தீங்கு விகளவிக்கும். 
 

4.3.4 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் காற்றின் தைத்தில் தாக்கத்ரத ஏற்படுதத்ுகின்றன 

  காற்று மாசுக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு பரிந்துகரக்கப்படும் தணிப்பு 
நடவடிக்கககள், அப்பகுதியின் அடிப்பகட சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்கத 
அடிப்பகட ாகக் மகாண்டகவ. பிராந்தி த்தில் ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடி  சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரத்கத பராமரிப்பதன் பாரக்வயில், ஒழுங்குமுகற அதிகாரிகளால் 
பரிந்துகரக்கப்பட்ட தரநிகலகளின் இணக்கத்கத சரிபாரக்்க காற்றின் தரம் 
மதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படுவது விரும்பத்தக்கது. இணங்காத நிகலயில், தகுந்த 
தணிப்பு நடவடிக்கககள் சரிபாரக்்கப்பட ரவண்டும். 
 

4.3.5 தூசி உருவாக்கம் மற்றும் சிதறரலத ்தடுப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

  சுரங்க நடவடிக்கககளின் ரபாது மபாதுவாக உருவாகும் தூசி துகள்கள் காற்றில் 
பரவுகின்றன, இதனால் சுற்றுப்புற காற்றில் துகள்கள் அளவு அதிகரிக்க 
வழிவகுக்கிறது. முன்மமாழி ப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ககயில், சுரங்க நடவடிக்கககள் 
மற்றும் அப்பகுதிக்குள் சாதாரணக் கற்ககள மகாண்டு மசல்வது ஆகி  இரண்டின் 
ரபாதும் ரபாதுமான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். 
சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் குறிப்பாக சுரங்கச ் சாகலகளில் அதிக பாரம் ஏற்றிச ்
மசல்லும் நீர ் மதளிக்கும் அகமப்பு ஏற்கனரவ வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்ரபாது 
ரடங்கரக்ள் தூசிக  அடக்க ப ன்படுத்தப்படுகிறது. ஏற்கனரவ பின்பற்றப்படட் 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் கீரழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

• மதாடரந்்து சுத்தம் மச ்து, ரராடுகளில் மகாட்டும் கழிவுககள அகற்றும் பணி 
மதாடரந்்து ரமற்மகாள்ளப்படுகிறது. 

• இழுத்துச ் மசல்லும் சாகலகள், சரவ்ீஸ் சாகலகள் மற்றும் அதிக சுகமகள் 

உள்ள இடங்களில் தண்ணரீ ் மதளிப்பது கணிசமான தூசி மாசுபாட்கடக் 

குகறக்க உதவும். 

• சுரங்க உபகரணங்களின் முகற ான மற்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

• சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் தண்ணீகர சுரங்கப் பகுதிகளிலும் அகதச ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் தூசிக  அடக்குவதற்குப் ப ன்படுத்தலாம். 

• தூ ்கம ான மற்றும் ஆரராக்கி மான சூழகல உருவாக்குவதற்காக, அதிக 

சுகமகள் உள்ள குப்கபககள சுற்றி விரிவான பசுகம பட்கடக  உருவாக்க 

ரவண்டும். 

• சுரங்க நடவடிக்கககள் நிகறவகடந்த குப்கபக் கிடங்குகளுக்கு நில மீட்பு 

ரமற்மகாள்ளப்படலாம். 

• பின்வரும் கூடுதல் நடவடிக்கககளும் பின்பற்றப்படும்: 

• மண்மவட்டிகளின் கூரக்ம ான பற்ககளப் ப ன்படுத்துவதன் மூலம் தூசி 

உற்பத்தி குகறயும். 

• தூசிக  கட்டுப்படுத்த ஈரமான துகளயிடல் ரமற்மகாள்ளப்படும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் நுடப்ங்கள் பின்பற்றப்படும். 
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• ஒரு துகளக்கு கட்டணம் மற்றும் ஒரு சுற்றுக்கு கட்டணம் உகந்ததாக இருக்கும். 

• மண்மவடட்ி மற்றும் டம்ப்பரக்ளுக்கான ரகபின்கள் மற்றும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்கப்படும். 

• திட்டமிடும் ரபாது காற்றின் திகச மற்றும் வானிகல பற்றி  தகவல்கள் 

பரிசீலிக்கப்படும், இதனால் மபாறியி ல் நுட்பத்தால் முழுகம ாக அடக்க 

முடி ாத மாசுக்கள் குடியிருப்பு பகுதிககள அகடவது தடுக்கப்படும். 

• நல்ல வீட்டு பராமரிப்பு மற்றும் முகற ான பராமரிப்பு ஆகி கவ 

மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்த உதவும். 

  அகமப்பின் ரநாக்கம் காற்றில் பரவும் தூசிக  அகற்றுவது அல்லது அதன் 
மூலத்தில் உள்ள தூசிக  அடக்குவது. ஈரப்பதத்தின் திகரசச்ீகல மூலம் தூசி 
உற்பத்தி மச ்யும் பகுதிக்குள் தூசிக  அகடத்து கவப்பது மற்றும் துகள்கள் மற்றும் 
நீரத்்துளிகள் இகடர  ரநரடி மதாடரப்ு மூலம் தூசிக  ஈரமாக்குவது ஆகி கவ இந்த 
அகமப்பில் அடங்கும். சப்ரஸன்ட ் கலந்த தண்ணீகர மதளிப்பதன் மூலம் தூசிக  
அடக்குவதற்கு மபாருத்தமான இடங்களில் துல்லி மான ஆண்டி கிளாக் முகனகள் 
ரபாதுமான எண்ணிக்ககயில் நிறுவப்படும். தூசிக  அடக்குவதற்குத் தகுந்த 
கட்டுப்பாடு வழங்கப்படும் மற்றும் கன்ரவ ர ் சிஸ்டம் இ ங்கும் ரபாது அல்லது 
ஏற்றுதல் மச ல்பாடு இ க்கத்தில் இருக்கும் ரபாது மட்டுரம அது மச ல்படும் 
வககயில் சிஸ்டம் ஒன்ரறாமடான்று இகணக்கப்படும். 
  

4.3.6 கிைீன்பபல்ட ்

  பல்ரவறு தூசுககள அடக்கும் நடவடிக்கககள் இருந்தாலும், என்னுகட  
முகங்களில் இருந்து உருவாகும் தூசி, மவடிப்பு நடவடிக்கககளின் ரபாது உருவாகும் 
நுண்ணி  தூசி ஆகி வற்கறக் கட்டுப்படுத்துவது கடினம். எனரவ, ரமற்கூறி  
தணிப்பு நடவடிக்கககளுக்கு ரமலதிகமாக, சுரங்கப் பகுதியிலும் அகதச ்சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளிலும் அடரத்்தி ான பசுகம ான மபல்ட் இருக்க முன்மமாழி ப்படட்து. 
 

4.3.7 தூசி உள்ளிழுப்பரதக் கட்டுப்படுதத் பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

  ரமற்கூறி  அகனத்து முன்மனசச்ரிக்கக நடவடிக்கககளும் தளத்தில் தூசி 
உற்பத்திக க் குகறக்கவும், மவளிப்புற சூழலில் சிதறாமல் தடுக்கவும் 
பின்பற்றப்படும். எவ்வாறாயினும், தளத்தில் மதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, 
மூரலாபா  இடங்களில் ஈடுபடும்/தூசி உற்பத்தி மச ்யும் இடங்களான பயிற்சிகள், 
ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் புள்ளிகள், நசுக்குதல் ரபான்றகவ, தூசி முகமூடிகள் 
வழங்கப்படும். தூசி முகமூடிகள் RPM ஐ உள்ளிழுப்பகதத் தடுக்கும், இதனால் சுவாசக் 
ரகாளாறுகளின் அபா த்கதக் குகறக்கிறது. பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் (முக்கி  
மண்டலத்திலிருந்து 1 கிமீ) மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமவாசிகளின் 
வழக்கமான சுகாதாரப் பரிரசாதகனக  ஒப்பந்ததாரர ் ரமற்மகாள்ள ரவண்டும் 
மற்றும் மதாழிற்சாகலகள் சட்டத்தின்படி ஊழி ரக்ளின் வழக்கமான மதாழில்சார ்
சுகாதார மதிப்பீடு ரமற்மகாள்ளப்பட ரவண்டும். 

 

4.4 சத்தம் / அதிை்வுகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் தாக்கம் 

4.4.1 மவரலச ்சூழலின் காைணமாக ஏற்படும் இரைசச்ல் பாதிப்பு 

  அதிக இகரசச்ல் அளவுகள் குவாரி மதாழிலாளரக்ளுக்கு மபரும் சுகாதார 
ஆபத்கத ஏற்படுத்துகின்றன. அகல வடிவிலான சத்தம் மசவிப்பகறக  தாக்கும் 
ரபாது, அது அதிரவ்கட த் மதாடங்குகிறது, காதில் உள்ள மற்ற மமன்கம ான 
திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புககளத் தூண்டுகிறது. சத்தத்தின் அளவு சகிப்புத்தன்கம 
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வரம்புககள மீறினால், அது எரிசச்லூட்டும் மற்றும் தீவிர நிகழ்வுகளில் ரகட்கும் 
இழப்புக்கு வழிவகுக்கும் அமசௌகரி ம் வடிவில் மவளிப்படுகிறது. ஒலி மாசுபாட்டின் 
தீங்கு விகளவிக்கும் விகளவுகள் ஒலி அழுத்த நிகல மற்றும் அதிரம்வண் 
ஆகி வற்றுடன் மட்டுமல்லாமல், மவளிப்படும் மமாத்த கால அளவு மற்றும் நபரின் 
வ து ஆகி வற்றுடன் மதாடரப்ுகட து. மவளிப்படும் மதாழிலாளரக்ள் மீது அதிக 
இகரசச்ல் அளவுகளின் பாதகமான விகளவுகள் ஏற்படலாம்: 

• எரிசச்ல்; 

• ரசாரவ்ு; 

• ரகட்கும் வரம்பு வரம்பின் தற்காலிக மாற்றம்; 

• நிரந்தர மசவிப்புலன் இழப்பு; மற்றும் 

• உ ர ்இரத்த அழுத்தம் மற்றும் உ ர ்இரத்த மகாழுப்பு ரபான்றகவ. 

• சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரியில் சத்தத்தின் ஆதாரங்கள் 

பின்வருமாறு: 

• துகளயிடுதல் & மவடித்தல்; 

• ஏற்றுதல் & இறக்குதல்; 

• வாகன இ க்கம். 

 

பின்வரும் அட்டவகண-4.4 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, பல்ரவறு சுரங்க 
நடவடிக்கககளின் காரணமாக, இகரசச்ல் அளவுகளின் சாத்தி மான உருவாக்கம் 
இருக்கும். 

அட்டவரண 4.4 சுைங்க நடவடிக்ரககளில் இருந்து எதிை்பாை்க்கப்படும் ஒலி 
அளவுகள் 

உபகைணங்கள் 
எதிை்பாை்க்கப்படும் இரைசச்ல் 
நிரலகள் dB(A) 

துகளயிடுதல் 80-90 

மண்மவடட்ி 75-85 

டிப்பரக்ள் (2) 65-75 

அமுக்கி 75-85 

 

4.4.2 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரறகள் காைணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, தாமதமான மடட்டரனடட்ரக்ளின் 
உதவியுடன் கட்டுப்படுத்தப்படட் மவடிப்பு ரமற்மகாள்ளப்படும். 
 

எக்ஸ்கரவசன், துகளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், ரபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 
ரபான்ற சுரங்க இ ந்திரங்களின் மச ல்பாடு காரணமாக இப்பகுதியில் சுரங்க 
நடவடிக்கககளால் நில அதிரவ்ு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த 
குவாரியில் இருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கி  ஆதாரம் மவடிப்பு ஆகும். குவாரி 
குத்தககப் பகுதிக ச ்சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் அகமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் நில 
அதிரவ்ுகளின் மபரும் தாக்கத்கத அவதானிக்கலாம். கசச்ா வீடுகள் அதிரவ்ுகளால் 
விரிசல் மற்றும் ரசதம் ஏற்படுவதற்கான வா ்ப்புகள் அதிகம். இது தவிர, தகர 
அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு ப த்கத உருவாக்கலாம். 
  மவடிமவடிப்பு நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் மற்மறாரு தாக்கம் பறக்கும் 
பாகறகள் ஆகும். இகவ சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது 
விவசா  வ ல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு கா ம் அல்லது கட்டகமப்புகளுக்கு 
ரசதம் ஏற்படலாம். குவாரி குத்தககப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள மபரி  
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குடியிருப்பு 1.10 கிமீ, மதன்கிழக்கில் மகாடட்ாம்படட்ி கிராமத்தில் உள்ளது. 
மகாடட்ாம்படட்ி கிராமத்தில் சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள சுரங்கங்களில் 
மவடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாட்கடப் ப ன்படுத்தி 
கணக்கிடப்படுகிறது: விரும்பி  கல் உற்பத்திக ப் மபறுவதற்கு மவடிப்பதற்கு 17 
கிரலா / நாள் மவடிமருந்துககளப் ப ன்படுத்த உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
உசச் துகள் ரவகத்கத (PPV) மதிப்பிடுவதற்குப் ப ன்படுத்தப்படும் அனுபவச ்
சமன்பாடு: 
V= 417.8 {D/(Q0.5)}-1.265 

இங்கு. 
V= மிமீ/வி இல் உசச் துகள் ரவகம் 

D= மவடிப்பு இடம் மற்றும் m இல் உள்ள ரகஜ் புள்ளி இகடர  உள்ள தூரம் 

Q=ஒரு மவடிப்புக்கு மவடிக்கும் மபாருளின் அளவு கிரலா 

 

அட்டவரண 4.5: பவவ்மவறு பவடிப்புக் கடட்ணங்களுக்கான மதிப்பிடப்படட் 
உசச்த் துகள் மவகம் 

பவடிபவடிப்பு 
தளதத்ிலிருந்து தூைம் (D) 

(மீ) 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு 
அளவு (Q) 
(கிமலா) 

பிபிவி 

(மிமீ/வி) 

100 56 7.8 

200 56 6.5 

300 56 3.9 

400 56 2.7 

500 56 2.1 

600 56 1.6 

700 56 1.3 

800 56 1.1 

900 56 1.0 

1000 56 0.9 

குறிப்பு: டிரல மடட்டரனடட்ரக்களப் ப ன்படுத்துவதால் மவடிப்பதில் ஏற்படும் 
தாமதக் காரணிக  அனுபவ சூத்திரம் கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ளவில்கல. 
  PPV இன் பாதுகாப்பான வரம்புக்கான தரநிகலகள் 29/8/1997 ரததியிடட் 
சுற்றறிக்கக எண். 7 மூலம் பாதுகாப்பான நிகல அளவுரகால்களுக்காக சுரங்கப் 
பாதுகாப்பு இ க்குநரகத்தால் நிறுவப்படட்து. தன்பாத் சுரங்கப் பாதுகாப்பு 
இ க்குநரின் (டிஜிஎம்எஸ்) வழிகாட்டுதலின்படி மவடிப்பினால் ஏற்படும் நில 
அதிரவ்ுக்கான அனுமதிக்கப்பட்ட தரநிகலகள் அட்டவகண-4.6 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 4.6: அனுமதிக்கப்படட் உசச் துகள் மவகம் (மிமீ/வி) 

கட்டரமப்பு வரக 

ஆதிக்கம் பசலுதத்ும் தூண்டுதல் 
அதிை்பவண், பெை்ட்ஸ் 

<8 
பெை்ட்ஸ் 

8 – 25 
பெை்ட்ஸ் 

>25 
பெை்ட்ஸ் 

A] உைிரமயாளருக்குச ்பசாந்தமில்லாத கடட்ிடங்கள்/கட்டரமப்புகள் 

வீட்டு வீடுகள்/கட்டகமப்புகள் (குசச்ா 
மசங்கல் மற்றும் சிமமண்ட்) 

5 10 15 
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கட்டரமப்பு வரக 

ஆதிக்கம் பசலுதத்ும் தூண்டுதல் 
அதிை்பவண், பெை்ட்ஸ் 

<8 
பெை்ட்ஸ் 

8 – 25 
பெை்ட்ஸ் 

>25 
பெை்ட்ஸ் 

மதாழில்துகற கடட்ிடங்கள் (RCC மற்றும் 
கட்டகமக்கப்பட்ட கட்டகமப்புகள் 

10 20 25 

வரலாற்று முக்கி த்துவம் வா ்ந்த 
மபாருள்கள் மற்றும் உணரத்ிறன் 

கட்டகமப்புகள் 

2 5 10 

B] குரறந்த ஆயுட்காலம் பகாண்ட உைிரமயாளருக்கு பசாந்தமான 
கட்டிடங்கள் 

வீட்டு வீடுகள்/கட்டகமப்புகள் (குசச்ா 
மசங்கல் மற்றும் சிமமண்ட்) 

10 15 25 

மதாழில்துகற கடட்ிடங்கள் (RCC& 
கட்டகமக்கப்பட்ட கட்டகமப்புகள்) 

15 25 50 

ஆதாரம்: 29/08/1997 ரததியிட்ட DGMS சுற்றறிகக்க எண். 7 
 
ரமரல உள்ள அட்டவகணயில் இருந்து, மவடிமவடிப்பு பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க நில 
அதிரவ்ுககள ஏற்படுத்தாது. DGMS பரிந்துகரத்த அனுமதிக்கப்படட் வரம்புகளுக்குள் 
அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் நில அதிரவ்ுகள் நன்றாக இருக்கும். இருப்பினும், நில 
அதிரவ்ுகள் மற்றும் மவடிமவடிப்பினால் ஏற்படும் பாகறகள் ஆகி வற்றால் ஏற்படும் 
பாதிப்புககளத் தவிரக்்க கூடுதல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட 
ரவண்டும். 
 
4.4.3 தாக்கங்கரளக் குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் சத்தம் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்ரககள் 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளகவ வரம்புகளுக்குக் கீரழ கவத்திருக்க பின்வரும் 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் பின்பற்றப்படும். முன்மமாழி ப்படட் விரிவாக்கத் 
திட்டத்திலும் இதுரவ மதாடரப்பட்டு பலப்படுத்தப்படும்: 

• துகளயிடுதல் சத்தத்கதக் குகறக்க உதவும் கூரக்ம ான துரப்பண 

பிட்ககளக் மகாண்டு ரமற்மகாள்ளப்படும். 

• இரண்டாம் நிகல மவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாகறககள 

உகடப்பதற்கு கெட்ராலிக் ராக் பிரரக்கர/்ஜாக் சுத்தி ல் பயிற்சிகள் 

ப ன்படுத்தப்படும். 

• சரி ான இகடமவளி, சுகம, தண்டு மற்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு பராமரிக்கப்படும். 

• சாதகமான வளிமண்டல நிகலயிலும், மதி ம் 12.00 மணி முதல் பிற்பகல் 2.00 

மணி வகர மனிதரக்ள் நடமாடட்ம் குகறவாக இருக்கும் ரபாது மவடிமவடிப்பு 

ரமற்மகாள்ளப்படும். 

• சத்தம் வருவகதக் குகறக்க, முகற ான பராமரிப்பு, எண்மண ் தடவி, சீரான 

இகடமவளியில் மமஷின் தடவுதல் ஆகி கவ மச ் ப்படும். 

• அதிக அளவு சத்தத்கத உருவாக்கும் இ ந்திரங்களில் பணி மரத்்தப்பட்ட 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்படட் அகறககள வழங்குதல். 

• பசுகமப் பட்கட/ரதாடட்ம் சுரங்க நடவடிக்கக பகுதிக ச ் சுற்றிலும், 

இழுத்துச ்மசல்லும் சாகலகளிலும் உருவாக்கப்படும்.  
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• ஆபரரடட்ரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இ ர ் பிளக்குகள் ரபான்ற தனிப்படட் 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும் மற்றும் 

• சத்தம் குறித்து அவ்வப்ரபாது கண்காணிப்பு மச ் ப்படும். 

 

4.4.4 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரறகரள கட்டுப்படுதத்ுவதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 

குவாரியில் மவடிமவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆழமான துகள துகளத்தல் மற்றும் 
தாமதமான மடடட்ரனடட்ரக்களப் ப ன்படுத்தி மவடித்தல் மூலம் 
ரமற்மகாள்ளப்படுகின்றன, இது தகர அதிரவ்ுககளக் குகறக்கிறது. நில அதிரவ்ு 
மற்றும் பறக்கும் பாகறககளத் தணிக்க மபாதுவாகப் பின்பற்றப்படும் மற்றும் 
தற்ரபாது முன்மமாழி ப்பட்ட நடவடிக்கககள் கீரழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• அதிக கட்டணம் வசூலிப்பகதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான 

மவடிப்பிற்காகவும் சரி ான அளவு மவடிக்கும், மபாருத்தமான தண்டுப் 

மபாருட்கள் மற்றும் மபாருத்தமான தாமத அகமப்பு பின்பற்றப்படும். 

• தகர அதிரவ்ு மற்றும் பறக்கும் பாகறககள கட்டுப்படுத்த முகற ான 

மவடிப்பு வடிவகமப்பு மச ் ப்படும். 

• மவடிமவடிப்பிலிருந்து ரபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் பராமரிக்கப்படும். 

• ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குகறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு மவடிமவடிப்புக்கு 

அதிக எண்ணிக்ககயிலான தாமதங்கள் ப ன்படுத்தப்படும்; 

• மவடிமவடிப்பின் ரபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்கககள் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

• பாரம், ஆழம், விட்டம் மற்றும் இகடமவளி ரபான்ற துகளயிடல் அளவுருக்கள் 

சரி ான மவடிப்கபக் மகாடுக்க சரி ாக வடிவகமக்கப்படும். 

• சுரங்க எல்கலக்கு அருகில் மச ல்படும் குவாரியில் வ ர ் மமஷ் மற்றும் 

மணல் மூட்கடககளப் ப ன்படுத்தி மஃபிள் பிளாஸ்டிங் நடத்தப்படும். 

4.5 நீை் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் மீதான தாக்கம் 

 

4.5.1 மமற்பைப்பு நீை் மீதான தாக்கத்தின் தாக்கம் 

சுரங்கப் பகுதி வழி ாக பருவகால நீரராகடர ா அல்லது நல்லாரவா இல்கல. 

  மாற்றப்படட் நிலப்பரப்பு சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் வடிகால் மாற்றும். 
இருப்பினும், சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு மவளிர  நிலப்பரப்பு அல்லது வடிகால் 
அகமப்பில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. இருப்புக்கள் தீரந்்த பிறகு சுரங்க 
நடவடிக்கககளின் முடிவில், அந்த பகுதி ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடி  சு -நிகல ான 
சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புக்கு மீட்டகமக்கப்படும், பாதுகாப்பு மண்டலம் மற்றும் குவாரி 
பகுதியின் ரமல் மபஞ்சுகளில் பசக்ச மபல்ட ் உருவாக்கப்படும். சுரங்க 
நடவடிக்ககக்கு ரமற்பரப்பு நீர ் ப ன்படுத்தப்படாது. ரமலும், குவாரியில் இருந்து 
ரமற்பரப்பு நீரந்ிகலகளில் மவளிர ற்றம் இருக்காது. குவாரி மற்றும் அகதச ்சாரந்்த 
மச ல்பாடுகளில் கழிவு நீர ் உற்பத்தி இல்கல. எனரவ ரமற்பரப்பு நீரில் எந்த 
பாதிப்பும் ஏற்படாது. 
  குவாரி அலுவலகம் மற்றும் தங்குமிடங்களில் இருந்து வீட்டுக் கழிவுகள் மட்டுரம 
உற்பத்தி மச ் ப்படும். வீட்டுக் கழிவுகள் மசப்டிக் ரடங்கில் மவளிர ற்றப்பட்டு 
அகதத் மதாடரந்்து ஊறகவக்கப்படும். தவிர, கமன்ட ்அவுட ்மமட்டீரி லில் நசச்ுத் 
தன்கம இருக்காது, இது நிலத்தடி/ரமற்பரப்பு நீகர மாசுபடுத்தும். எனரவ, ரமற்பரப்பு 
நீர ் ஆடச்ியில் சுரங்கத்தின் மிகக் குகறவான தாக்கம் இருக்கும் என்பது 
மவளிப்பகட ானது. 

4.5.2 நிலத்தடி நீைில் தாக்கம்  
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  சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுகட  மண்ணில் எந்த 
நசச்ுப் மபாருட்களும் இல்கல. சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள ஆகி கவ மந்த மற்றும் 
இரசா ன விகனத்திறன் இல்லாத மூலப்மபாருள்களாகும். ரமலும், சுரங்க 
மச ல்பாட்டில் இரசா னங்கள் அல்லது அபா கரமான மபாருட்களின் ப ன்பாடு 
இல்கல. இதனால், சுரங்கப் பணிகளால் நிலத்தடி நீர ் மாசுபடுவகதக் கருத்தில் 
மகாள்ள முடி ாது. 

  இப்பகுதியில் உள்ள நீர ்ரகாகட காலத்தில் 64 மீ மற்றும் மகழக்காலத்தில் 59 மீ 
ஆகும், இது அருகிலுள்ள ஆழ்துகள கிணறுகள் மற்றும் ஏற்கனரவ உள்ள தனி ார ்
ஆழ்துகள கிணறுகளில் இருந்து மபறப்பட்ட தரவுகளில் இருந்து கவனிக்கப்படுகிறது. 
குத்தகக பகுதி முழுவதுமாக பாரி  சாரர்னாககட் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. 
அதனால் நிலத்தடி நீர ்பிரசக்ன வராது. 

  இதனால், சுரங்க நடவடிக்கககள் நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடாது. ரவகல மச ்யும் 
குவாரி குழிகளில் நிலத்தடி நீர ்கசியும். இந்த தண்ணீர ்கீழ்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட 
குவாரி சம்ப்பில் ரசகரிக்கப்பட்டு, ரதங்க அனுமதிக்கப்படும். இந்த தண்ணீர ்தூசிக  
அடக்குவதற்கும், ரதாட்டத்துக்கும் ப ன்படுத்தப்படும். சிறி  அளவிலான சுரங்க 
மச ல்பாடுககளக் கருத்தில் மகாண்டு, சிறி  அளவிலான கசிவு நீர ் மட்டுரம 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. இதனால், அருகில் உள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ்மட்டம் 
குகறவதில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது 

 

அருகிலுள்ள குவாரிகளில் உள்ள அனுபவத்தின் அடிப்பகடயில், சிறி  கசிவு சாத்தி ம் 
இருப்பதால் குவாரி குழியிலிருந்து கசிவு நீகர பம்ப் மச ்  ரவண்டி  அவசி மில்கல. 
சுரங்கப் பணிகள் நிகறவகடந்த பிறகு, மவட்டிம டுக்கப்பட்ட குழி, மகழநீகரத் 
ரதக்கி நீரத்்ரதக்கமாக உருவாக்கப்படும். இதனால், அப்பகுதியில் நிலத்தடி 
நீரம்ட்டத்கத ரமம்படுத்த இது உதவும். 

4.5.3 நீை் சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க நடவடிக்ககயின் ரபாது கழிவு நீர ்உருவாக்கப்படாது. 

• குவாரி அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிர றும் வீட்டுக் கழிவுநீகர அகற்ற மசப்டிக் 

ரடங்குகள் மற்றும் ஊறகவக்கும் குழிகள் வழங்கப்படும். 

• சுரங்கப் பள்ளத்தில் மகழநீர ் நுகழவகதத் தடுக்க மாகல வடிகால்கள் 

அகமக்கப்படும். 

• வண்டல் மண்கண தடுத்து நிறுத்தும் இடங்களில் மதாட்டிகள் அகமத்தல். 

• சுரங்கக் குழியில் விழும் மகழநீர ் கீழ் மபஞ்சுகளில் ரசகரிக்கப்பட்டு தூசிக  

அடக்குவதற்கும் ரதாட்டத்துக்கும் ப ன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து மதாடரந்்து கண்காணிப்பு ரமற்மகாள்ளப்படும். 

4.5.4 பசயற்ரக ைீசாை்ஜ் மற்றும் மரழ நீை் மசகைிப்பு 

  குவாரி நிரவ்ாகம், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மபாதுக் கட்டிடங்களில், 
மகழநீகர ரசகரித்து, கிகடக்கும் ஆழ்துகளக் கிணறு/குழா ் கிணறு மூலம் 
நிலத்திற்கு சாரஜ்் மச ் , உள்ளூர ் கிராம பஞ்சா த்துகளின் முன் அனுமதியுடன் 
ரமற்கூகர அறுவகட கட்டகமப்புககள அகமக்கும். ரமலும், அருகிலுள்ள பகுதியில் 
உள்ள நீரத்்ரதக்கம்/அகண, அருகிலுள்ள கிராம மக்களுக்கு கூடுதல் நீர ்ஆதாரமாக 
மச ல்படுவரதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்கத மீட்மடடுக்கவும் உதவும். 
  மகாத்து பகுதியில் மகழநீர ் ரசகரிப்பு சாத்தி ம் உள்ளது சுரங்க பகுதியில் 
ரவகல மச ் ாத சுரங்க குழிகளில் ரசகரிக்கப்படும் மற்றும் தூசி அடக்குமுகற 
மற்றும் ரதாட்டத்தில் ப ன்படுத்தப்படும். 
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4.6 நிலச ்சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளில் தாக்கம் 

  நிலசச்ூழல் புவியி ல், நிலப்ப ன்பாடு மற்றும் மண்ணின் தாக்கம் மற்றும் 
நிலத்தின் அகனத்து நிலச ்சூழல் கூறுககளயும் உள்ளடக்கி தாகும். 

 4.6.1 புவியியலில் தாக்கம் 

  சுரங்கம் என்பது பூமியிலிருந்து மதிப்புமிக்க தாதுக்கள் அல்லது பிற புவியி ல் 
மபாருட்ககள பிரித்மதடுப்பதாகும். சுரங்க மச ல்பாடு புவியி லின் சுரண்டல் 
ஆகும். சுரங்கம் அப்பகுதியின் புவியி ல் அகமப்பில் மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். 
சுரங்கம் அப்பகுதியின் புவியி கலயும் மாற்றும், அதாவது அப்பகுதியின் 
தட்கட ான நிலப்பரப்பு குழிகளுடன் அகல அகல ான நிலப்பரப்புக்கு மாறும். 
சுரங்கம் முகற ாக ரமற்மகாள்ளப்படாவிட்டால், அது நிலசச்ரிவுகள், அதாவது 
சுரங்கம் ரதாண்டுதல் ரபான்ற இடரப்ாடுககள உருவாக்கலாம். புவியி லில் சுரங்க 
நடவடிக்ககயின் தாக்கம் 12.08.50 மெக்ரடர ் பரப்பளவில் மட்டுரம இருக்கும். 
இப்பகுதி கட்டகமப்பு ரீதி ாக எந்த தவறும் ஏற்படாமல் உள்ளது மற்றும் பகுதியில் 
எந்த காரஸ்்ட ்நிலப்பரப்பும் காணப்படவில்கல. 

4.6.2   நிலப்பைப்பில் தாக்கம் 

  சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள சுரங்க நடவடிக்கக ML பகுதியின் தற்ரபாகத  
நிலப்பரப்கப சிறிது மாற்றும். குத்தகக மானி த்தின் ரபாது அப்பகுதியின் நிலப் 
ப ன்பாடு அரசு நிலமாக இருந்தது, கரூர ் மாவட்ட ஆட்சி ர ் அவரக்ளால் LOI 
வழங்கப்பட்டது. நில ப ன்பாட்டில் ஏற்படும் எந்த மாற்றமும் அப்பகுதியின் 
சுற்றுசச்ூழல் சீரக்ுகலவதால் நிலச ் சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கும். ML பகுதியின் 
தற்ரபாகத  நிலப்பரப்பு முக்கி மாக சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரி 
மற்றும் அதனுடன் இகணந்த நடவடிக்கககள் அதாவது கனிம ரபாக்குவரத்து மற்றும் 
ககமுகற ாக நசுக்குதல் ஆகி வற்றால் பாதிக்கப்படும். 
  திறந்தமவளி சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள சுரங்கத்தின் சாத்தி மான 
பாதகமான தாக்கம் நில ப ன்பாட்டு முகற மாற்றத்தின் வடிவத்தில் இருக்கும். 
எனரவ, மீட்கப்படட் நிலம் மற்றும் நீரந்ிகல வடிவில் நல்ல நில வள 
ரமலாண்கமக்கான ஒரு படி ாக, சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட நிலத்கத மீட்மடடுப்பதற்கு 
உரி  முக்கி த்துவம் அளிக்கப்படும். தற்ரபாது குவாரி குத்தகக பகுதியின் நிலப் 
ப ன்பாடு, சுரங்கத் திட்டக் காலத்தின் முடிவிலும், மூடல் திட்டத்தின்படி குவாரியின் 
ஆயுட்காலத்தின் முடிவிலும் பின்வருமாறு இருக்கும்: 

அட்டவரண 4.7: குத்தரகப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

வ. 

எண் 
பசயல்பாடு தற்மபாது 

திட்டக் காலதத்ின் 

முடிவு (5 

ஆண்டுகள்) 

1 குவாரிக்கு உடப்ட்ட 
பகுதி 

0.32.7 1.30.0 

2 உள்கட்டகமப்பு இல்கல 0.01.0 

3 சாகலகள் 0.02.0 0.02.0 

4 ரதாடட்ம் இல்கல 0.17.0 

5 ப ன்படுத்தப்படாத 
நிலம் 

2.23.3 1.08.0 

பமாத்தம் 2.58.0 2.58.0 

  சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகளச ் சுரங்கம் காரணமாகத் மதாடரப்ுகட  
இகட க மண்டலத்தின் நிலப் ப ன்பாடட்ில் பாதகமான பாதிப்புகள் எதுவும் 
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எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல, ஏமனனில் அகனத்து நடவடிக்கககளும் திடட்ப் 
பகுதிக்குள் மட்டுரம இருக்கும். ரதாரா மான கற்கள் மற்றும் சரகளகள் 
அகற்றப்பட்டு அருகில் உள்ள நுகரர்வாருக்கு நுகரவ்ுத் மதாழிற்சாகலகளுக்கு ரமலும் 
மகாண்டு மசல்லப்படும். 

4.6.3 மண்ணின் மீதான தாக்கம் 

  ஜல்லிக்கற்கள் உருவாகும் வககயில் அதிக பாரம் ஏற்றப்பட்டு, நிரம்பும் மற்றும் 
தாழ்வான பகுதிகளுக்கு ரநரடி ாக டிப்பரக்ளில் சரகள ஏற்றப்படும். 100% ROM 
விற்பகனக்கு உள்ளது. பாதுகாப்பு வல த்தில் மண் முகற ாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு, 
ரதாடட்ப் பணிகளுக்குப் ப ன்படுத்தப்படும். வண்டல் மண் மகழயின் ரபாது 
ரமற்பரப்பு ஓட்டத்துடன் அருகிலுள்ள பருவகால நீரராகடகளுக்கு மகாண்டு 
மசல்லப்படலாம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதிக்கு மவளிர  அகமந்துள்ள பருவகால 
நீரந்ிகலகளில் வண்டல் படி லாம். 
 

துரண-தை பபாருள்: குத்தககயில் அதிக சுகம எதுவும் இல்கல, இது மீண்டும் 
நிரப்புவதற்கு உடனடி ாகக் கிகடக்கும். குத்தகக அல்லது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 
O/B அல்லது கழிவுப் மபாருட்கள் எதுவும் கிகடக்கவில்கல. 

4.6.4 நிலச ்சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரி திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்கக திடட்மிட்ட 
முகறயில் ரமற்மகாள்ளப்படும். 
• நிலப்பரப்பின் ஸ்திரத்தன்கமக்காக சுரங்க மபஞ்ச ்பரிமாணம் பராமரிக்கப்படும். 
• அங்கீகரிக்கப்பட்ட முற்ரபாக்கான குவாரி மூடல் திட்டத்தின்படி நில மீடப்ு 
ரமற்மகாள்ளப்படும். 
• நிலச ் சீரழிவு காரணமாக சீரக்ுகலந்த பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்கபப் 
பராமரிக்க பாதுகாப்பு வல த்தில் தடிமனான ரதாட்டங்கள் ரமற்மகாள்ளப்படும். 
• மசட்டில்லிங் மதாட்டியுடன் இகணக்கப்பட்ட குவாரி குத்தககப் பகுதிக ச ்சுற்றி 
காரல்ண்ட ்வா ்க்கால் அகமப்பது மண் அரிப்கபக் கட்டுப்படுத்தும். 
• மண் அரிப்கபக் கட்டுப்படுத்த குவாரி குத்தககப் பகுதி சுற்றி பசுகம அரண்கள் 
மற்றும் புற்கள் ரதாட்டத்கத உருவாக்குதல். 

4.7 சமூக - பபாருளாதாை சூழல் 

சுரங்க நடவடிக்கககளின் மச ல்பாடுகள் ஆ ்வுப் பகுதியில் சமூக-மபாருளாதார 
நிகலககள ரமம்படுத்தும் என்று கருதுவது மவளிப்பகட ானது. பல்ரவறு 
அம்சங்களில் இந்தத் திட்டத்தின் எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கம் பின்வரும் பிரிவுகளில் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 

4.7.1 மக்கள் குடிமயற்றதத்ின் மீதான தாக்கம் 

சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரியின் மகாத்து பகுதியில் அல்லது அகத ஒடட்ி 
மக்கள் குடியிருப்பு இல்கல. 1.58 கிமீ மதாகலவில் வடகிழக்கு திகசயில் உள்ள 
புன்னம் கிராமம் என க்ளஸ்டர ்பகுதியில் இருந்து அருகில் உள்ள மக்கள் குடிர ற்றம். 
அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் குடியிருப்புக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. சாதாரணக் கல் 
மற்றும் சரகள குவாரியின் மச ல்பாடு மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுகட  
மச ல்பாடுகள் திட்டத்திற்கு அருகிலுள்ள மபாருளாதார ரமம்பாடு, குடிகம வசதிகள் 
மற்றும் கல்வி வசதிககள ரமம்படுத்தும். ஒட்டுமமாத்தமாக, ரவகலவா ்ப்பு 
உருவாக்கம் மற்றும் மபாருளாதார முன்ரனற்றம் காரணமாக, திட்டப் பகுதிக்கு 
அருகில் வசிக்கும் மக்களின் சமூக-மபாருளாதார நிகலயில் சாதகமான மாற்றங்கள் 
ஏற்படும். 
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4.7.2  மவரலவாய்ப்பு 

இது சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள சுரங்க திட்டமாகும். சுரங்கம் சுரங்க 
நிரவ்ாகத்திற்கு 24 நபரக்ளுக்கு மனிதவளத்கதயும், மவடட்ி எடுத்தல், ரபாக்குவரத்து 
ரபான்ற நடவடிக்கககளுக்கு மற்மறாரு நபகரயும் வழங்கும். மபரும்பாலும் உள்ளூர ்
நபரக்ள் சுரங்கத்தில் பணி மரத்்தப்படுவாரக்ள். சுரங்கத்தில் கூடுதல் ஆள் 
ரதகவக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இருந்து பணி மரத்்தப்படுவாரக்ள். 
இதனால், சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் சுரங்கத் திட்டத்தால் இப்பகுதியில் மக்கள் 
மதாகக மபருக்கம் இருக்காது. 

4.7.3  குடிரம வசதிகள் மீதான தாக்கம் 

  தற்ரபாதுள்ள உள்கட்டகமப்பு வசதிகள் சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள 
சுரங்கத்தின் ரதகவககள பூரத்்தி மச ்  ரபாதுமானதாக உள்ளது. இருப்பினும், 
அருகிலுள்ள கிராமங்களில் சுகாதாரம், குடிநீர ் வசதிகள், ரபாக்குவரத்து சாகல 
ரபான்ற குடிகம வசதிககள ரமம்படுத்துவதற்கு சுரங்க நிரவ்ாகம் CER இன் ஒரு 
பகுதி ாக மு ற்சிககள எடுக்கும். 
 

4.7.4 சுகாதாை பைாமைிப்பு வசதிகள் மீதான தாக்கம் 

  அருகிலுள்ள கிராமங்களில் ஆரம்ப சுகாதார நிகல ங்கள் உள்ளன மற்றும் 
கரூர ்நகரத்தில் மருத்துவமகன உள்ளது. CER இன் ஒரு பகுதி ாக சுரங்க நிரவ்ாகம் 
அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அவ்வப்ரபாது மருத்துவ முகாம்ககள நடத்தும். 
 

4.7.5 பபாருளாதாை அம்சங்களில் தாக்கம் 

  மவட்டி எடுத்தல், ரபாக்குவரத்து ரபான்ற சுரங்க நிரவ்ாகத்திற்காக சுரங்கத்தில் 
முழுரநரம் (24 எண்கள்) இருக்கும். மபரும்பாலும் உள்ளூர ் நபரக்ள் சுரங்கத்தில் 
பணி மரத்்தப்படுவாரக்ள். ரவகலவா ்ப்பில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிகம 
வழங்கப்படும். ரவகல வா ்ப்பு இந்த குடும்பங்களின் மபாருளாதார நிகலகமககள 
ரநரடி ாக ரமம்படுத்துவரதாடு, மதாழில் மற்றும் ரசகவ சாரந்்த நடவடிக்கககளில் 
ஈடுபட்டுள்ள பல குடும்பங்களுக்கு மகறமுகமாக ரவகலவா ்ப்கப வழங்கும். இது, 
பிராந்தி த்தின் வாழ்க்ககத் தரத்கத ரமம்படுத்தும். 

4.8 பதாழில்சாை் சுகாதாைம் & பாதுகாப்பு 

4.8.1 மவரல பதாடை்பான சுகாதாை அபாயங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

உருவாக்கப்படக்கூடி  சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் மதாழில்சார ்அபா ங்களின் மகாள்கக 
விவரங்கள் அட்டவகண-4.8 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 4.8: மவரல பதாடை்பான உடல்நல அபாயங்கள் 

வ. 
எண். 

அபாயகைமான 
நடவடிக்ரககள் 

ஆபதத்ு வரக காயதத்ின் தீவிைம் 

1 துகளயிடுதல் அதிக அளவிலான 
இகரசச்லுக்கு 
மவளிப்படும் 

மசவித்திறன் குகறபாடு 

தூசி நிகறந்த சூழலுக்கு 
மவளிப்படும் 

சுவாச ரநா ்கள் 

2 மவடித்தல் ஈ பாகற ால் 
தாக்கப்பட்டது 

கடுகம ான உடல் 
கா ம் 

தூசி நிகறந்த சூழலுக்கு 
மவளிப்படும் 

சுவாச ரநா ்கள் 
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வ. 
எண். 

அபாயகைமான 
நடவடிக்ரககள் 

ஆபதத்ு வரக காயதத்ின் தீவிைம் 

உ ர ்மடட் இகரசச்லுக்கு 
மவளிப்படும் 

மசவித்திறன் குகறபாடு 

அதிகப்படி ான 
அதிரவ்ுக்கு மவளிப்படும் 

நிரந்தர 
கட்டகமப்புகளில் 
விரிசல் 

3 சுகம ஏற்றுதல் மபரி  பாகறககள 
உருடட்ி தாக்கி து 

கடுகம ான கா ம் 
மற்றும் உபகரணங்கள் 
ரசதம் 

மபாருள்கள் விழுந்து 
தாக்கி து 

கடுகம ான உடல் 
கா ம் 

4 ரபாக்குவரத்து வாகனம் தற்மச லாக 
ஓடி து 

கடுகம ான கா ம் 
மற்றும் உபகரணங்கள் 
ரசதம் வாகனம் பின்ரனாக்கி 

மசல்லும் ரபாது 
உ ரத்தில் இருந்து 
விழுந்தது 

உ ர ்மடட் இகரசச்லுக்கு 
மவளிப்படும் 

மசவித்திறன் குகறபாடு 

என்ஜினில் அதிக 
மவப்பம் காரணமாக தீ 

கடுகம ான உடல் 
கா ம் 

5 எண்மண ் ரசமிப்பு, 
மசகு எண்மண ் 

கசிவுகள் மற்றும் 
கசிவுகள்  

தீ மற்றும் தீவிர 
இரசா ன எதிரவ்ிகன 

6 ரபட்டரி பராமரிப்பு 
கக ாளுதல் 

அமிலம் கசிவு அமிலம் எரிசச்ல் 

7 கெட்ராலிக் ஜாக்ஸ் 
மற்றும் பம்புககளப் 
ப ன்படுத்துதல்/பழுது 
மச ்தல் 

உ ர ் அழுத்த 
மச ல்பாடு 

உடல் கா ம் 

எண்மண ் கசிவு 

கெட்ராலிக் 
குழல்களின் சிகதவு 

 சுரங்க நிரவ்ாகம் மதாழிலாளரக்ளின் ரவகலயில் இருந்து எழும் ரநா ், ரநா ் 
மற்றும் கா ங்களுக்கு எதிராக அவரக்களப் பாதுகாப்பதற்கான முழுப் 
மபாறுப்கபயும் ஏற்றுக்மகாள்கிறது மற்றும் பாதுகாப்பான மற்றும் ஆரராக்கி மான 
பணிசச்ூழகல நிறுவுதல் மற்றும் பராமரித்தல் ரபான்ற மதாழில்சார ் சுகாதார 
ரசகவகள் பற்றி  சில மகாள்ககககள ஏற்றுக்மகாண்டது. ரவகல மதாடரப்ாக 
ஆரராக்கி ம். 
பின்வரும் மதாழில்சார ்சுகாதார நடவடிக்கககளும் பின்பற்றப்படும்: 

1. பணியிடத்தில் ஏற்படும் உடல்நலக் ரகடுகளால் ஏற்படும் அபா ங்ககளக் 

கண்டறிதல் மற்றும் மதிப்பீடு மச ்தல்; 

2. சுகாதார நிறுவல்கள் மற்றும் ரகன்டீன்கள் உடப்ட மதாழிலாளரக்ளின் 

ஆரராக்கி த்கத பாதிக்கக்கூடி  பணிசச்ூழல் மற்றும் பணி 
நகடமுகறகளில் உள்ள காரணிககள கண்காணித்தல்; மற்றும் 

3. பணியிடங்களின் வடிவகமப்பு, ரதரவ்ு, பராமரிப்பு மற்றும் இ ந்திரங்களின் 

நிகல மற்றும் ரவகலயில் ப ன்படுத்தப்படும் பிற உபகரணங்கள் மற்றும் 

மபாருட்கள் உடப்ட, ரவகலயின் திட்டமிடல் மற்றும் அகமப்பு. 



 

  153 

 
4.8.2 மருத்துவக் கண்காணிப்பு மற்றும் மதை்வுகள் 

  மதாழிலாளரக்ளின் ஆரராக்கி த்தில் சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள சுரங்க 
திட்ட நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதற்கு, ஒவ்மவாரு 
மதாழிலாளிக்கும் அவரக்ளது கடகமகளில் ரசரும் முன் அடிப்பகட சுகாதார 
ஆ ்வுகள் நடத்தப்படும். 
• தூசி மற்றும் இகரசச்லின் மவளிப்பாடட்ின் மூலம் ரமாசமகட க்கூடி  

நிகலகமககளக் மகாண்ட மதாழிலாளரக்களக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆரராக்கி த்தில் மாற்றங்ககளத் தீரம்ானிப்பதற்கான அடிப்பகட நிகலக  

நிறுவுதல் 

• மதாழிலாளரக்ள் மீது தூசி மற்றும் சத்தத்தின் விகளகவ மதிப்பீடு மச ்தல் 

• ரதகவப்படும்ரபாது சரிமச ்தல் நடவடிக்கக எடுக்க உதவுகிறது 

• சுகாதார கல்வி மற்றும் விழிப்புணரக்வ வழங்குகிறது  

• மருத்துவக் கண்காணிப்புத் திட்டம் பின்வருவனவற்கறக் மகாண்டிருக்கும்: 

• ரவகலக்கு முன் மருத்துவ பரிரசாதகனகள் 

• அவ்வப்ரபாது மருத்துவ பரிரசாதகனகள் 

• உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு மற்றும் பயிற்சி 

• பதிவு ரபணல் 

 

4.8.2.1 வைலாறு: 
  ஆரம்ப மருத்துவ மற்றும் மதாழில் வரலாறு, தூசி, தனிப்படட் பழக்கவழக்கங்கள் 
(எ.கா. புககபிடித்தல் ரபான்றகவ) மற்றும் தற்ரபாகத  அல்லது கடந்தகால சுவாசக் 
ரகாளாறுகளின் வரலாறு (குறிப்பாக காசரநா ்) ஆகி வற்கற உள்ளடக்கி து. 

4.8.2.2 பதாழில்சாை் சுகாதாை கண்காணிப்பு 

  குவாரியில் உள்ள அகனத்து ஊழி ரக்ளும், மதாழில் சாரந்்த உடல்நல 
பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதற்கு, பணிக்கு முந்கத  மற்றும் காலமுகற மருத்துவ 
பரிரசாதகனக்கு உடப்டுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் அளவுருக்களுக்கு 1955 கமன்ஸ் 
விதிகளில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள படிவம் O படி ரசாதகனகள் நடத்தப்படும்: 
 

1. உ ரம் மற்றும் எகட 

2. கண்கள் 

3. காதுகள் 

4. சுவாச அகமப்புகள் 

5. சுற்ரறாட்ட அகமப்புகள் 

6. வயிறு 

7. நரம்பு மண்டலங்கள் 

8. ரலாரகாரமாடட்ரி அகமப்புகள் 

9. ரதால் 

10. கெட்ரராமசல் 

11. குடலிறக்கம் 

12. ரவறு ஏரதனும் அசாதாரணம் 

13. சிறுநீர ்பரிரசாதகனகள் 

14. மாரப்ின் ஸ்கககிராம் 

15. முழுகம ான இரத்தப் படம் 

16. மருத்துவரால் பரிசீலிக்கப்படும் 
ரவறு ஏரதனும் ரசாதகன 

 

மருத்துவக் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பகடயில், அந்தத் மதாழிலாளி மபாருத்தமான 
ரவகலகளில் அமரத்்தப்பட்டு, ரதகவ ான பாதுகாப்புப் பயிற்சி அளிக்கப்படும். 
 

4.8.2.3 விழிப்புணை்வு மற்றும் பயிற்சித ்திடட்ம் 

  அகனத்து மதாழிலாளரக்ளும் பணிக்கு முந்கத  மற்றும் சுரங்கம் மற்றும் 
மதாடரப்ுகட  மச ல்பாடுகளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரசச்ிகனகள் 
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குறித்த அவ்வப்ரபாது விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிகளுக்கு உடப்டுத்தப்படுவாரக்ள். 
அவரக்ளுக்கு முகற ான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு, அதிக மசறிவுள்ள தூசி நிகறந்த 
காற்கற சுவாசிப்பதால் ஏற்படும் உடல்நல பாதிப்புகள் குறித்தும் அவரக்ளுக்கு புரி  
கவக்கப்படும். அகனத்து மதாழிலாளரக்ளுக்கும் முதலுதவி பயிற்சி அளிக்கப்படும். 
• முதலுதவி சான்றிதழ் கவத்திருப்பவரக்ளுக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற 

புத்துணரச்ச்ி பயிற்சி அளிக்கப்படும் 

• மீட்புப் பயிற்சி மபற்ற நபர ் முதலுதவியில் மிக உ ரந்்த நிபுணத்துவத்கதப் 

மபறுவார ்

• ஆம்புலன்ஸ் ரவனில் உயிரக்ாக்கும் மருந்துகள், மருந்துகள் மற்றும் அவசர 

காலங்களில் ரதகவ ான உபகரணங்கள் முழுகம ாக மபாருத்தப்படட்ிருக்கும். 

பதிவு மபணல் 

  மதாழிலாளரக்கள பரிரசாதிக்க ஒரு பதிவு மச ் ப்படட் மருத்துவ 
பயிற்சி ாளர ்(டாக்டர)் நி மிக்கப்படுவார.் மதாழிலாளரக்ளின் அகனத்து சுகாதார 
பதிரவடுகளும் தள அலுவலகத்தில் தனி ரகாப்பில் பராமரிக்கப்பட்டு, பதிவுகள் 
மதாடரந்்து புதுப்பிக்கப்படும். 

OH&S ஐ பசயல்படுதத்ுதல் 

  சுரங்கத் திட்டத்தில் மதாழில்சார ் ஆரராக்கி ம் மற்றும் பாதுகாப்கபச ்
மச ல்படுத்த, பாதுகாப்புக் குழு அகமக்கப்படும். குழுவின் படிநிகல மற்றும் 
தனிப்படட் உறுப்பினரக்ளின் மபாறுப்புகள் அட்டவகண 4.9 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவரண 4.9: OH&S குழு மற்றும் அதன் பபாறுப்புகள் 

வ. 
எண். பதவி பபாறுப்பு 

1. 
சுரங்க 
ரமலாளர ்

சுரங்கங்களில் மதாழில்சார ்ஆரராக்கி ம் மற்றும் 
பாதுகாப்பின் ஒட்டுமமாத்த மபாறுப்பு 

2. 

சுரங்கப் 
மபாறி ாளர ்/ 
ரபாரர்மன் 

OH&S வழிகாட்டுதல்ககளப் பின்பற்றுதல் மற்றும் 
பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிககள நடத்துதல் 

3. EH&S ரமலாளர ்

மதாழில்சார ்ஆரராக்கி ம், பாதுகாப்பு மற்றும் 
சுற்றுசச்ூழல் இணக்கத்கத உறுதி மச ்வதில் சுரங்க 

ரமலாளருக்கு உதவுதல் 

4. மருத்துவர ்

பணிக்கு முந்கத  மற்றும் காலமுகற பரிரசாதகன / 
சுகாதார ரசாதகன மற்றும் பதிவுககள புதுப்பித்தல், 

முதலுதவி பயிற்சி வழங்குதல். 
 

4.8.3 திட்டதத்ின் பபாது சுகாதாை தாக்கங்கள் 

  சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள சுரங்கத்தின் மகாத்து பகுதியில் அல்லது அகத 
ஒட்டி எந்த மனித குடியிருப்பும் இல்கல. 1.58 கிமீ, வடகிழக்கு திகசயில் உள்ள புன்னம் 
கிராமம் கிளஸ்டர ்பகுதியில் இருந்து அருகிலுள்ள மக்கள் குடியிருப்பாகும். மாடலிங் 
முடிவுகளில் இருந்து கவனிக்கப்படட்படி, சுரங்கத் திட்டத்தில் இருந்து மவளிர றும் 
தூசி மற்றும் சத்தம் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் 
சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது. 
சுரங்கம் பகல் ரநரத்தில் மட்டுரம இ க்கப்படும். இதனால், இரவு ரநரத்தில் அருகில் 
உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு இகடயூறு ஏற்படாது. சுரங்கங்களில் இருந்து தற்ரபாதுள்ள 
சுரங்க சாகல வழி ாக கனிம ரபாக்குவரத்து ரமற்மகாள்ளப்படும். இதனால், 
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அப்பகுதியில் ரபாக்குவரத்துக்கு இகடயூறு ஏற்படாது. ரமலும், கிராம மக்களுக்கு 
மருத்துவ வசதிககள வழங்குவதற்காக சுரங்க நிரவ்ாகம் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் 
அவ்வப்ரபாது மருத்துவ முகாம்ககள நடத்தும். இதனால், இத்திட்டத்தால் மபாது 
சுகாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 

 

4.9 உள்ளூை் மபாக்குவைத்து உள்கட்டரமப்பு, அதாவது மபாக்குவைத்து 
ஆய்வு மீதான தாக்கம் 

  SH- 84 - ஈரராடு - கரூர ்- 3 கி.மீ – வடகிழக்கு. கிளஸ்டரிலிருந்து சாதாரணக் கல் 
மமாத்த உற்பத்தி 1,89,875 மீ3 மற்றும் சரகள 22,365 மீ3 ஒரு நாகளக்கு 
முன்மமாழி ப்படட் சுரங்கத் திட்டத்திற்காக கக ாளப்படும். மவட்டி எடுக்கப்பட்ட 
சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள 20 டன் திறன் மகாண்ட டிரக்குகள்/டம்ப்பரக்ள் மூலம் 
நுகரவ்ு மதாழிற்சாகலகளுக்கு சுரங்க தளத்தில் இருந்து நுகரர்வாருக்கு 
அனுப்பப்படும். ஒரு வருடத்தில் என்னுகட  300 நாட்கள் ரவகல என்று கருதுகிரறன். 
சுமார ் சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகளககள உபர ாகிக்கும் மதாழில்துகறக்கு 
மகாண்டு மசல்ல 20 டன் திறன் மகாண்ட டிரக்குகளின் 25 ப ணங்கள் ரதகவப்படும். 
சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகளகள் தற்ரபாதுள்ள சாகலகள் வழி ாக மகாண்டு 
மசல்லப்படும். 
  ட்ராஃபிக் ஸ்டட ் y அளவீடுகள் SH- 84 - ஈரராடு - கரூர ் - 3 கி.மீ – வடகிழக்கு 
திகசயில் சங்கமிக்கும் இடத்தில் ஒரு இடத்தில் மச ் ப்பட்டது. இந்த சுரங்கத் 
திட்டத்தால் உள்ளூர ் ரபாக்குவரத்து உள்கட்டகமப்பில் ஏற்படும் பாதிப்கப 
மதிப்பிடுவதற்கு. முன்மமாழி ப்படட் சுரங்கத் திட்டத்தில் இருந்து கனிமங்கள் 
ஏற்றப்பட்டு SH- 84 - ஈரராடு முதல் கரூர ்வகர - 3 கி.மீ – வடகிழக்கு திகசயில் உளள 
சாகல வழிர  மகாண்டு மசல்லப்படும். அட்டவகண 4.10 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி 
ரதாண்டி  சாதாரணக் கல் அனுப்பப்படும். 

 

அட்டவரண 4.10: மபாக்குவைத்து சாரல விவைங்கள் 

சாரலயின் பபயை் 
திரசயில் திட்ட தளதத்ில் இருந்து 

தூைம் மமமல கீழ் 

மநடுஞ்சாகல (SH 84) ஈரராடு கரூர ்
3 கிமீ, வடகிழக்கு 

திகசயில் 

 
  கனரக ரமாட்டார ் வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் இரு/மூன்று 

சக்கர வாகனங்கள் என மூன்று வகககளின் கீழ் வாகனங்ககள காட்சி 

கண்காணிப்பு மற்றும் எண்ணி மூலம் 24 மணிரநரம் மதாடரந்்து ரபாக்குவரத்து தரவு 

ரசகரிக்கப்பட்டது. சாகலகளில் ரபாக்குவரத்து மநரிசல் அதிகமாக இருப்பதால், 

ஒவ்மவாரு ஷிப்டிலும் ஒவ்மவாரு ஸ்ரடஷனிலும் ஒரர ரநரத்தில் இரண்டு திறகம ான 

நபரக்ள் நிறுத்தப்பட்டனர ்- ரபாக்குவரத்கத கணக்கிடுவதற்காக இரு திகசகளிலும் 

தலா ஒருவர.் கணக்கிடப்பட்ட தரவு தாள் அடட்வகண 4.11 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் PCU அட்டவகண 4.12 இல் கணக்கிடப்படுகிறது. ஒவ்மவாரு மணி ரநரத்தின் 

முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் ரமற்மகாள்ளப்பட்டன. 

அட்டவரண 4.11: ட்ைாஃபிக் வால்யூம் எண்ணிக்ரக கணக்பகடுப்பு (மணிமநைம்) 
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வ. 

எண் 

வாகன 

விநிமயாகம் 

வாகனங்களின் 

எண்ணிக்ரக/நாள் 

 

PCU/நாளில் உள்ள பமாத்த 

வாகனங்களின் எண்ணிக்ரக 

ஈமைாடு 

மநாக்கி 

கரூை் 

மநாக்கி 

சமமான 

காைணி 
ஈமைாடு 

மநாக்கி 

கரூை் 

மநாக்கி 

1.  
இரு சக்கர 
வாகனங்கள் 

142 173 0.5 70 82 

2.  
மூன்று 
சக்கர 

வாகனங்கள் 
52 54 1 49 53 

3.  காரக்ள் 166 132 1 132 133 

4.  ரபருந்து 62 34 3 85 89 

5.  டிராக்டர ் 20 24 4 89 87 

6.  டிரக்குகள் 67 79 3 230 254 

பமாத்தம் 509 496 - 655 698 

 
படம் 4.6 மபாக்குவைதத்ு கண்காணிப்புக்கான சாரல இரணப்பு வரைபடம் 
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அட்டவரண 4.12: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து சூழ்நிரல மற்றும் இழப்பு 

சாரல 

பமாத்த V 

(PCU/நாளில் 

வால்யூம்) 

C (PCU/நாள் 

திறன்) 

தற்மபாதுள்ள 

வி/சி விகிதம் 
LOS 

பநடுஞ்சாரல (SH 

172) 
2358 3600 0.65 D 

V = PCU இன் /hr இல் பதாகுதி, C= திறன் PCU இன் /hr, LOS = மசரவ நிரல 

V/C LOS பசயல்திறன் 

0.0 - 0.2 A சிறப்பானது 

0.2 - 0.4 B மிகவும் நல்லது 

0.4 - 0.6 C நல்ல 

0.6 - 0.8 D 
நி ா மான / 

சராசரி 

0.8 - 1.0 E ரமாசம் 

1.0 & அதிகம் F மிகவும் ரமாசம் 

குறிப்பு: இந்தி  சாகலகளில் V/C விகிதம் > 1 ஆக இருக்கும் ரபாது, அதாவது கட்டா  ஓட்டத்திற்காக 

உண்கம ான மநரிசல் மதாடங்குகிறது என்ற உண்கமக  IRC ஏற்றுக்மகாள்கிறது. இந்த எல்கல வகர 

எந்த தகடயும் இல்லாமல் சாகல ரபாக்குவரத்து இலவசம். எனரவ இது V/C = 1 வகர சாதாரணமாக 

ஏற்றுக்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மச ல்திறன் நன்றாக மட்டுரம எடுத்துக்மகாள்ளப்படும். 

சுைங்க பசயல்பாடட்ின் மபாது 

குவாரியின் மமாத்த மகாள்ளளவு 1,89,875 மீ3 

ரவகல நாட்களின் எண்ணிக்கக 300 

கனிமப் பிரித்மதடுத்தல் மற்றும் ரபாக்குவரத்து 1200/நாள் 

ஒரு நாகளக்கு ரவகல ரநரம் 8 

டம்பர ்மகாள்ளளவு 20 மீ3 

ட்ரக்குகள்/டம்பரக்ள் ப ன்படுத்தப்படும் 

அதிரம்வண்/நாள் 

ஒரு நாகளக்கு சுமார ்25 

ப ணங்கள். 

 

அட்டவரண 4.13: மாற்றியரமக்கப்படட் மபாக்குவைதத்ு காடச்ி மற்றும் இழப்பு 

சாரல 

PCU/நாளில் 

அதிகைிதத் 

ஒலி 

பதாகுதி (V) 
திறன் 

(C) 

மாற்றியரமக்கப்படட் 

வி/சி விகிதம் 
LOS 

பநடுஞ்சாரல 

(SH84) 
10 2348+10=2358 3600 0.655 D 

PCU மதிப்பின்படி உள்ளூர ்ரபாக்குவரத்தில் அதிக பாதிப்பு இல்கல. 
  முன்மமாழி ப்படட் சுரங்கத் திட்டத்திலிருந்து LOS மதிப்பு மாறாது; மச ல்திறன் 
சராசரி. சுரங்கத்தின் ரபாக்குவரத்துத் ரதகவககளப் பூரத்்தி மச ்  தற்ரபாதுள்ள 
சாகலகள் மநட்மவாரக்் ரபாதுமானதாக இருக்கும். எவ்வாறாயினும், ரபாக்குவரத்து 
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உள்கட்டகமப்பில் ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தவிரக்்க சுரங்க நிரவ்ாகம் அவ்வப்ரபாது 
ரபாக்குவரத்துச ் சாகலக  சரி ான நிகலயில் பராமரிக்கும். சாதாரணக் கற்கள் 
மற்றும் ஜல்லிகள் தாரப்ா ் மகாண்டு மூடப்பட்ட லாரிகளில் மகாண்டு மசல்லப்படும். 
ரபாக்குவரத்தின் மபரும்பகுதி உள்ளூர ் அல்லது மாநில மநடுஞ்சாகலக க் 
மகாண்டிருக்கும், அகவ அவ்வப்ரபாது பராமரிக்கப்படும். 

4.10 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

படை்பைஸ்டை்ியல் ஃப்மளாைா மீதான தாக்கம் 

• அருகிலுள்ள உள்ளூர ்தாவர இனங்களில் காணப்படும் இகல ரலமினாவில் 

தூசி படிதல் ஒளிசர்சரக்்ககயின் விகிதத்கதக் குகறத்து தாவர வளரச்ச்ிக த் 

தடுக்கிறது. 

தாவைங்களின் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

• மசப்பனிடப்படாத சாகல, பல்ரவறு சுரங்க நடவடிக்கககளால் 

ஒட்டுமமாத்தமாக மவளிர றும் தூசி உமிழ்வுகள் ரபான்றவற்றால் தூசி 

பிரசச்ிகனகள் முக்கி மாக இப்பகுதியில் எழுப்பப்படுகின்றன.  

• பாதிப்கபத் தணிக்க குவாரி குத்தகக பகுதியிலும், அணுகு சாகலயிலும் 

வழக்கமான தண்ணரீ ்மதளிப்பு ரமற்மகாள்ளப்படும். 

• புல் மூடி ால் மண்/கழிவுத் மதாட்டிககள நிகலப்படுத்த ரவண்டும். 

வனவிலங்குகள் மீதான தாக்கம் 

• திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணால ம் மற்றும் 

உயிரக்்ரகாளக் காப்பகம் எதுவும் இல்கல.  

• இகட க மண்டலத்தில் அரி , உள்ளூர ்மற்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் 

எதுவும் பதிவாகவில்கல. இருப்பினும், சுரங்கத்தின் ரபாது, சுற்றுப்புற 

வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விகளவிக்காமல் இருக்க, குறிப்பாக காற்று மற்றும் 

சத்தத்திற்கான மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் உட்பட முகற ான 

சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமத் திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் அறிவி ல் முகறக  

நிரவ்ாகம் நகடமுகறப்படுத்துகிறது. 

• குவாரி குத்தககப் பகுதிக ச ்சுற்றி சுற்றித் திரியும் விலங்குகள் நுகழவகதத் 

தடுக்க ரவலி அகமத்தல் 

• இப்பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான பாதிப்கபக் 

குகறக்க உதவும் பசுகமப் பட்கட ரமம்பாடு ரமற்மகாள்ளப்படும். 

விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

அப்பகுதியின் விலங்கின சூழலில் சுரங்கத்தின் தாக்கத்கத குகறக்க பின்வரும் 
நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். 

காற்று, நீர,் நிலம் மற்றும் இகரசச்ல் சூழலில் சுரங்க நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் 
மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கக எடுக்கப்படும். குவாரிப் பகுதிக ச ்
சுற்றிலும் உள்ள ரதாடட்ங்கள் சிறி  விலங்கினங்களின் வாழ்விடங்ககள 
உருவாக்குவதற்கும் பல்ரவறு விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூழகல 
உருவாக்குவதற்கும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இ ற்கக மற்றும் 
வனவிலங்குகள் குறித்த விழிப்புணரக்வ உருவாக்கி ரமம்படுத்துதல். 

நீை்வாழ் சூழலியல் மீதான தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு 
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• சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரியில் இருந்து மவளிர றும் கழிவுநீர ்

மவளிர ற்றம் இல்லாததால், சுரங்க நடவடிக்கககள் தற்ரபாதுள்ள நீரவ்ாழ் 

சூழலுக்கு இகடயூறு ஏற்படுத்தாது. 

• சுரங்க நடவடிக்கக ானது நீரராகடகளில் வண்டல் சுகம மற்றும் மமாத்த 

ககரந்த திடப்மபாருட்ககள அதிகரிக்கலாம், ரமற்பரப்பு ஓடட்ம், தளரவ்ான 

மண்ணின் அரிப்பு மச ல்பாடு, குறிப்பாக மகழக்காலங்களில் மற்றும் 

குவாரி குத்தகக பகுதியில் உள்ள இ ற்கக நீரந்ிகல மற்றும் ஓகடயின் 

நீரின் தரத்கத பாதிக்கலாம். 

4.10.1 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• கனிம ரபாக்குவரத்து சாகலக  அவ்வப்ரபாது பராமரித்தல். 

• நுகரவ்ுத் மதாழிலுக்கு கல் சுரங்கத்தின் மூடப்படட் ரபாக்குவரத்து. 

• சுரங்க குத்தககப் பகுதிக ச ் சுற்றி அடரத்்தி ான ரதாட்டங்ககள 

உருவாக்குதல் 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு அருகில் அகமந்துள்ள விவசா  நிலங்களில் தூசி 

விழுவகதக் கண்காணித்தல் 

4.11 பசும அைண் மமம்பாடு & மதாட்டத் திட்டம் 

முன்பமாழியப்படட் பசுரம அைண் மமம்பாடு மற்றும் மதாட்டத் திடட்ம் 

  2 M x 2 M இகடமவளியில் ரதாட்டத்கத உருவாக்க உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ளது, 
விலங்குகள் ரம ்சச்லில் இருந்து தாவரங்ககள பாதுகாக்க வழக்கமான நீரப்்பாசனம் 
மற்றும் ரவலிகள் மூலம் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 70 முதல் 80% வகர இலக்காக உள்ளது. 
உள்ளூர ் ரதாட்டக்ககல நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாரலாசித்து உள்ளூர ் இனங்கள் 
நடப்படும். ரநாயுற்ற மசடிகளுக்கு பதிலாக புதி  மரக்கன்றுகள் நடப்படும். 
  குத்தககப் பகுதியில் பசுகமப் பட்கட/ரதாட்டத்கத ரமம்படுத்துவதற்கான 
அடிப்பகட அணுகுமுகற அழகி ல் ரதாற்றத்கத வழங்குதல், தப்பிர ாடி  
உமிழ்கவ நீக்குதல் மற்றும் இகரசச்லின் தாக்கத்கதக் கட்டுப்படுத்துதல் ரபான்ற 
ரநாக்கத்துடன் உள்ளது. பின்வரும் மகாள்கககளின் அடிப்பகடயில் பசுகமப் பட்கட 
உருவாக்கப்படும்: 

• ரவகமாக வளரும் தாவரங்களுக்கு முன்னுரிகம அளிக்கப்படும். 

• உ ர ் விதானத்திற்கான விருப்பம் உள்ளூர ் வககககளக் மகாண்ட 

தாவரங்ககள உள்ளடக்கி து 

• வற்றாத மற்றும் பசுகம ான தாவரங்களுக்கு முன்னுரிகம அளிக்கப்படும். 

• அதிக காற்று மாசுபாடு சகிப்புத்தன்கம குறியீட்கட (APTI) மகாண்ட 

தாவரங்களுக்கு முன்னுரிகம அளிக்கப்படும். 

• எந்தமவாரு திட்டத்திற்கும் பசுகமப் பட்கடயின் வளரச்ச்ி ஒரு முக்கி  

அம்சமாகும், ஏமனனில்: 

• இது காற்றில் உள்ள இகடநிறுத்தப்பட்ட துகள்ககள கட்டுப்படுத்துவதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்கத ரமம்படுத்துகிறது. 

• இது சுற்றியுள்ள பகுதியில் சத்தம் குகறவதற்கு உதவுகிறது. 

• புதி  பறகவகள் மற்றும் பூசச்ிககள அவற்றின் வசிப்பிடமாக ஈரக்்க 

உதவுகிறது. 

• இது சுற்றுசச்ூழல் சமநிகலக  பராமரிக்கிறது. 

• இது தளத்தின் அழகி ல் மதிப்கப அதிகரிக்கிறது. 

பாதுகாப்பு மண்டலதத்ில் மதாடட்ம் 
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  குவாரி குத்தககக்குள் பாதுகாப்பு தகட மற்றும் தகட ற்ற பகுதியில் 
அடரத்்தி ான ரதாடட்ம் ரமற்மகாள்ளப்படும். ரமலும் தற்காலிக கழிவுககள 
சுற்றிலும் ரதாட்டங்கள் அகமக்கப்படும். சுரங்கத்தின் ரபாது உருவாகும் மண் 
தனித்தனி ாக அடுக்கி ரதாட்டத்திற்கு ப ன்படுத்தப்படும். 

அட்டவரண 4.14: முன்பமாழியப்பட்ட காடு வளை்ப்பு திடட்ம் 

ஆண்டு 
மைக்கன்றுகளின் 

எண் 

1 40 

2 40 

3 40 

4 40 

5 40 

பமாத்தம் 200 
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சிறப்பு குறிப்புடன் தாவை இனங்களின் மதை்வு 

 

அட்டவரண 4.15: சிறப்புக் குறிப்புடன் தாவை இனங்களின் மதை்வு 

வ. 
எண் 

தாவை இனங்கள் 
பபாதுவான தமிழ் 

பபயை் 

இனங்கள் 
மதாட்டத்தின் மநாக்கம் 

1 
ஏகல் 

மாரம்மரலாஸ் 
வில்வமரம் மாசுபாட்கடத் தாங்கும் 

தாவரங்கள் 
ஆடர்டாமமாகபல் 2 

அல்பிசி ா 
மலமபக் 

வாகக 

3 
ஃபிகஸ் 

மபங்காமலன்சிஸ் 
ஆலமரம் சிறந்த தூசி வடிகடட்ி 

திறன் தாவரங்கள் 
4 Ficus religiosa அரசமரம் 

5 
காசி ா 
ஃபிஸ்துலா 

மகான்கற 
மவளிர ற்ற மாசு 

கட்டுப்பாட்டு ஆகலகள் 
6 

மடரலானிக்ஸ் 
மரஜி ா 

மசம்மயிற்மகான்கற 

7 Phyllanthus emblica ஆம்லா 

மருத்துவ மதிப்புள்ள 
தாவரங்கள் 

8 
மடரம்ினாலி ா 
கட்டப்பா 

பாதாம் 

9 
அசாடிராக்டா 
இண்டிகா 

ரவம்பு 

10 
மடக்ரடானா 
கிராண்டிஸ் 

ரதக்கு 

மபாருளாதார மதிப்பு 
தாவரங்கள் 

11 
மபாங்கமி ா 
பின்னடா 

புங்கன் 

12 
ரஷாரி ா 
ரராபஸ்டா 

குங்கிலி ம் 

13 
சிம்ரபாபாகன் 
மாரட்ினி பால்மா ரராசா 

மண் பாதுகாப்பு 
தாவரங்கள் 

14 ஜிசிபஸ் ஜூஜூப் இலந்கத 

பழம் தாங்கும் 
தாவரங்கள் 

15 Psidigium மகா ் ா மகா ் ா 

16 கசசிஜி ம் சீரகம் நாவல் மரம் 

17 
மங்கிஃமபரா 
இண்டிகா 

மாம்பழம் 

18 Dalbergiasisso ஈடட்ி கநட்ரஜன் 
ஒருங்கிகணப்பு 
தாவரங்கள் 

19 
காசி ா 
சி ாமி ா 

மஞ்சள் மகான்கன 

20 
பாலி ால்தி ா 
லாங்கிஃரபாலி ா 

மநட்டிலிங்கம் 

அழகி ல் 
அழகுபடுத்தும் 
தாவரங்கள் 
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அத்தியாயம் 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

 

5.1 தள மாற்றுகள்  
 மாற்று வழிகளின் ஒப்பீடு, குகறந்தபட்ச சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுடன் திடட் 
ரநாக்கங்ககள அகடவதற்கான சிறந்த முகறக  குவாரிக த் தடுக்க உதவுகிறது 
அல்லது மிகவும் சுற்றுசச்ூழல் நடப்ு மற்றும் மசலவு குகறந்த விருப்பங்ககளக் 
குறிக்கிறது. ஒவ்மவாரு குவாரியிலும் கடுகம ான மீளமுடி ாத சுற்றுசச்ூழல் 
பாதிப்புககள ஏற்படுத்தாமல் அதிகபட்ச அளவிற்கு கனிமங்கள் எடுக்கப்பட 
ரவண்டும் என்று திடட்மிட ரவண்டும். படிவம்-1 மற்றும் PFR ஐச ்சமரப்்பிப்பதற்கு முன் 
குவாரித் திடட்ம் மற்றும் குவாரி மூடல் திட்டமானது தகுதிவா ்ந்த ஆகண த்தால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டது. பின்வரும் நிபந்தகனகளின் அடிப்பகடயில் தளம் 
ரதரந்்மதடுக்கப்பட்டது: 

• கீரழ உள்ள புவியி ல் ஆ ்வு மற்றும் ஆ ்வுகளின் அடிப்பகடயில் தளம் 

ரதரந்்மதடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிடட் இடத்தில் கனிமங்கள் ஏற்படுதல். 

• மபாருட்கள் மற்றும் மனிதவளத்திற்கான ரபாக்குவரத்து வசதி. 

• சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் தணிப்பு சாத்தி க்கூறுகளின் ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் 

• சமூக-மபாருளாதார பின்னணி. 
• கனிம கவப்பு இ ற்ககயில் குறிப்பிடட் தளம்; எனரவ இந்த திட்டத்திற்கு 

மாற்று இடம் ரதடும் ரகள்வி எழவில்கல. 

 

5.2 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

5.2.1 சுைங்க முரற மதை்வு 

பின்வரும் காரணங்களுக்காக இ ந்திரம மாக்கப்பட்ட முகற 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்படும்: 

• துகளயிடுதல் மற்றும் மவடிக்கும் முகற ஏற்றி மற்றும் டிப்பர/்டம்பர ்
கலகவக  ப ன்படுத்துவதன் மூலம் திறந்தமவளி 
இ ந்திரம மாக்கப்பட்ட முகறயில் சுரங்க நடவடிக்கககள் ரமற்மகாள்ள 
பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. 

• சரகள உருவாக்கம் வடிவில் அதிக சுகம 

• கனிமம் அதாவது சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள ரமற்பரப்பில் 
கிகடக்கிறது. 

• நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும் ரபாது, திறந்தமவளி முகறயின் 
சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமானது; மற்றும் 

• நிலத்தடி சுரங்கம் சிக்கனமானது அல்ல, தற்ரபாகத  வழக்கில் 
நகடமுகறயில் சாத்தி மில்கல. 

எனரவ, வழக்கமான திறந்தமவளி இ ந்திரம மாக்கப்படட் சுரங்க முகற 
ரதாண்டுதல் மற்றும் மவடித்தல் மூலம் எக்ஸ்கரவசன் மச ் ப்படும். 
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அத்தியாயம் 6: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திட்டம் 

  

6.1 அறிமுகம் 

  திட்டம் மதாடரப்ான மச ல்பாட்டின் தாக்கத்கத சரிபாரக்்க பிந்கத  
சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு இன்றி கம ாத பகுதி ாகும். எனரவ 
பின்வருவனவற்கறக் கண்டறி  பல்ரவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்கள் மதாடரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும்: 

• குவாரி தளம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள மாசுபாட்டின் நிகல. 

• மாசுபாடு மதாடரப்ாக முன்கணிப்பு அல்லது திருத்தும் ரநாக்கத்திற்காக 

தரகவ உருவாக்கவும். 

• தளத்தில் ஏற்றுக்மகாள்ளப்படட் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு அகமப்பின் 

மச ல்திறகன ஆராயுங்கள். 

• சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதற்கு. 

  சிபிசிபியின் விதிமுகறகளின்படி அந்த இடத்தில் கண்காணிப்பு 
ரமற்மகாள்ளப்படும். SEIAA ஆல் வழங்கப்படட் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கடிதம் மற்றும் 
SPCB ஆல் வழங்கப்படட் இ க்க ஒப்புதல் ஆகி வற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
நிபந்தகனகளின்படி பல்ரவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளுக்காக சுற்றுசச்ூழல் 
கண்காணிப்புத் திடட்ம் நடத்தப்பட்டது/நடத்தப்படும். 
  ஜனவரி முதல் ஜூன் வகரயிலான ஆறு மாதாந்திர இணக்க அறிக்கககள் 
GPCB/MOEF க்கு சமரப்்பிக்கப்படும் மற்றும் ஒவ்மவாரு காலண்டர ்ஆண்டிலும் ஜூன் 1 
மற்றும் டிசம்பர ்1 ஆகி  ரததிகளில் வழக்கமான அடிப்பகடயில் சமரப்்பிக்கப்படும். 
மச ல்படுவதற்கான ஒப்புதலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தகனகளுக்கான 
காலாண்டு இணக்க அறிக்கக வழக்கமான அடிப்பகடயில் SPCB க்கு 
சமரப்்பிக்கப்படும். 

6.2  சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல் (EMC) உருவாக்கம் 

  மாசுக் கட்டுப்பாட்கடப் ரபாலரவ கண்காணிப்பும் முக்கி மானது, ஏமனனில் 
பின்பற்றப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் மச ல்திறகன 
கண்காணிப்பதன் மூலம் மட்டுரம தீரம்ானிக்க முடியும். சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமத் 
திட்டத்கதச ்மச ல்படுத்துவதற்கும், குவாரிச ்மச ல்பாட்டின் ரபாது சுற்றுசச்ூழலின் 
நிகலக த் மதாடரந்்து மதிப்பிடுவதற்கு முக்கி மான மற்றும் முக்கி மான 
சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்ககள அவ்வப்ரபாது சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 
நடத்துவதற்கும் சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமப் பிரிவு நிறுவப்படும். அடிப்பகட 
நிகலகமகள் பற்றி  அறிவுடன், கண்காணிப்புத் திட்டம் குவாரியின் மச ல்பாட்டின் 
காரணமாக சுற்றுசச்ூழல் நிகலகமகளில் ஏரதனும் சீரழிவுக்கான ஒரு 
குறிகாட்டி ாக மச ல்படும் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் பாதுகாக்க மபாருத்தமான 
கூடுதல் தணிப்பு நடவடிக்ககககள எடுக்க முடியும். சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கம 
கலத்தின் நிறுவன விளக்கப்படம் படம் 6.1 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 6.1: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல்லின் அரமப்பு விளக்கப்படம் (EMC) 
 

6.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

  சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள சுரங்கத் திட்டங்களின் மச ல்பாடுகளால் 
சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்கபக் குகறக்க அத்தி ா ம்-4 இல் 
பரிந்துகரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கககள் மச ல்படுத்தப்படும். தணிப்பு 
நடவடிக்ககககள எளிதாக மச ல்படுத்த வசதி ாக, அட்டவகண-6.1 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ள முன்னுரிகம மச ல்படுத்தலின் படி இகவ படிப்படி ாக 
ரமற்மகாள்ளப்படுகின்றன. 
 

6.3.1 EMC இன் பபாறுப்புகள் 

EMC இன் மபாறுப்புகளில் பின்வருவன அடங்கும்: 
A. கம  மற்றும் இகட க மண்டலத்தின் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு. 

B. மாசு கட்டுப்பாட்டு கருவிககள இ க்குதல். 

C. மாசுக்கட்டுப்பாட்டு உபகரணங்களுக்கான பராமரிப்பு அட்டவகணகளின் 

விவரக்குறிப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுகற. 

D. தரநிகலகள் பராமரிக்கப்படுவகத உறுதி மச ்தல். 

E. பசுகம அரகண உருவாக்குதல். 

F. உகந்த நீர ்ப ன்பாட்கட உறுதி மச ்தல். 

G. சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கம திட்டத்கத மச ல்படுத்துதல். 

H. சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமக் குழுவின் கூடட்ங்ககள ஏற்பாடு மச ்தல் மற்றும் 

குழுவிற்கு அறிக்கக மச ்தல். 

 

அட்டவரண 6.1: அமலாக்க அட்டவரண 

சுரங்க ரமலாளர ்

சுற்றுசச்ூழல் 
விஞ்ஞானி 

MoEF/SPCB & NABET அங்கீகாரம் 
மபற்ற சுற்றுசச்ூழல் 
ஆரலாசகரால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மவளிப்புற ஆ ்வகம் 

ரவதியி லாளர ்(1) CSR ரமலாளர ்(1) 

ரதாட்டக்ககல 
நிபுணர ்(1) 

தண்ணீர ்மதளிப்பான் 
ஆபரரடட்ர ்(1) 
திறகம ற்ற 

மதாழிலாளரக்ள் (1) 

குத்தககதாரர ்
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வ. 
எண். பைிந்துரைகள் மநைத் மதரவ அட்டவரண 

1 

காற்று மாசு 
கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்கககள் 

EC மற்றும் குத்தகக 
புதுப்பித்தலுக்குப் பிறகு 

குவாரி மதாடங்கும் ரநரத்தில் 
ரமலும் ரமம்படுத்தப்படும். 

உடனடி ாக 

2 

நீர ்மாசு 
கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்கககள் 

EC ஒப்புதலுக்கு பிறகு குவாரி 
மதாடங்கும் ரநரத்தில் ரமலும் 

ரமம்படுத்தப்படும். 
உடனடி ாக 

3 

சத்தம் 
கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்கககள் 

EC ஒப்புதலுக்கு பிறகு குவாரி 
மதாடங்கும் ரநரத்தில் ரமலும் 

ரமம்படுத்தப்படும். 
உடனடி ாக 

4 

சுற்றுசச்ூழல் 
பாதுகாப்பு 
மற்றும் 

ரமம்படுத்தல் 

EC ஒப்புதலுக்கு முன் 
மதாடங்கப்பட்டு, குவாரியின் 
ஆயுள் வகர கட்டம் வாரி ாக 

மதாடரப்படும். 

உடனடி & 
அதிகரிக்கும் 

 

6.4 அளவீட்டு முரறகள் 

6.4.1 பயன்படுத்தப்பட மவண்டிய கருவிகள் 

கண்காணிப்பு அட்டவகணயில் தரவு ரசகரிப்பு பணிக்கு பின்வரும் கருவிகள் 
ப ன்படுத்தப்படுகின்றன: 

1. சுவாசிக்கும் தூசி மாதிரி (RDS) 

2. நுண் துகள் மாதிரி (FPS) 

3. உலர ்மற்றும் ஈரமான பல்ப் மவப்பமானி. 
4. ஒலி நிகல மீடட்ர ்

5. கமக்ரரா வானிகல ஆ ்வு நிகல ம் 

6. நீர ்நிகல காடட்ி 

7. குரளாபல் மபாசிஷனிங் சிஸ்டம் (ஜிபிஎஸ்) 

 

ரமற்கூறி  கருவிகளுக்கு ரமலதிகமாக, நிலப்ப ன்பாடு, தாவரங்கள் மற்றும் 
விவசா  பயிரக்ள் பற்றி  தரவுகள் களக் குழுவால் ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ள பல 
உள்ளூர ் மக்கள் மற்றும் பல்ரவறு அரசுத் துகறகள்/ஏமஜன்சிககளச ் சந்தித்து 
ரசகரிக்கப்படும். 
6.4.2 கண்காணிப்பு திடட்ம் 

  சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரி மச ல்பாடுகளுக்கான சுற்றுசச்ூழல் 
கண்காணிப்பு பின்வரும் அம்சங்களுக்காக நடத்தப்படும்: 

• சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

• நீர ்அட்டவகண ஆழம்  
• ரமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்தரம் 

• சுற்றுப்புற இகரசச்ல் நிகலகள் 

• மண்ணின் தரம் 

• பசுகம பட்கட & ரதாடட்ம் 

• CSR நடவடிக்கககள் 

கண்காணிப்பின் ரநாக்கம் - 
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• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் மச ல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது மதிப்பீடு 

மச ் ; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆ ்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல் 

  திட்டத்திற்குப் பிந்கத  கண்காணிப்பின் கீழ் பின்வரும் வழக்கமான 
கண்காணிப்புத் திட்டம் மச ல்படுத்தப்படும். சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், ரமற்பரப்பு 
மற்றும் நிலத்தடி நீரின் தரம், சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் ரபான்றவற்றின் 
சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு MOEF அங்கீகாரம் மபற்ற ஏமஜன்சிகள் மூலம் மதாடரந்்து 
ரமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் அறிக்கககள் SPCB/MoEF க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 
 

காற்று மாசுபாடு 

குவாரி குத்தகக பகுதியில் ஒரு இடத்திலும், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நான்கு 
இடங்களிலும் EC நிபந்தகனகள்/மத்தி  மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரி  
வழிகாட்டுதல்களின்படி சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்படும். 
 

நீை் அட்டவரண ஆழம் 

அருகிலுள்ள நான்கு கிராமங்களில் அகமந்துள்ள கிணறுகள் / ஆழ்துகள 
கிணறுகளில் அப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தின் ஆழம் மதாடரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும். பருவமகழக்கு முந்கத  (ரம மாதம்) மற்றும் பருவமகழக்கு 
முந்கத  (நவம்பர ் மாதம்) நீர ் நிகல ஆழம் அளவிடப்பட்டு பதிவுகள் 
பராமரிக்கப்படும். 
நீை் தைம் 

திட்டப் பகுதிக ச ்சுற்றியுள்ள நான்கு கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ்மாதிரிகள் ஆ ்வு 
மச ் ப்படும். ஒவ்மவாரு பருவத்திலும் ஒரு முகற தண்ணரீின் தரம் கண்காணிப்பு 
ரமற்மகாள்ளப்படும். குவாரி குழி கிகடக்கும் ரபாது, ரமற்பரப்பு நீர ் மாதிரி 
ரசகரிக்கப்படும். 
 

சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரலகள்  
கம  மண்டலம் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் ஒலி அளவுகள் மதாடரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும். குவாரி குத்தகக பகுதியில் 1 இடத்திலும், அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் 7 இடங்களிலும் சுற்றுப்புற இகரசச்ல் நிகல கண்காணிப்பு 
ரமற்மகாள்ளப்படும். ஒவ்மவாரு சீசனுக்கும் ஒருமுகற இகரசச்ல் நிகல 
கண்காணிப்பு நடத்தப்படும். 
 

மண்ணின் தைம் 

குவாரி குத்தகக பகுதிக்கு உடப்டட் ரதாட்ட பகுதி மற்றும் குவாரி குத்தகக பகுதிக்கு 
அருகில் அகமந்துள்ள விவசா  வ ல்களில் மண்ணின் தரம் கண்காணிப்பு 
ரமற்மகாள்ளப்படும். குவாரி குத்தககயின் கம  மண்டலத்திலிருந்து 1 மாதிரியும், 
அருகிலுள்ள கிராமங்களிலிருந்து 3 மாதிரிகளும் ரசகரிக்கப்பட்டு பகுப்பா ்வு 
மச ் ப்படும், வருடத்திற்கு ஒரு முகற, முன்னுரிகம வறட்சி காலங்களில். 

CSR நடவடிக்ரககள் 

அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நடத்தப்படும் சமூக நலச ் மச ல்பாடுகள் அவற்றின் 
மச ல்திறனுக்காக மதாடரந்்து கண்காணிக்கப்பட்டு, அதற்ரகற்ப புதி  
நடவடிக்கககள் திடட்மிடப்படும்.  

6.4.2.1 கண்காணிப்பு அட்டவரண 
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முன்மமாழி ப்படட் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அட்டவகண அட்டவகண 6.2 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

 

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்படட் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அட்டவரண 

வ.எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

1 காற்று தரம் 
2 இடங்கள் (1 
ரகார ்& 1 பஃபர)் 

24 மணி 
ரநரம் 

6 மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

ஃப்யூஜிடிவ் 
டஸ்ட், PM2.5, 

PM10, SO2 
மற்றும் NOx. 

2 
வானிகல 
ஆ ்வு 

காற்றின் தரக் 
கண்காணிப்பு & 
IMD இரண்டாம் 
நிகலத் தரவு 
மதாடங்குவதற்

கு முன் 
என்னுகட  
தளத்தில் 

மணிரநர
ம் / 

தினசரி 

மதாடரச்ச்ி ா
ன ஆன்கலன் 
கண்காணிப்பு 

காற்றின் 
ரவகம், 

காற்றின் திகச, 
மவப்பநிகல, 
ஈரப்பதம் 
மற்றும் 

மகழப்மபாழிவு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்கள் (1SW 
& 1 GW) 

- 
6 மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

IS:10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுகறகளி
ன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்ட 
அளவுருக்கள் 

4 நீரி ல் 

குறிப்பிட்ட 
கிணறுகளில் 
சுமார ்1 

கிரலாமீட்டர ்
மதாகலவில் 
உள்ள 

திறந்தமவளி 
கிணறுகளில் 
நீரம்ட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

bgl இல் ஆழம் 

5 சதத்ம் 
2 இடங்கள் (1 
ரகார ்& 1 பஃபர)் 

மணிரநர
ம் - 1 நாள் 

6 மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

Leq, Lmax, Lmin, 
Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 
அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பில் 

(அறிகக்கயில்) 
– 

மவடிமவடிப்பு 
நடவடிகக்கயி
ன் ரபாது 

உசச் துகள் 
ரவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் (1 
ரகார ்& 1 பஃபர)் 

– 
ஆறு 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

உடல் மற்றும் 
இரசா ன 
பண்புகள் 

8 கிரன்ீமபல்ட் 
திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினசரி மாதாநத்ிர பராமரிப்பு 
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6.5 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

6.5.1 நிறுவனதத்ின் சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

  குத்தககதாரரக்ளின் சுற்றுசச்ூழல் மகாள்கக இகணப்பு XI ஆக 
இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

6.5.2 அரமப்பு அரமப்பு 

  நிறுவனம் ஊழி ரக்ளுக்கான கடகமகள் மற்றும் மபாறுப்புககள மதளிவாக 
வகர றுத்துள்ளது. சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமக்கான நிறுவன அகமப்பு படம் 6.1 இல் 
காடட்ப்பட்டுள்ளது. 

6.5.3 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல் 

சுரங்க ரமலாளரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் குவாரியில் சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கம பிரிவு 
(EMC) நிறுவப்படும். சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கம துகறயில் ரபாதுமான தகுதியும் 
அனுபவமும் மகாண்ட சுற்றுசச்ூழல் விஞ்ஞானி EMCக்கு தகலகம தாங்குவார.் EMC 
இன் மபாறுப்புகள் பின்வருமாறு: 

1) சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கம திட்டத்தில் பரிந்துகரக்கப்படட் மற்றும் ECயில் 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ககககள மச ல்படுத்துதல் 

2) MoEF/SPCB மற்றும் NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவளிப்புற ஆ ்வகங்கள் மூலம் 

EMP மற்றும் EC நிபந்தகனயின்படி சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்கப நடத்துதல் 

3) திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிற 

நிபந்தகனகளுடன் இணங்குவகத உறுதி மச ்தல். 

4) திட்டத்திற்கான 'மச ல்பாடட்ிற்கான ஒப்புதல்' இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தகனகளுக்கு இணங்குவகத உறுதி மச ்தல். 

5) MoEF/ SPCB க்கு இணக்க நிகலக  சரி ான ரநரத்தில் சமரப்்பித்தல் 

6) ரதகவப்படும் ரபாது, நிபுணரக்ளின் வழிகாட்டுதகலப் மபறுதல். 

7) அருகில் உள்ள கிராமங்களில் CSR நடவடிக்ககககள நடத்துதல். 

8) திட்டம் மற்றும் மவளி நிறுவனங்களுடன் சுற்றுசச்ூழல் மதாடரப்ான 

மச ல்பாடுககள ஒருங்கிகணத்தல் 

9) சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்மதாகக 

பற்றி  சுகாதார புள்ளிவிவரங்கள் ரசகரிப்பு 

10) பசுகம அரண் வளரச்ச்ி 

11) சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் மச ல்பாட்டின் முன்ரனற்றத்கத 

கண்காணித்தல் 

12) நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகி வற்கற கண்காணித்தல் 

13) மவளிப்புற ஆ ்வகம் மூலம் ரசகரிக்கப்படட் நீர ் மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பா ்வு 

14) நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்குமுகற, காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிககள நிறுவுதல், 

கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிகல ம் ரபான்றவற்கற உள்ளடக்கி  மாசு கட்டுப்பாடு 

மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள்/ சாதனங்ககள மச ல்படுத்துதல் மற்றும் 

கண்காணித்தல் 

15) மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரி ம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அகமசச்கம் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தகனகள் மற்றும் நிறுவுவதற்கான 

ஒப்புதல்கள் மற்றும் மச ல்பட ஒப்புதல் ஆகி வற்றின் சடட் விதிகள், 

விதிமுகறகளுக்கு இணங்குதல். 
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6.5.4 தணிக்ரக & மதிப்பாய்வு 

  மதிப்பா ்வு மற்றும் தணிக்கக அடிப்பகடயில் ஒரு ரமலாண்கம கருவி ாகும். 
எவ்வாறாயினும், அகமப்பு முகறயின் மச ல்திறன் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 
மச ல்திறன் பற்றி  சரிபாரப்்பு மற்றும் கருத்துக்கு மச ல்பாட்டு மட்டத்தில் அதன் 
ப ன்பாடு முக்கி மானது. அடிப்பகடயில், தணிக்கக பின்வரும் உருப்படிககள 
உள்ளடக்கி து: 

• வரி ரமலாண்கம அகமப்பு 

• விழிப்புணரவ்ு மற்றும் பயிற்சி 

• நகடமுகறகள்: தரநிகலகள், இலக்குகள் 

• திட்டங்கள்: கழிவு, தற்மச ல், மாசு கட்டுப்பாடு இணக்கம் 

• சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்கடச ்சரிபாரக்்கவும் 

• தணிப்கப சரிபாரக்்கவும் 

• அறிக்கக மற்றும் மதாடரப்ு 

• ஆவணப்படுத்தல் 

• பின்னூட்டம் 

உள்துரற தணிக்ரக: 

  சுரங்க நடவடிக்கககளுக்காக தணிக்கக முகற ரமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் 
பயிற்சி மபற்ற உள் மற்றும் மவளி தணிக்கக ாளரக்ளின் ப ன்பாட்கட 
உள்ளடக்கி து. கூடுதலாக, மபாருந்தக்கூடி  அகனத்து சடட்ங்களுக்கும் 
இணங்குவகத உறுதிமச ்  தணிக்கக ரமற்மகாள்ளப்பட ரவண்டும். 

தணிக்ரக வரக அதிை்பவண்: 

• உள்: - ஒவ்மவாரு 6 மாதங்களுக்கும் மற்ற தள மபாறுப்பாளர ்

• மவளி:  -ஒவ்மவாரு 12 மாதங்களுக்கும் சு ாதீன நிபுணர ்

நிறுவனம் ஒரு சு ாதீனமான மற்றும் மவளிப்புற தரநிகல நிறுவனத்தால் 
திறகம ான EMS தணிக்கக ாளரக்ளாக பயிற்சி மபற்ற மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட 
உள் / மவளிப்புற தணிக்கக ாளரக்கள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும். கண்காணிப்பு 
மற்றும் தணிக்ககயின் முடிவுகள் மூத்த நிரவ்ாகக் குழு மூலம் நடவடிக்கக 
உருப்படிகள் கவனிக்கப்படுவகத உறுதிமச ்  மதாடரந்்து அறிக்ககயிடப்படும். 

6.5.5 இணக்கமின்ரம, திருதத்ம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்ரக 

நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மகாள்ககயின்படி, இணக்கமின்கம, சரிமச ்தல் 
நடவடிக்கககள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கககள் ஆகி கவ இணக்கமின்கம, தடுப்பு 
மற்றும் சரிமச ்தல் நடவடிக்கக நகடமுகறகளின்படி நிரவ்கிக்கப்படும். 
நிறுவனத்தின் அகனத்து திட்டங்களுடனும் மதாடரப்ுகட  இந்த நகடமுகற, 
இணக்கமின்கமககளக் கண்டறிதல், இணக்கமின்கமககள நிவரத்்தி மச ்வதற்கு 
மபாருத்தமான திருத்தச ் மச ல்ககளப் (கள்) ப ன்படுத்துதல் மற்றும் தவிரக்்க 
தடுப்பு நடவடிக்ககககள நிறுவுதல் மதாடரப்ாக ப ன்படுத்தப்பட ரவண்டி  
மச ல்முகறககள விவரிக்கிறது. இணக்கமின்கமகள். மச ல்முகறயின் முக்கி  
கூறுகள் பின்வருமாறு: 
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• இணக்கமின்கம மற்றும் / அல்லது இணக்கமின்கமககள அகட ாளம் 
காணுதல் 

• இணக்கமின்கம மற்றும்/அல்லது இணக்கமின்கம பற்றி  பதிவு 

• குவாரி குறிப்பிடட் திருத்தம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்ககககளத் தடுப்பதற்கு 
இணக்கமின்கம மற்றும்/அல்லது இணக்கமின்கமயின் மதிப்பீடு 

• சரி ான மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கககள் மபாறுப்பான நபரக்ளுக்கு 
வழங்கப்பட ரவண்டும் 

• மச ல்களின் நிகல மற்றும் மச ல்திறகன உறுதி மச ்வதற்கான 
சரிமச ்தல் மச ல்களின் ரமலாண்கம மதிப்பா ்வு 

 

6.5.6 மமலாண்ரம விமை்சனம் 

  நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட திட்டத்துடன் மதாடரப்ுகட  குறிக்ரகாள்கள் மற்றும் 
இலக்குகளின் விரிவான மதிப்பா ்வு வணிகத் திட்டமிடல் (1 ஆண்டுக் 
கண்ரணாடட்ம்) மற்றும் வணிக உத்தி (5 ஆண்டுக் கண்ரணாட்டம்) மச ல்முகறகள் 
மூலம் வருடாந்திர அடிப்பகடயில் ரமற்மகாள்ளப்படும். மூத்த தள நிரவ்ாகம் மற்றும் 
பிற முக்கி  பணி ாளரக்ளின் ஈடுபாட்கட உள்ளடக்கி  இந்த மதிப்பா ்வுகள், 
முந்கத  ஆண்டில் குவாரியின் மச ல்திறகன மதிப்பீடு மச ்து, பின்வரும் 
காலகட்டத்திற்கான இலக்குககளயும் இலக்குககளயும் உருவாக்குகின்றன. 
 

6.6 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு  

  மதாழில்சார ்ஆரராக்கி ம் மற்றும் பாதுகாப்பு உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நல்ல 
முதலாளி-பணி ாளர ் உறவு ஆகி வற்றுடன் மிக மநருக்கமாக மதாடரப்ுகட து. 
குவாரியில் மதாழில்சார ்ஆரராக்கி த்தின் முக்கி  காரணிகள் தப்பிர ாடி  தூசி 
மற்றும் சத்தம். 1965 குவாரி ஒழுங்குமுகறகள் மற்றும் DGMS இன் 
சுற்றறிக்கககளின்படி சுரங்க உபகரணங்களின் மச ல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு 
மற்றும் மவடிக்கும் மபாருட்ககள கக ாளும் ரபாது பணி ாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 
கவனிக்கப்பட ரவண்டும். தூசி, மவப்பம், சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 
மதாழிலாளரக்ளின் ஆரராக்கி த்தில் பாதகமான விகளவுககளத் தவிரக்்க, EMP இல் 
ரபாதுமான நடவடிக்கககள் முன்மமாழி ப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் அடங்கும்: 
• குவாரி மதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர,் கழிப்பகற ரபான்ற வசதிகளுடன் கூடி  
ஓ ்வகறககள வழங்குதல்; 
• மதாழிலாளரக்ளுக்கு பணி ாளர ்பாதுகாப்பு சாதனங்ககள வழங்குதல்; 
• அதிக இகரசச்ல் பகுதிகளில் மவளிப்படும் மதாழிலாளரக்ளுக்கு ரவகல சுழற்சி; 
• முதலுதவி வசதிகள். 
பணி ாளரக்ளின் மதாழில்சார ் சுகாதார ஆ ்வு சீரான இகடமவளியில் 
ரமற்மகாள்ளப்படும். 
 

6.7 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு 

வருடாந்திர மதாடர ் மசலவினத்துடன் மாசுபாட்கடக் கண்காணிப்பது பற்றி  
விவரங்கள் அட்டவகண-6.3 இல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  
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அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் பசலவு 

வ. 
எண் 

பபாருளின் விளக்கம் 

மூலதன 
பசலவு 

(ரூ.) 

1 காற்று மாசு கட்டுப்பாடு - 
இழுத்துச ் மசல்லும் சாகல மற்றும் 
ரதாடட்ங்களில் தண்ணீர ்மதளித்தல் 

52,000 

2 நீர ்மாசு கட்டுப்பாடு 

(குடிர றும் மதாட்டி, காரல்ண்ட் 
வடிகால்கள் ரபான்றகவ) 

18,000 

3 இகரசச்ல் நிகல கண்காணிப்பு 2,000 

4 தகர அதிரவ்ு ரசாதகன 4,000 

பமாத்த EMP பசலவு 76,000 

ஐந்து வருடங்களுக்கான பமாத்த EMP பசலவு 3,80,000 
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அத்தியாயம் 7: கூடுதல் கண்காணிப்பு 

 

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

  கரூர ்மாவட்டம், புகளூர ்தாலுகா புன்னம் கிராமத்தின் SF எண். 1197/1 (பி), 1197/5, 
1197/6 & 1197/7 இல் அகமந்துள்ள 12.08.50 மெக்ரடர ்பரப்பளவில் உத்ரதச சாதாரணக் 
கல் மற்றும் சரகள குவாரிக்கான வகரவு EIA/EMP , தமிழ்நாடு மாநிலம் SEIAA வழங்கி  
TOR மற்றும் அறிக்ககயின்படி த ார ் மச ் ப்பட்டுள்ளது. EIA 2006 மற்றும் அதன் 
திருத்தங்கள் விதிகளின்படி மபாது ஆரலாசகன மச ல்முகறக்காக 
சமரப்்பிக்கப்பட்டது.  

  மபாது ஆரலாசகன மச ல்முகறக  முடித்த பிறகு, மபாது விசாரகணயின் 
ரபாது முன்கவக்கப்படட் சிக்கல்கள் மற்றும் திட்ட ஆதரவாளரின் அரப்்பணிப்பு 
ஆகி கவ இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் இகணக்கப்படும். பின்வரும் கூடுதல் 
ஆ ்வுகள் குறிப்பு விதிமுகறகளின்படி ரமற்மகாள்ளப்படும்/மச ் ப்படும்: இடர ்
மதிப்பீடு மற்றும் ரபரிடர ்ரமலாண்கமத் திடட்ம். 
 

7.2 இடை் மதிப்பீடு 

  2002 டிசம்பர ்31, 2002 ரததியிட்ட சுற்றறிக்கக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் சுரங்கப் 
பாதுகாப்பு இ க்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கி  குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீட்டு 
வழிகாட்டுதலின் அடிப்பகடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கான வழிமுகற அகமந்துள்ளது. 
டிஜிஎம்எஸ் இடர ்மதிப்பீட்டு மச ல்முகற ரநாக்கம் பணிசச்ூழல் மற்றும் அகனத்து 
மச ல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தி மான அபா ங்ககளக் கண்டறிந்து, 
உடனடி கவனம் ரதகவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிகம அளிப்பதற்காக அந்த 
ஆபத்துகளின் அபா  அளகவ மதிப்பிடுதல். ரமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் 
மபாறுப்பான வழிமுகறகள் அகட ாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்கககள், கால அட்டவகணயில் அகமக்கப்பட்டுள்ளகவ, துல்லி மான 
மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மச ் ப்படுகின்றன. DGMS, DGMS வழங்கி  உரலாக 
சுரங்கத்கத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதகழ கவத்திருக்கும் தகுதி வா ்ந்த 
சுரங்க ரமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்ககயும் 
ரமற்மகாள்ளப்படும். இடர ் மதிப்பீடு என்பது விபத்துககளத் தடுப்பதற்கும், அது 
நிகழாமல் தடுக்க ரதகவ ான நடவடிக்ககககள எடுப்பதற்கும் ஆகும். 
சுரங்கங்களில் இருக்கும் பல்ரவறு ஆபத்துககள (பாதுகாப்பற்ற நிகலகமகள்) 
அகட ாளம் கண்டு அளவீடு மச ்வகத அபா  பகுப்பா ்வு உள்ளடக்கி து. மறுபுறம், 
இடர ் பகுப்பா ்வு என்பது சுரங்கத்தில் உள்ள ஆபத்துகளின் விகளவாக ஏற்படும் 
விபத்துகள் காரணமாக, சுரங்க உபகரணங்கள் மற்றும் பணி ாளரக்ள் மவளிப்படும் 
அபா ங்ககள அகட ாளம் கண்டு அளவீடு மச ்வகதக் கக ாள்கிறது. இடர ்
பகுப்பா ்வு ஒரு விரிவான ஆபத்து பகுப்பா ்கவப் பின்பற்றுகிறது. தற்ரபாதுள்ள 
அபா ங்கள் காரணமாக அண்கட மக்கள் மவளிப்படும் அபா ங்ககள அகட ாளம் 
கண்டு மதிப்பிடுவது இதில் அடங்கும். இடர ் பகுப்பா ்வு என்பது சுரங்கத்தில் உள்ள 
ஆபத்துகளின் விகளவாக ஏற்படும் விபத்துகள் காரணமாக, சுரங்க உபகரணங்கள் 
மற்றும் பணி ாளரக்ள் மவளிப்படும் அபா ங்ககள அகட ாளம் கண்டு அளவீடு 
மச ்வகதக் கக ாள்கிறது. இடர ்பகுப்பா ்வு ஒரு விரிவான ஆபத்து பகுப்பா ்கவப் 
பின்பற்றுகிறது. தற்ரபாதுள்ள அபா ங்கள் காரணமாக அண்கட மக்கள் மவளிப்படும் 
அபா ங்ககள அகட ாளம் கண்டு மதிப்பிடுவது இதில் அடங்கும். இடர ்பகுப்பா ்வு 
என்பது சுரங்கத்தில் உள்ள ஆபத்துகளின் விகளவாக ஏற்படும் விபத்துகள் 
காரணமாக, சுரங்க உபகரணங்கள் மற்றும் பணி ாளரக்ள் மவளிப்படும் 
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அபா ங்ககள அகட ாளம் கண்டு அளவீடு மச ்வகதக் கக ாள்கிறது. இடர ்
பகுப்பா ்வு ஒரு விரிவான ஆபத்து பகுப்பா ்கவப் பின்பற்றுகிறது. தற்ரபாதுள்ள 
அபா ங்கள் காரணமாக அண்கட மக்கள் மவளிப்படும் அபா ங்ககள அகட ாளம் 
கண்டு மதிப்பிடுவது இதில் அடங்கும். 
 

  கீரழ உள்ள பிரிவுகளில், பல்ரவறு ஆபத்துகள், சாத்தி மான அபா ங்கள், 
அதிகபட்ச நம்பகமான விபத்து பகுப்பா ்வு மற்றும் விகளவு பகுப்பா ்வு 
ஆகி வற்கறக் கண்டறிதல் ஆகி கவ சம்பந்தப்பட்ட அபா ங்களின் பரந்த 
அகட ாளத்கத அளிக்கிறது. இடர ் மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் ரபரிடர ்
ரமலாண்கமத் திட்டம் த ாரிக்கப்பட ரவண்டும். 
 

  ஒரு தகுதி வா ்ந்த குவாரி ரமலாளரின் நிரவ்ாகக் கட்டுப்பாடு மற்றும் 
வழிகாட்டுதலின் கீழ் சுரங்கம் ரமற்மகாள்ளப்படும். இரண்டாம் வகுப்பு 
ரமலாளரின் தகுதிச ் சான்றிதழ். ரபரிடர ் ஏற்பட்டால் குவாரி நிரவ்ாகம் பின்பற்ற 
ரவண்டி  நிகல ஆகணகள், மாதிரி நிகல ஆகணகள் மற்றும் சுற்றறிக்ககககள 
DGMS மதாடரந்்து வழங்கி வருகிறது. ரமலும், சுரங்கப் பணி ாளரக்ள் 
எசச்ரிக்கக ாக இருக்க அவ்வப்ரபாது புத்துணரச்ச்ி படிப்புகளுக்கு 
அனுப்பப்படுவாரக்ள். இருப்பினும், இ ல்பான மச ல்பாட்டின் ரபாது பின்வரும் 
இ ற்கக/மதாழில்துகற ஆபத்துகள் ஏற்படலாம்: 

• மவடிமபாருட்களால் விபத்து; 
• கனரக சுரங்க உபகரணங்களால் விபத்து; மற்றும் 

• ரமற்கூறி  ஆபத்து/ரபரழிவுககளக் கவனித்துக்மகாள்ள, பின்வரும் 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் ரமற்மகாள்ளப்படும்: 

• குவாரிச ்சட்டம், 1952 மற்றும் சுரங்க விதிகள், 1955 இன் அகனத்து பாதுகாப்பு 
முன்மனசச்ரிக்கககள் மற்றும் விதிகள் அகனத்து சுரங்க நடவடிக்கககளின் 
ரபாதும் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும்; 

• அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் நுகழவு தகட மச ் ப்படும்; 
• குவாரி அலுவலகம் மற்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீ கணப்பு மற்றும் முதலுதவி 
ஏற்பாடுகள்; 

• பாதுகாப்பு பூட், மெல்மமட், கண்ணாடி ரபான்ற அகனத்து பாதுகாப்பு 
உபகரணங்களின் ஏற்பாடுகளும் ஊழி ரக்ளுக்குக் கிகடக்கும் மற்றும் 
அவற்றின் ப ன்பாட்டிற்கான வழக்கமான ரசாதகன; 

• அபா கரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அகனத்து ஊழி ரக்ளுக்கும் 
பயிற்சி மற்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள்; சுரங்க விதிகளின்படி சுரங்கத்தின் 
அகனத்து ஊழி ரக்ளும் ஒரு குறிப்பிட்ட இகடமவளியில் பயிற்சி மபற 
ரவண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட திடட்ங்களின்படி குவாரியின் ரவகல மற்றும் குவாரி 
திட்டங்ககள மதாடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

• உற்பத்தி ாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி அகனத்து சுரங்க 
உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மற்றும் ரசாதகன; 

• கடத்தல் சாகலகளில் தூசிக  அடக்குதல்; 
• ரபாட்டிகள், சுவமராட்டிகள் மற்றும் பிற ஒத்த இ க்கங்கள் மூலம் பாதுகாப்பு 
மற்றும் ரபரழிவு பற்றி  விழிப்புணரக்வ அதிகரித்தல். 

 

7.2.1 டிைக்குகள் மற்றும் டம்ப்பை்களால் ஏற்படும் விபதத்ுகரளத ்தடுப்பதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 
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• பிரதான கிளஸ்டர ் பகுதிக்குள் அகனத்து ரபாக்குவரத்தும் நிரவ்ாகத்தின் 
ரநரடி ரமற்பாரக்வ மற்றும் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ரமற்மகாள்ளப்படும்; 

• வாகனங்கள் நல்ல பழுதுபாரப்்பில் பராமரிக்கப்பட்டு, நிரவ்ாகத்தால் இந்த 
ரநாக்கத்திற்காக அங்கீகரிக்கப்படட் திறகம ான நபரால் வாரத்திற்கு ஒரு 
முகற ாவது முழுகம ாகச ்சரிபாரக்்கப்படும்; 

• ஓட்டுநரக்ளின் வழிகாட்டுதலுக்காக ஒவ்மவாரு திருப்புமுகனயிலும் பரந்த 
அகட ாளங்கள் வழங்கப்படும். 

• வாகனங்ககள பின்ரனாக்கி மசல்லும் ரபாது ஏற்படும் ஆபத்துககள தவிரக்்க, 
முடிந்தவகர அகனத்து பகுதிகளும் மனிதரக்ள் இல்லாத பகுதி ாக 
மாற்றப்படும் 

• ரவலியின் சடட்ப்பூரவ் ஏற்பாடு, நிகல ான கல்வி, பயிற்சி ரபான்றகவ 
இத்தகக  விபத்துகளின் நிகழ்கவக் குகறப்பதில் நீண்ட தூரம் மசல்லும். 

 

7.2.2 P1 முதல் P4 வரையிலான மபாஸ்ட் மகாவிட் சுகாதாை மமலாண்ரமத் திட்டம் 

  SARS-CoV-2 மகாரரானா கவரஸால் ஏற்படும் ரகாவிட ்- 19 ரநா ் ஒப்பீட்டளவில் 
ஒரு புதி  ரநா ாகும், இந்த ரநாயின் இ ற்கக ான வரலாறு, குறிப்பாக மீட்புக்குப் 
பிந்கத  நிகழ்வுகளின் அடிப்பகடயில் புதி  தகவல்கள் மாறும் அடிப்பகடயில் 
அறி ப்படுகின்றன. கடுகம ான ரகாவிட்-19 ரநா ்க்குப் பிறகு, குணமகடந்த 
ரநா ாளிகள் ரசாரவ்ு, உடல்வலி, இருமல், மதாண்கடப்புண், சுவாசிப்பதில் சிரமம் 
ரபான்ற பல்ரவறு வகக ான அறிகுறிககளயும் அறிகுறிககளயும் மதாடரந்்து 
மதரிவிக்கலாம். தற்ரபாது ரகாவிட-்க்கு பிந்கத  சீக்வாலாக்கள் மற்றும் அதற்கும் 
குகறவான சான்றுகள் உள்ளன. ஆரா ்சச்ி ரதகவ மற்றும் தீவிரமாக 
பின்பற்றப்படுகிறது. ரகாவிட ் குணமகடந்த அகனத்து ரநா ாளிகளின் 
பின்மதாடரத்ல் பராமரிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு முழுகம ான அணுகுமுகற 
ரதகவப்படுகிறது 

  

பிந்ரதய மகாவிட ்பின்பதாடை்தல் பநறிமுரற – 

➢ ரகாவிட ் ரநா ்க்கு மபாருத்தமான நடத்கதக த் மதாடரவும் (முகமூடி, கக 

மற்றும் சுவாச சுகாதாரம், உடல் இகடமவளி). 
➢ ரபாதுமான அளவு மவதுமவதுப்பான நீகரக் குடிக்கவும் (முரணாக 

இல்லாவிடட்ால்). 

➢ பணியிடங்கள் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருப்பகத உறுதிப்படுத்திக் 

மகாள்ளுதல் 

➢ ரமற்பரப்புகள் (எ.கா. ரமகசகள் மற்றும் ரமகசகள்) மற்றும் மபாருட்ககள 

(எ.கா. மதாகலரபசி, மெல்மமட)் கிருமிநாசினி ால் தவறாமல் துகடக்க 

ரவண்டும். 

 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

  ரபரிடர ் ரமலாண்கமத் திட்டமானது உயிர ் பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழகலப் 
பாதுகாத்தல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திக  மறுசீரகமப்பு மச ்தல் மற்றும் 
காப்புச ் மச ல்பாடுககள இந்த முன்னுரிகம வரிகசயில் உறுதி மச ்வகத 
ரநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. ரபரிடர/்அவசரகால சூழ்நிகலகள், பல்ரவறு குவாரி 
பணி ாளரக்ளுக்கு அவரக்ளின் குறிப்பிட்ட பாத்திரங்களுடன் அவசரகாலத்தின் 
ரபாது மபாறுப்கப ஒப்பகடக்கும் நிறுவன விளக்கப்படத்துடன் எதிரம்காள்ளப்படும் 
மற்றும் அவ்வப்ரபாது புதுப்பிக்கப்படும். ரபரிடர ்ரமலாண்கம திட்டத்தின் ரநாக்கம், 
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சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற ரசகவகளின் ஒருங்கிகணந்த வளங்ககளப் 
ப ன்படுத்தி பின்வருவனவற்கற அகடவதாகும்: 
 

• பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீடப்ு மற்றும் மருத்துவ சிகிசக்ச;  

• மற்றவரக்களப் பாதுகாக்கவும்;  

• மசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் ரசதத்கத குகறத்தல்;  

• ஆரம்பத்தில் சம்பவத்கதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் மகாண்டு 

வரவும்;  

• பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

• அவசரநிகலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிகலகள் பற்றி  அடுத்த 

விசாரகணக்கு மதாடரப்ுகட  பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்ககள 

பாதுகாத்தல் 

ரபரிடர ்ரமலாண்கமக் குழுவின் அகமப்பு:- 
1. சுரங்க ரமலாளர ்

2. தள ரமற்பாரக்வ ாளரக்ள்/ ஃரபாரர்மன் 

3. பணி ாளர/்நிரவ்ாக ரமலாளர/்சுற்றுசச்ூழல் ரமலாளர ்

4. முதலுதவி நிபுணர/்மருத்துவ ஒருங்கிகணப்பாளர ்

5. ரபாக்குவரத்து மபாறுப்பாளர ்

ரபரிடர ்ரமலாண்கம திட்டத்கத திறம்பட மச ல்படுத்த, பின்வரும் வசதிகள் பரவலாக 
விநிர ாகிக்கப்படும் மற்றும் ஒத்திகககள்/பயிற்சிகள் மூலம் பணி ாளரக்ளுக்கு 
பயிற்சி அளிக்கப்படும். 

தளதத்ில் உள்கட்டரமப்பு 

1. அவசை கட்டுப்பாட்டு அரற 

தள அலுவலகம் அவசரக் கட்டுப்பாட்டு அகற ாகப் ப ன்படுத்தப்படும். அவசரகால 
சூழ்நிகலகளில் ப ன்படுத்த தள அலுவலகத்தில் பின்வரும் வசதிகள் த ாராக 
கவக்கப்படும்: 

A. சுரங்கங்களின் மாஸ்டர ்பிளான். 
B. முதலுதவி மபட்டிகள். 
C. எரிவாயு முகமூடிகள். 
D. சாரஜ்் வசதியுடன் கூடி  மமாகபல் ரபான். 
E. உரத்த ரபசச்ாளரக்ள் 

F. அவசர விளக்கு அகமப்பு. 
G. ஸ்ட்மரசச்ரக்ள்.  

H. ரபாக்குவரத்து வசதி. 
 

➢ அபசம்ப்ளி புள்ளிகள் 

 அபா கரமான நிகழ்வுகள் நடக்கும் இடத்திலிருந்து மவகு மதாகலவில் குவாரி 
குத்தககயில் அமசம்ப்ளி புள்ளிகள் அகமக்கப்படும், அங்கு பணிகளில் இருந்து 
முன்ரப நி மிக்கப்படட் நபரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் பாரக்வ ாளரக்ள் 
அவசரகாலத்தில் கூடுவாரக்ள். பல்ரவறு துகறகளின் முன் நி மிக்கப்படட் 
ஊழி ரக்ளின் சமீபத்தி  பட்டி ல் இந்த புள்ளிகளில் கிகடக்கும், இதனால் ரரால் 
கால் எடுக்க முடியும். முன்ரப நி மிக்கப்படட் நபரக்ள் இந்தப் புள்ளிகளுக்குப் 
மபாறுப்ரபற்றுக் மகாள்வாரக்ள் மற்றும் மக்கள் அதற்குள் வரும்ரபாது இருப்கபக் 
குறிப்பாரக்ள். 
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➢ பதாடை்பு அரமப்பு 

 பல்ரவறு வகக ான அவசரநிகலககள ரவறுபடுத்துவதற்கான பல்ரவறு 
வகக ான அலாரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுத் மதரிவிக்கப்படும். அலாரங்ககளத் 
மதாடரந்்து மபாது முகவரி அகமப்பு பற்றி  அறிவிப்பு வரும். எசச்ரிக்கக அகமப்பு 
ரதால்வியுற்றால், மபாது முகவரி அகமப்பு (லவுட் ஸ்பீக்கரக்ள்) மூலம் மதாடரப்ு 
மச ் ப்படும். எல்லாம் ரதால்வியுற்றால், தகவகல அனுப்ப ஒரு தூதுவர ்
ப ன்படுத்தப்படும். 
 

➢ எசச்ைிக்ரக அரமப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

 காற்றின் திகச, தீ/மவடிப்பு, நசச்ு மவளியீடுகள் ரபான்றவற்றால் 
பாதிக்கப்படக்கூடி  பகுதிககளக் கருத்தில் மகாண்டு, சம்பந்தப்படட் வளாகத்தில் 
குகறந்தபட்ச ஆபத்து அல்லது பாதிப்பு உள்ள பகுதியில் கட்டுப்பாட்டு கம ங்கள் 
அகமக்கப்படும். உடனடி மற்றும் மச ல்திறனுக்காக, வளாகம்/ரசமிப்புத் தளங்கள் 
மண்டலங்களின் எண்ணிக்கக ாகப் பிரிக்கப்படும், அகவ தளத் திட்டத்தில் 
மதளிவாகக் குறிக்கப்படும். 
 

➢ அவசை மசரவகள் 

 இதில் தீ கணப்பு அகமப்பு, முதலுதவி கம ம், ஆம்புலன்ஸ் ரபான்றகவ 
அடங்கும். மின்சாரம் வழங்குவதற்கான மாற்று ஆதாரங்கள், உள்ளாட்சி 
அகமப்புகளுடன் மதாடரப்ு, தீ கணப்பு பகட ரபான்றகவ கண்டறி ப்பட்டு, 
கட்டுப்பாட்டு அகறயில் மதளிவாக வகர றுக்கப்படும். மவளி மற்றும் உள் 
மதாகலரபசி இகணப்புகள் ரபாதுமான எண்ணிக்ககயில் வழங்கப்படும். 
 

➢ தீ பாதுகாப்பு அரமப்பு 

 முன்மமாழி ப்படட் சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரியில் உள்ள தீ 
பாதுகாப்பு அகமப்பு, ரபாக்குவரத்து வாகனங்களில் கவக்கப்படும் மபாருத்தமான 
வகககள் மற்றும் திறன்களின் ரபாரட்ட்பிள் தீக  அகணக்கும் கருவிகள் மற்றும் 
தள அலுவலகத்தில் கூடுதல் தீக  அகணக்கும் கருவிககளக் மகாண்டுள்ளது. 
தீ கணப்பு ஏற்பாடுககள ஆதரிக்க தண்ணரீ ்பம்புகள் ப ன்படுத்தப்படும். 
 

7.4 ஒட்டுபமாதத் ஆய்வு 

அட்டவரண 7.1 சாதாைணக் கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பதத்ி சுரம 

முன்பமாழியப்படட் உற்பதத்ி விவைங்கள் 

5 ஆண்டுகள் 

(மீ3) 

ஒரு 
வருடதத்ிற்கு 

மீ3  

ஒரு 
நாரளக்கு 

மீ3  

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

1,89,875 37975 126 21 

 

அட்டவரண 7.2 சைரளகளின் ஒட்டுபமாதத் உற்பதத்ி சுரம 

முன்பமாழியப்படட் உற்பதத்ி விவைங்கள் 

5 ஆண்டுகள் 

(மீ3) 

ஒரு 
வருடதத்ிற்கு 

மீ3  

ஒரு 
நாரளக்கு 

மீ3  

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

22,365 7455 25 4 
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அட்டவரண 7.3 எதிை்பாை்க்கப்படட் தரை அதிை்வுகள் 

பவடிபவடிப்பு 
தளதத்ிலிருந்து 

தூைம் (D) 
(மீ) 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு 
அளவு (Q) 
(கிமலா) 

பிபிவி 

(மிமீ/வி) 

100 56 7.8 
200 56 6.5 

300 56 3.9 
400 56 2.7 

500 56 2.1 
600 56 1.6 

700 56 1.3 
800 56 1.1 

900 56 1.0 
1000 56 0.9 

 
அட்டவரண 7.4 சமூக பபாருளாதாை நன்ரமகள் 

திட்ட மசலவு CER @ 2% 

₹ 47,62,000 ₹ 96,000 
 

அட்டவரண 7.5 மனிதவளதத்ின் மதரவ 

வ. 

எண் 
விவைங்கள் எண்ணிக்ரக 

1. கமன் ஃரபாரர்மன் 1 

2. பிளாஸ்டர ்/ துகண 1 

3. எக்ஸ்கரவசன் - ஆபரரடட்ர ்& டிகரவர ் 4 

4. ஜாக் சுத்தி இ க்குபவர ் 10 

பகுதி திறரமயான பதாழிலாளை் 

5. பாதுகாப்பு 1 

திறரமயற்ற உரழப்பு 

6. மதாழிலாளர ்மற்றும் உதவி ாளர ் 3 

7. சுத்தம் மச ்பவர ் 4 

பமாத்தம் 24 

 

அட்டவரண 7.6 கிைீன்பபல்ட ்வளை்சச்ி நன்ரமகள் 

ஆண்
டு 

நடவு பசய்ய 

முன்பமாழியப்பட்
டது 

உயிை ்

பிரழத்த
ல் 

% 

பயன்படு
த்த படும் 

பைப்பளவு 

ச.மீ 

இனத்தின் 

பபயை ்

வளைக்்கப்படும் 

என 

எதிைப்ாைக்்கப்ப
டும் மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 40 80% 340 ரவம்பு, 
மபாங்கமி
 ா 

பின்னா, 
ரகசுவரி
னா 

ரபான்ற
கவ. 

32 

II 40 80% 340 32 
III 40 80% 340 32 

IV 40 80% 340 32 

V 40 80% 340 32 
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அத்தியாயம் 8: திட்டப் பயன்கள் 

8.1 மதரவ அடிப்பரடயிலான மதிப்பீடு 

  தமிழ்நாடு, கரூர ்மாவட்டம், புகளூர ்தாலுக்கா, புன்னம் கிராமத்தின் சரர்வ எண். 
1197/1 (பி), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 கிராமத்தில் 12.08.50 மெக்ரடர ் பரப்பளவில் 
அகமந்துள்ள சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுற்றளவில் அகமந்துள்ள கிராமங்களில் சமூக-மபாருளாதார ஆ ்வு நடத்தப்பட்டது. 
சுகாதாரம், ரபாக்குவரத்து, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர,் உ ரக்ல்வி மற்றும் சுகாதார 
வசதிகள் ரபான்ற அடிப்பகட வசதிகள் இல்கல என்பகத மவளிப்படுத்துகிறது. 
இப்பகுதியில் கல்வி றிவு விகிதம் குகறவாக உள்ளது மற்றும் மக்கள் மபரும்பாலும் 
சுரங்கம் மற்றும் விவசா ம் மதாடரப்ான நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர ்
என்பகதயும் கணக்மகடுப்பு மவளிப்படுத்துகிறது.  

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட நல நடவடிக்ரககள் 

  உள்ளூர ் மக்களின் சில எதிரப்ாரப்்புககள நிவரத்்தி மச ்வதற்கும், 
மபருநிறுவன சமூகப் மபாறுப்பிற்கான அரப்்பணிப்பாகவும், குவாரி நிரவ்ாகத்தின் 
மூலம் திடட் முன்மமாழிபவரக்ள் 2.5 கி.மீ மதாகலவில் உள்ள கிராமங்களில் பின்வரும் 
சமூக-மபாருளாதார நல நடவடிக்ககககள ரமற்மகாள்வாரக்ள். மபாது 
விசாரகணயின் ரபாது எழுப்பப்படும் பிரசச்ிகனகளுக்கு ஏற்ப ரமலும் ரதகவ 
மதிப்பீடு மச ் ப்படும். 

8.2.1 நலச ்பசயல்பாடுகள் 

  ரநரடி மற்றும் மகறமுக ரவகல வா ்ப்புகள் தவிர, குவாரி நிரவ்ாகம் 
கிராமங்களின் நிகலகமக  ரமம்படுத்துவதற்காக சுற்றியுள்ள இரண்டு 
கிராமங்களில் நலன்புரி மச ல்பாடுககள ரமற்மகாள்ளும். 

8.3 மவரல வாய்ப்பு 

  24 ரபருக்கு சுரங்க நிரவ்ாகத்திற்கு முழுரநர ரவகலவா ்ப்பு. எக்ஸ்கரவடட்ர,் 

ரபாக்குவரத்து ரபான்ற நடவடிக்கககளுக்கு. குவாரியில் மபரும்பாலும் உள்ளூர ்

நபரக்ள் பணி மரத்்தப்படுவாரக்ள். மபாருளாதார அம்சங்களில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கத்கத மதளிவாக எதிரப்ாரக்்கலாம். ரவகல வா ்ப்பு இந்த குடும்பங்களின் 

மபாருளாதார நிகலகமககள ரநரடி ாக ரமம்படுத்துவரதாடு, வணிக மற்றும் 

ரசகவ சாரந்்த நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டுள்ள பல குடும்பங்களுக்கு மகறமுகமாக 

ரவகலவா ்ப்கப வழங்கும். 

  திட்டத்தில் உள்ளூர ் மக்களின் ரவகலவா ்ப்பு பிராந்தி த்தின் மசழிப்கப 
ரமம்படுத்தும். இகவ அப்பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார நிகலகமககள ஓரளவு 
ரமம்படுத்தும். 
 

8.4 சமூக-பபாருளாதாை நலச ்பசயல்பாடுகளுக்கான பட்பஜட் 

  பசுகமபகுதி திடட்ம் கருத்தில் மகாள்ளப்பட்டது. 01/05/2018 ரததியிடட் 
மமரமாராண்டம் எண்:F NO 22-65/2017-IA-III இன் படி, திட்டச ் மசலவின் 
பசுகமபகுதியில் மபாருந்தக்கூடி  CER 2% ஆகும். SEIAA-TN க்கு வழங்கப்பட்ட CSR 
நடவடிக்கககளின் வரவுமசலவுத் திட்டத்தின் முன்மமாழி ப்படட் பிரமாணப் 
பத்திரம். மபாது விசாரகணயின் ரபாது மபாதுமக்களின் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப 
ரமலும் CSR நடவடிக்கககள் அகட ாளம் காணப்படும். 

அட்டவரண8.1 CER பசலவு 

திட்ட மசலவு CER @ 2% 

₹ 47,62,000 ₹ 96,000 
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8.5 சுருக்கம் 

  திட்டச ் மச ல்பாடு மற்றும் நிரவ்ாகமானது உள்ளூர ் பஞ்சா த்துக்கு 
ஆதரவளிப்பரதாடு, இப்பகுதியில் உள்ள மபாது வசதிகளின் ரமம்பாட்டிற்காக மற்ற 
வகக உதவிககளயும் வழங்கும். குவாரி நிரவ்ாகம் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் 
இருந்து அகர திறன் மற்றும் திறகம ற்ற மதாழிலாளரக்கள நி மிக்கும். 
ஒட்டுமமாத்த விகளவு ஊழி ரக்ளின் வாங்கும் சக்திக  ரமம்படுத்தும், இதனால் 
வாழ்க்ககத் தரம் உ ரும். ரபாக்குவரத்து, மருத்துவம், கல்வி மற்றும் பிற குடிகம 
வசதிகள் எதிரக்ாலத்தில் ஊக்கம் மபறும். இது ஒரு மபரி  ரநரம்கற ான 
நன்கம ாக கருதப்படுகிறது.இது சமூக-மபாருளாதார நடவடிக்ககக  
ரமம்படுத்தும்அண்கட பகுதிகளில் உள்ள ivities மற்றும் விகளவிக்கும் உள்ரள 

பின்வரும் நன்கமகள் 

• ரவகல வா ்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-மபாருளாதார நலனில் முன்ரனற்றம் 

• உடல் உள்கட்டகமப்பில் முன்ரனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்ரனற்றம் 



 

  180 

அத்தியாயம் 9: சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

9.0 சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

மசப்டம்பர ் 14, 2006 ரததியிடட் EIA அறிவிப்பின்படி; அவ்வப்ரபாது திருத்தப்படட்படி, 
'சுற்றுசச்ூழல் மசலவு பலன் பகுப்பா ்வு' பற்றி  இந்த அத்தி ா ம் ஸ்ரகாப்பிங் 
கட்டத்தில் பரிந்துகரக்கப்படட்ால் மட்டுரம மபாருந்தும். 
 

பிந்கத , சுரங்க நடவடிக்கககள், சுரங்க நடவடிக்கககள் நிறுத்தப்படட் பிறகு, 
சுரங்கத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி நீர ்ரதக்கமாக ப ன்படுத்தப்படும். 
 

பிந்கத  சுரங்கத்தில், திறந்தமவளி சுரங்கங்களில் இருந்து மவளிர றும் 
மவற்றிடங்கள் மிகப்மபரி  நிலத்தடி நீர ்ரதக்கங்களாக மச ல்படுகின்றன மற்றும் 
நிலத்தடி நீகர மவளிர ற்றும். இதனால், நீரத்்ரதக்கத்கத ரமம்படுத்துவது, 
அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர ்மட்டத்கத பராமரிக்கவும், பாதுகாக்கவும் உதவும். 
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அத்தியாயம் 10: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) 
 

10.1 அறிமுகம் 

  சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமத் திடட்மானது, பாதகமான சுற்றுசச்ூழல் 
தாக்கங்ககள அகற்ற அல்லது ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடி  அளவிற்கு குகறக்க, 
திட்டத்கத மச ல்படுத்துதல் மற்றும் மச ல்பாட்டின் ரபாது எடுக்க ரவண்டி  
தணிப்பு, ரமலாண்கம, கண்காணிப்பு மற்றும் நிறுவன நடவடிக்கககளின் 
மதாகுப்கபக் மகாண்டுள்ளது. 
• ஒட்டுமமாத்த சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு. 
• இ ற்கக வளங்கள் மற்றும் நீகரக் குகறத்தல். 
• மதாழிலாளர ்மற்றும் மக்களின் பாதுகாப்பு, நலன் மற்றும் நல்ல ஆரராக்கி ம். 
• அகனத்து கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் திறம்பட மச ல்பாட்கட உறுதி 
மச ் வும். 

• சாத்தி மான ரபரழிவுகள் மற்றும் விபத்துகளுக்கு எதிராக விழிப்புணரவ்ு. 
• ஒட்டுமமாத்த மற்றும் நீண்டகால தாக்கங்ககள கண்காணித்தல். 
• அகனத்து கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் திறம்பட மச ல்பாட்கட உறுதி 
மச ் வும். 

• கழிவு உற்பத்தி மற்றும் மாசுபாடு. 
• விரிவாக்கத் திட்டத்தில் பல்ரவறு மச ல்பாடுகளால் பாதிக்கப்படக்கூடி  
சூழலின் கூறுகள், தற்ரபாகத  சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமத் திட்ட முகவரிகளின் 
நி ா மான ப ன்பாடு. 

 

முன்மமாழி ப்படட் திட்டத்தில் மச ல்படுத்தப்படும் சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமத் 
திடட்ம், பின்வரும் தகலப்புகளின் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• காற்று தர ரமலாண்கம 

• ஒலி ரமலாண்கம 

• நீர ்ரமலாண்கம 

• திடக்கழிவு ரமலாண்கம 

• நில மீடப்ு 

• பசுகம ரமம்பாடு & ரதாடட்ம் 
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10.2 காற்றின் தை மமலாண்ரம 

  மவவ்ரவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களில் சுரங்கத்தின் தாக்கங்ககளக் குகறக்க 
மற்றும் CPCB யின் பரிந்துகரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் காற்று மற்றும் நீரின் தரத்கத 
கவத்திருக்க, ஒரு சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கம திட்டம் (EMP) த ாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இப்பகுதியில் சுரங்கம் ரதாண்டுவதால் ஏற்படும் அகனத்து சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 
சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிகனகளுக்கு தீரவ்ு காண இது உதவும் 

 

  சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமத் திட்டமானது, சுரங்கம் அகற்றப்படட் நிலத்தின் 
மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு நடவடிக்கககளுடன் சுற்றுசச்ூழலின் பாதிப்கபக் 
குகறப்பதற்கான அகனத்து தடுப்பு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ககககளயும் 
உள்ளடக்கி து. 
 

  எக்ஸ்கரவசன், ஏற்றுதல், இறக்குதல் மற்றும் ரபாக்குவரத்து ரபான்றகவ 
துகள்ககள உருவாக்கும் தனிப்பட்ட மச ல்பாடுகள் ஆகும். சுரங்க நடவடிக்ககயின் 
ரபாது ஏற்படும் மபாதுவான காற்று மாசுபாடு தூசி, புகக, சல்பர ் கட ஆக்கசடு, 
கநட்ரஜன் கட ஆக்கசடு ரபான்றவற்கற உள்ளடக்கி து. இகவ மனித ஆரராக்கி  
நிகலகளில் எதிரம்கற ான விகளவுககள ஏற்படுத்தும் மசறிவு, துகள் அளவு 
மற்றும் ரமற்கூறி  மாசுக்களுடன் மவளிப்படும் கால அளகவப் மபாறுத்து. 
இருப்பினும், சரி ான முன்மனசச்ரிக்கககள் காற்று மாசுபாட்டின் எதிரம்கற ான 
தாக்கத்கத குகறக்க உதவும். 
 

10.2.1 காற்று மாசுபாட்டின் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

A. தூசி மாசுபாடு 

 காற்றில் உள்ள முக்கி  மாசுபாடு துகள்கள் (PM10) ஆகும், இது பல்ரவறு சுரங்க 
நடவடிக்கககளால் உருவாக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், தூசி மாசுபாட்டின் 
தாக்கத்கத குகறக்க பல்ரவறு சுரங்க நடவடிக்கககளின் ரபாது பின்வரும் 
நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். 
 

அ) துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிப்பு நடவடிக்ரககளின் மபாது 

• துகளயிடும் கருவிகளில் தூசி கவசங்ககளப் ப ன்படுத்துதல் மற்றும் ஈரமான 
துகளயிடல் முகறககளப் பின்பற்றுதல். 

• பாதகமான வானிகலயின் ரபாது மவடிப்பகதத் தவிரக்்கவும். 
• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் பயிற்சியின் ப ன்பாடு 

• இவ்வாறு, துகளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் காரணமாக உருவாகும் மாசு 

குகறக்கப்படும். 

 

b) ஏற்றுதல் மற்றும் மபாக்குவைதத்ு பசயல்பாடட்ின் மபாது 

• கிழிந்த மற்றும் துண்டு துண்டான சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள 

கெட்ராலிக் எக்ஸ்கரவசன் மற்றும் முன் முகன ஏற்றிக ப் ப ன்படுத்தி 

உ ரத்்தப்பட்டு டிப்பரக்ளில் ஏற்றப்படும். 

• ரபாக்குவரத்து மற்றும் அணுகு சாகலகளில் மதாடரந்்து தண்ணீர ்மதளித்தல். 
• ரபாக்குவரத்து சாகலககள அவ்வப்ரபாது பராமரித்தல் 

• அகனத்து டிப்பரக்ளும் ரமரல தாரப்்பா ் தாள்களால் மூடப்பட்டு, கசிவு 

ஏற்படுவகதத் தவிரக்்கும். 

• டீசல் என்ஜின்களில் இருந்து துகள்கள் மற்றும் வாயு உமிழ்கவக் குகறக்க 

அகனத்து உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு. 
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c) காற்று மாசுபாட்ரடக் கண்காணித்தல் 

• தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கும், சரி ான ரநரத்தில் சரிமச ்யும் 

நடவடிக்கககளுக்காகவும் அவ்வப்ரபாது சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் 

கண்காணிப்பு ரமற்மகாள்ளப்படும். 

 

B. வாயு மாசுபாடு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

  சுரங்க நடவடிக்கககளில், டீசல் என்ஜின்கள், பிற வாகனங்கள் மற்றும் 
உபகரணங்களில் இருந்து வாயு மவளிர ற்றத்தின் ஒரர ஆதாரம். 
 

  இ ந்திரங்களின் டீசல் என்ஜின்களில் இருந்து மவளிர றும் புகக அல்லது 
கண்ணுக்குத் மதரி ாத வாயுக்களான சல்பர ் கட ஆக்கசடு, கநட்ரஜனின் 
ஆக்கசடுகள் மற்றும் எரிமபாருளின் முழுகம ற்ற எரிப்பு காரணமாக 
எரிக்கப்படாத கெட்ரராகாரப்ன்கள் ரபான்றவற்கறக் காணலாம். காரணங்கள் 
எரிமபாருளின் தரம், இ ந்திரத்தின் முகற ற்ற மச ல்பாடு ரபான்றகவ ாக 
இருக்கலாம். 
 

  இ ந்திரங்களின் சரி ான பராமரிப்பு எரிப்பு மச ல்முகறக  
ரமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்கடக் குகறக்கிறது. இந்த வாயுக்களின் விகளவு, 
மச ல்பாட்டில் உள்ள கருவியின் சுற்றுப்புறங்களுக்கு மட்டுரம இருக்கும் மற்றும் 
அருகிலுள்ள சமூகத்கத பாதிக்காது. 
 

10.3 சத்தம் மற்றும் தரை அதிை்வு மமலாண்ரம 

 
10.3.1 சத்தம் குரறப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

• சிறி  அளவிலான மவடிமவடிப்பு நடத்தப்படும். 

• தாமதத்திற்கான கட்டணம் உகந்ததாக கவக்கப்படும். 

• குவாரி ரவகல மச ்யும் பகுதியில் பணி ாளரக்ள்  ாரும்     

 இல்லாத மதி  உணவு ரநரத்தில் (மதி ம்) மவடிமவடிப்பு     

 நடத்தப்படும். 

• அகனத்து சுரங்க இ ந்திரங்கள் மற்றும் ரபாக்குவரத்து      

 வாகனங்களின் கால பராமரிப்பு 

• அகனத்து குவாரி இ ந்திரங்களுக்கும் ப னுள்ள        

 கசலன்சரக்கள வழங்குதல் 

• அதிக சத்தம் உருவாக்கும் மச ல்பாடுகளுக்கு ஆளாகும்     

 மதாழிலாளரக்ளுக்கு காது பிளக்குகள்/காது மஃப்ககள      

 வழங்குதல் 

• இகரசச்ல் திகர ாக மச ல்பட குவாரி குத்தகக எல்கலக     சுற்றி 

அடரத்்தி ான ரதாட்டத்கத உருவாக்குதல். 

• வழக்கமான இகரசச்ல் கண்காணிப்பு ரமற்மகாள்ளப்படும். 

 

10.3.2 அதிை்வு குரறப்பு 

• குத்தககக்கு அருகாகமயில் குடியிருப்புகள் இல்லாவிட்டாலும், நில 

அதிரவ்ுகள் மற்றும் சத்தத்கத குகறந்தபட்சமாக கவத்திருக்கும் வககயில் 

மவடிக்கும் முகற வடிவகமக்கப்படும். 
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• தாமதமான மடட்டரனட்டரக்களப் ப ன்படுத்தி பல வரிகச மவடிப்கபப் 

பின்பற்றுவதன் மூலம் மவடிப்பின் அதிரம்வண் உகந்ததாக இருக்கும். 

• பறக்கும் பாகறக் கட்டுப்பாட்டுக்கு அதிக முன்னுரிகம மகாடுக்கப்படும் 

மற்றும் மவடிக்கும் முகற, ஸ்மடம்மிங் மநடுவரிகச, ஒரு துகளக்கு கட்டணம் 

ரபான்றகவ, முன்பு விவாதிக்கப்பட்டபடி, பறக்கும் பாகறக க் கட்டுப்படுத்த 

வா ்ப்புள்ளது. கூடுதலாக, மவடிக்கும் தண்டு டிரங்க் கலன் துரப்பண 

சில்லுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் காற்று மவடிப்கப குகறந்தபட்சமாக 

கவத்திருக்க மவட்டும். 

 

10.4 நீை் மமலாண்ரம 

10.4.1 மமற்பைப்பு நீை் மமலாண்ரம 

  மாற்றப்படட் நிலப்பரப்பு சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் வடிகால் மாற்றும். 
இருப்பினும், சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு மவளிர  நிலப்பரப்பு அல்லது வடிகால் 
அகமப்பில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. இருப்புக்கள் தீரந்்த பிறகு சுரங்க 
நடவடிக்கககளின் முடிவில், அப்பகுதி ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடி  அளவிலான சு -
நிகல ான சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புக்கு மீடட்கமக்கப்படும், இது ரமல் மபஞ்சுகள் 
மற்றும் பாதுகாப்பு மண்டலம் மற்றும் குத்தகக காலத்தின் முடிவில் சுரங்க குழிககள 
உருவாக்குகிறது. மபாருத்தமான சா ்வு மற்றும் ரவலிகள் அகமக்கப்படட் 
எல்கலகளுடன் நீர ்ரதக்கமாக மாற்றப்படும் 

 

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கு ரமற்பரப்பு நீர ்ப ன்படுத்தப்படாது. ரமலும், குவாரியில் 
இருந்து ரமற்பரப்பு நீரந்ிகலகளில் மவளிர ற்றம் இருக்காதுகுவாரி மற்றும் அகதச ்
சாரந்்த மச ல்பாடுகளில் கழிவு நீர ்உற்பத்தி இல்கல. எனரவ ரமற்பரப்பு நீரில் எந்த 
பாதிப்பும் ஏற்படாது. குவாரி அலுவலகம் மற்றும் தங்குமிடங்களில் இருந்து வீட்டுக் 
கழிவுகள் மட்டுரம உற்பத்தி மச ் ப்படும். வீட்டுக் கழிவுகள் மசப்டிக் ரடங்கில் 
மவளிர ற்றப்பட்டு அகதத் மதாடரந்்து ஊறகவக்கப்படும். பிதவிர, கமன்ட ்அவுட ்
மமட்டீரி லில் நசச்ுத் தனிமம் இருக்காது, இது நிலத்தடி/ரமற்பரப்பு நீகர 
மாசுபடுத்தும். 
 

10.4.2 நிலத்தடி நீை் மமலாண்ரம 

  இப்பகுதியில் உள்ள நீர ் ரகாகட காலத்தில் 67m மற்றும் மகழக்காலத்தில் 63m 
ஆகும், இது அருகில் உள்ள ஆழ்துகள கிணறுகள் மற்றும் ஏற்கனரவ உள்ள தனி ார ்
ஆழ்துகள கிணறுகளில் இருந்து மபறப்பட்ட தரவு மூலம் குத்தகக பகுதி முழுவதுமாக 
பாரி  சாரர்னாககட் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும். அதனால் நிலத்தடி நீர ்
பிரசக்ன வராது. இதனால், சுரங்க நடவடிக்கககள் நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடாது. 
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10.4.3 கழிவு நீை் மமலாண்ரம 

• குவாரி அலுவலகத்தில் இருந்து மவளிர றும் வீட்டுக் கழிவு நீகர அகற்ற 

மசப்டிக் ரடங்க் மற்றும் ஊறகவக்கும் குழி ஏற்படுத்தப்படும். 

• சுரங்கப் பள்ளத்தில் மகழநீர ் நுகழவகதத் தடுக்க மாகல வடிகால்கள் 

அகமக்கப்படும். 

• வண்டல் மண்கண தடுத்து நிறுத்தும் இடங்களில் மதாட்டிகள் அகமத்தல். 

• சுரங்கக் குழியில் விழும் மகழநீர ்கீழ் மபஞ்சுகளில் ரசகரிக்கப்பட்டு தூசிக  

அடக்குவதற்கும் ரதாட்டத்துக்கும் ப ன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து மதாடரந்்து கண்காணிப்பு ரமற்மகாள்ளப்படும். 

 

10.4.4 நீை் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

• நீைின் உகந்த பயன்பாடு 

ஆரம்பத்தில், குவாரி குழி நீரிலிருந்து (கிகடக்கும் ரபாது) மற்றும் அருகிலுள்ள 

ஆழ்துகள கிணறுகள் மூலம் ரடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணரீ ் மபறப்படும். குடிநீர ்

ரதகவக்கு அருகில் உள்ள ரபாரம்வல்லில் இருந்து தண்ணீர ்சப்கள மச ் ப்படும். 

 

• நீை் மறுசுழற்சி 

கழிவு நீர ் உருவாக்கம் திட்டமிடப்படவில்கல. குவாரி அலுவலகத்தில் இருந்து 

மவளிர றும் வீட்டுக் கழிவு நீகர அகற்றுவதற்கு மசப்டிக் ரடங்குகள் மற்றும் 

ஊறகவக்கும் குழிகள் வழங்கப்படும், அரத சம ம் மகழக்காலத்தில் அதாவது 

பருவமகழயின் ரபாது சுரங்கக் குழியில் விழும் மகழநீகர கீழ் மபஞ்சுகளில் 

ரசகரித்து தூசிக  அடக்குவதற்கும் ரதாட்டத்துக்கும் ப ன்படுத்தப்படும். 

 

• மரழநீை் மசகைிப்பு 

குவாரி நிரவ்ாகம், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மபாதுக் கடட்ிடங்களில் 

மகழநீகர ரசகரிக்கவும், கிகடக்கக்கூடி  ஆழ்துகள கிணறு/ குழா ் கிணறு மூலம் 

நிலத்திற்கு சாரஜ்் மச ் வும் உள்ளூர ்கிராம பஞ்சா த்துகளின் முன் அனுமதியுடன் 

ரமற்கூகர அறுவகட கட்டகமப்புககள அகமக்கும். ரமலும், கமனட ்அவுட ்குழியில் 

உருவாக்கப்பட்ட நீரத்்ரதக்கம், அருகிலுள்ள கிராம மக்களுக்கு கூடுதல் நீர ்

ஆதாரமாக மச ல்படுவரதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்கத 

மீட்மடடுக்கவும் உதவும். இந்த மகாத்து மகழ நீகரச ் ரசகரிக்கும் திறன் 

மகாண்டது2582m3/ஆண்டுசுரங்கம் அல்லாத குழிகளில் மற்றும் தூசிக  

அடக்குவதற்கும் ரதாட்டத்திற்கும் ப ன்படுத்தப்படும். 

 

10.5 திடக்கழிவு மமலாண்ரம 

  குத்தகக பகுதிக்குள் ரமல் மண் அல்லது கீழ்நிகல இல்கல. 
ரதாண்டப்பட்ட மமாத்த ROM விற்பகன ானது; எனரவ, மீட்பு 100% ஆகும். 
 

10.6 நில மீட்பு 

  அங்கீகரிக்கப்பட்ட முற்ரபாக்கான குவாரி மூடல் திட்டத்தின்படி நில மீடப்ு 
ரமற்மகாள்ளப்படும். சுரங்கம் அகற்றப்பட்ட பகுதி நீரந்ிகல ாக ரமம்படுத்தப்படும், 
இது மகழ நீர ் ரசகரிப்பு அகமப்பாகச ் மச ல்பட்டு அருகிலுள்ள பகுதியில் 
நீரம்ட்டத்கத அதிகரிக்க உதவுகிறது. பாதுகாப்பு மண்டலம் மற்றும் ரமல் மபஞ்சுகள் 
முழுவதும் ரதாட்டம் ரமற்மகாள்ளப்படும். 
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10.7 பசுரம அைண் மமம்பாடு 

  பசுகம அரண் மற்றும் ரதாட்டம் குத்தகக பகுதியில் பசக்ச மபல்ட்கட 
வழங்குவதற்கும், அழகி ல் ரதாற்றத்கதக் மகாடுப்பதற்கும், தப்பிர ாடி  
உமிழ்கவ நீக்குவதற்கும், சத்தத்தின் தாக்கத்கதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், 
கருத்தி ல் கட்டத்தில், பசுகமப் பட்கட / ரதாடட்ம் ரமற்மகாள்ளப்படும் பாதுகாப்பு 
மண்டலம் மற்றும் 0.25 மெக்ரடர ்பரப்பளவு மகாண்ட குழியின் ரமல் மபஞ்சுகளில் 
உருவாக்கப்பட்டது. ஒரு மெக்ரடர ்நிலத்தில் 1100 மரக்கன்றுகள் நடப்படும். 
 

10.8 கூட்டாண்ரம சமூகப் பபாறுப்பு 

 குவாரி நிரவ்ாகம் உள்ளூர ்பஞ்சா த்துக்கு ஆதரவளிப்பதுடன், இப்பகுதியில் உள்ள 
மபாது வசதிகளின் ரமம்பாடட்ிற்கு மற்ற வகக உதவிககளயும் வழங்கும். குவாரி 
நிரவ்ாகம் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் இருந்து அகர திறன் மற்றும் திறகம ற்ற 
மதாழிலாளரக்கள நி மிக்கும். ஒட்டுமமாத்த விகளவு ஊழி ரக்ளின் வாங்கும் 
சக்திக  ரமம்படுத்தும், இதனால் உ ரந்்த வாழ்க்ககத் தரம். சிறந்த கல்வி, 
ரமம்படுத்தப்படட் சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதார வசதிகள், வீட்டுவசதி மற்றும் 
நுகரர்வார ்மபாருட்ககள வாங்குதல். ரபாக்குவரத்து, மருத்துவம், கல்வி மற்றும் பிற 
குடிகம வசதிகள் எதிரக்ாலத்தில் ஊக்கம் மபறும். இது ஒரு மபரி  ரநரம்கற ான 
நன்கம ாக கருதப்படுகிறது. 
 

10.9 பதாழில்துரற சுகாதாைம், பதாழில் அபாயங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு 

  சுரங்கங்களில் பணி நிகலகமகள் சுரங்க பாதுகாப்பு இ க்குனர ் மஜனரல் 
(DGMS) சடட்ங்களால் நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. சுரங்கச ் சட்டத்தின் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி, நிரவ்ாகம் ரதகவ ான அகனத்து முன்மனசச்ரிக்கக 
நடவடிக்ககககளயும் எடுக்கும். குத்தகக பகுதிக்குள் சாதாரண சுகாதார வசதிகள் 
வழங்கப்படும். நிரவ்ாகம் அவ்வப்ரபாது மதாழிலாளரக்ளின் சுகாதாரப் 
பரிரசாதகனக  ரமற்மகாள்ளும். 
 

  சுரங்கங்களில் ஈடுபடும் மதாழில்சார ் அபா ங்கள் தூசி மாசுபாடு, ஒலி 
மாசுபாடு மற்றும் நகரும் மபல்ட் கன்ரவ ரக்ளால் ஏற்படும் கா ங்கள், 
உபகரணங்கள் மற்றும் உ ரமான இடங்களிலிருந்து விழுதல் ஆகி வற்றுடன் 
மதாடரப்ுகட து. DGMS இந்த மதாழில்சார ்அபா ங்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பிற்கு 
ரதகவ ான வழிகாட்டுதல்ககள வழங்கியுள்ளது. நிரவ்ாகம் இந்த 
வழிகாட்டுதல்ககள கண்டிப்பாக பின்பற்றும். மதாழிலாளரக்ளுக்கு ரதகவ ான 
அகனத்து முதலுதவி மற்றும் மருத்துவ வசதிகளும் மச ்து தரப்படும். குவாரி ானது 
சரி ான தீ பாதுகாப்பு மற்றும் தீ கணப்பு கருவிகளுடன் நன்கு 
மபாருத்தப்பட்டிருக்கும். அகனத்து ஆபரரட்டரக்ள் மற்றும் மமக்கானிக்குகள் தீக  
அகணக்கும் கருவிககளக் கக ாள பயிற்சி அளிக்கப்படுவாரக்ள். ரமலும் 
ஆபத்தான பகுதிகளில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு ரதகவ ான அகனத்து பாதுகாப்பு 
உபகரணங்களான மெல்மமட், பிரதிபலிப்பு ஜாக்மகட்டுகள், பாதுகாப்பு 
கண்ணாடிகள், காது பிளக்ஸ், காதணிகள் ரபான்றகவ வழங்கப்படும். 
 

10.10 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டதத்ிற்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு 

பல்ரவறு சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளுக்கான 
சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கம திட்டத்தின் விவரங்கள் மற்றும் மூலதனம் மற்றும் 
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வருடாந்திர மதாடரச்ச்ி ான மசலவு ஆகி கவ அட்டவகண 10.1 இல் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

அட்டவரண 10.1: EMP ஐ பசயல்படுதத்ுவதற்கான பட்பஜட ்

வ. 
எண் 

பபாருளின் விளக்கம் 
மூலதன பசலவு 

(ரூ.) 
1 காற்று மாசு கட்டுப்பாடு -  

மகாண்டு மசல்லும் சாகல மற்றும் 
ரதாடட்ங்களில் தண்ணீர ்மதளித்தல் 

52,000 

2 நீர ்மாசு கட்டுப்பாடு  
(குடிர றும் மதாட்டி, காரல்ாண்ட ்
வடிகால்கள் ரபான்றகவ) 

18,000 

3 இகரசச்ல் நிகல கண்காணிப்பு 2,000 

4 தகர அதிரவ்ு ரசாதகன 4,000 

பமாத்த EMP பசலவு 76,000 

ஐந்து வருடங்களுக்கான பமாத்த EMP பசலவு 3,80,000 

 

10.11 முடிவுரை 

  விவாதிக்கப்பட்டபடி, அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் பல்ரவறு மாசுககள 
கட்டுப்படுத்த ரபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும் என்பதால், 
இத்திட்டம் அப்பகுதியின் சூழலி ல் மீது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுத்த 
வா ்ப்பில்கல என்று உறுதி ாகக் கூறலாம். அப்பகுதிக ச ் சுற்றியுள்ள பசுகமப் 
பட்கட ரமம்பாடு ஒரு ப னுள்ள மாசுக்கட்டுப்பாட்டு உத்தி ாகவும், அரத ரபால் 
சுரங்கத்தால் மவளியிடப்படும் மாசுககளக் கட்டுப்படுத்தவும் எடுத்துக் 
மகாள்ளப்படும். 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 

 

11.1 அறிமுகம் 

  கட்டுமானத் மதாழிலுக்கு சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள முக்கி  ரதகவ. 

தமிழ்நாடு மாநிலம் , கரூர ்மாவடட்ம், புகளூர ்தாலுகா, புன்னம் கிராமத்தில் 12.08.50 

மெக்ரடர ் பரப்பளகவக் மகாண்ட 1 முன்மமாழி ப்பட்ட மற்றும் 3 தற்ரபாதுள்ள  

குவாரிககள உள்ளடக்கி  அகனத்து குவாரிகளின் ஒட்டுமமாத்த சுகமககளக் 

கருத்தில் மகாண்டு இந்த EIA அறிக்கக த ாரிக்கப்பட்டது. 1 ஜூகல 2016 ரததியிடட் 

MoEF & CC அறிவிப்பு SO 2269(E) இன் படி கிளஸ்டர ்பகுதி கணக்கிடப்படட்து. 

 

இந்த EIA அறிக்கக மபறப்பட்ட ToRக்கு இணங்க த ாரிக்கப்பட்டது - 

• கடிதம் எண் SEIAA/TN/F.No.8413/SEAC/ToR-986/2021 ரததி: 05.07.2021. 

 

  அடிப்பகடக் கண்காணிப்பு ஆ ்வு அக்ரடாபர ் - டிசம்பர ் 2021 காலகட்டத்தில் 

ரமற்மகாள்ளப்படட்து, இந்தத் திட்டங்களால் ஏற்படும் ஒட்டுமமாத்த பாதிப்புககளக் 

கருத்தில் மகாள்வதற்காக இந்தத் EIA மற்றும் EMP அறிக்கக த ாரிக்கப்பட்டுள்ளது, 

ஒட்டுமமாத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆ ்வு ரமற்மகாள்ளப்படுகிறது, அகதத் 

மதாடரந்்து ஒரு த ாரிப்பு அந்த பாதகமான தாக்கங்ககள குகறக்க தனித்தனி ாக 

விரிவான சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கம திடட்ம் (EMP). 

 

"தமிழ்நாடு SEIAA இலிருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

வழங்குவதற்கான பபாது விசாைரணரய மமற்பகாள்வதற்காக 

ToR வழங்கப்பட்ட மற்றும் நிரலயான ToR அடிப்பரடயில் 

தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு EIA அறிக்ரக" 

 

அட்டவரண 11.1: திடட் முன்பமாழிபவைின் விவைங்கள் 

திட்டத்தின் மப ர ்
திருவாளர.் VST புளூ மமட்டல்ஸ் சாதாரணக் கல் 

மற்றும் சரகள குவாரி 
புல எண். 1197/1 (பி), 1197/5, 1197/6 & 1197/7 

அளவு 2.58.0 மெக்ரடர ்

நில வகக படட்ா நிலம் 

கிராமம் மற்றும் 

மாவட்டம் 
புன்னம் கிராமம், புகளூர ்தாலுகா, கரூர ்மாவட்டம் 

 

அட்டவரண 11.2: 500 M சுற்றளவிற்குள் குவாைி விவைங்கள் 

வ. 

எ
ண் 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
SF எண்கள் 

பைப்ப
ளவு 

(பெ) 

குத்தரக காலம் 

தற்ரபாதுள்ள 

1. திருவாளர.் VST புளூ 

மமட்டல்ஸ் 

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

1197/12A(P) 
3.61.0 

23.10.2017 முதல் 

22.10.2022 வகர 

2. 
திருமதி.பி.சுகன் ா 

1199/2 பகுதி, 11199/23 

பகுதி, முதலி ன, 
3.89.0 

14.10.2016 முதல் 

13.10.2021 வகர 
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வ. 

எ
ண் 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
SF எண்கள் 

பைப்ப
ளவு 

(பெ) 

குத்தரக காலம் 

3. 
திரு.ரக.எம்.குருசாமி 1232/11(பகுதி) முதலி ன, 2.00.50 

03.12.2018 முதல் 

02.12.2023 வகர 

முன்மமாழி ப்படட்து 

1. திருவாளர.் VST புளூ 

மமட்டல்ஸ் 

1197/1 (பி), 1197/5, 1197/6 & 

1197/7 
2.58.0 - 

பமாத்த அளவு 12.08.50  

 

அட்டவரண 11.3: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

வ. 

எண் 
விவைங்கள் விவைங்கள் 

1 திட்டத்தின் வகக சாதாரணக் கல் மற்றும் சரகள குவாரி 

2 

குவாரி பகுதி 

ப ன்படுத்தப்படட்
து 

2.58.0 மெக்ரடர ்

3 திட்ட இடம் 

தமிழ்நாடு, கரூர ்மாவட்டம், புகளூர ்தாலுகா, புன்னம் 

கிராமத்தின் புல எண்கள் 1197/1 (பி), 1197/5, 1197/6 & 

1197/7. 

4 

குவாரி இடம் 

இ க்கப்படட்து 

WGS 1984 தரவு 

அட்சரரகக தீரக்்கரரகக 

10°59'00.58"N முதல் 

10°59'06.76"N 

77°58'44.89"E முதல் 

77°58'52.38"E வகர 

5 ரடாரபா தாள் எண் 58 F/13 

6 புவியி ல் 

இருப்புக்கள் 

சாதாைணக் கல் சைரள 

9,39,610 மீ3 47,763 மீ3 

7 சுரங்க ககயிருப்பு 

மற்றும் ஆண்டு 

வாரி ான 

உற்பத்தி 

சாதாைணக் கல் சைரள 

1,89,875 மீ3 22,365 மீ3 

8 குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

9 சராசரி கடல் 

மட்டத்திற்கு ரமல் 

தளம் உ ரம் 

175மீ ஏஎம்எஸ்எல் 

10 முன்மமாழி ப்பட்
ட திட்ட தளத்தில் 

நில ப ன்பாடு 

படட்ா நிலம் 

நிலப்பரப்பு: தாவரங்கள்/பயிரிடுவதற்கு ஏற்றதாக 

இல்லாத தரிசு நிலம் 

11 தளத்தின் 

நிலப்பரப்பு 
வடகிழக்கு ரநாக்கி சா ்ந்துள்ளது 

12 சுரங்கத்தின் இறுதி 

ஆழம் 

தகர மட்டத்திற்கு கீரழ 38 மீ (3 மீ சரகள + 35 மீ 

சாதாரணக் கல்) தகர மட்டத்திற்கு கீரழ 

13 தற்ரபாதுள்ள குழி 

அளவு 
75 மீ (L) x 51 மீ (W) x 13 மீ (D) 

14 இறுதி குழி 

பரிமாணம் 
182மீ (L) x 80m (W) x 38m (D) (BGL) 
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வ. 

எண் 
விவைங்கள் விவைங்கள் 

15 காலநிகல 

நிகலகமகள் 

IMD தரவு, கரூர ்(1971-2000) 

• சராசரி சுற்றுப்புற காற்று மவப்பநிகல - 40o C முதல் 

22o C வகர 

• ஆண்டு மகழ - 655 மி.மீ 

16 நில அதிரவ்ு 

மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்பகடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 (பகுதி-

1)-2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் கீழ் 

வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனரவ, நில அதிரவ்ு 

ரீதி ாக அந்த இடம் அதிக ரசத அபா  மண்டலம். MSK 

அளவுரகால் VII உடன். 

17 அருகில் உள்ள 

சாகல 

புன்னம் சாகல திட்ட தளத்தில் இருந்து கிழக்ரக 1.1 கிமீ 
மதாகலவில் உள்ளது 

18 அருகிலுள்ள 

மாநில/ரதசி  

மநடுஞ்சாகல 

• NH- 80: ரகா ம்புத்தூர ்முதல் சிதம்பரம் வகர 2.86 

கிமீ, மதற்கு 

• SH-84: ஈரராடு – கரூர ் 3.0 கிமீ, வடகிழக்கு திகச 

19 அருகிலுள்ள ரயில் 

நிகல ம் 
கரூர ்ரயில் நிகல ம் - 12 கிமீ – மதன்கிழக்கு 

20 அருகிலுள்ள 

விமான நிகல ம் 
திருசச்ி விமான நிகல ம் - 83.34 கிமீ – மதன்கிழக்கு  

21 அருகில் உள்ள 

கிராமம்/மபரி  

நகரம் 

• கிராமம்: புன்னம் - 1.58 கிமீ – வடகிழக்கு 

நகரம்: க.பரமத்தி - 8.29 கி.மீ - மதன்ரமற்கு 

22 அருகிலுள்ள 

நகரம், நகரம், 

மாவட்டத் 

தகலகம கம் 

மற்றும் 

மதாகலவில் கி.மீ. 

• நகரம்: க.பரமத்தி - 8.29 கி.மீ - மதன்ரமற்கு  

கரூர:் 10.77கிமீ, மதன்கிழக்கு திகச 

23 சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் 

மண்டலம் 

குவாரி குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10மீ சுற்றளவுக்குள் 

வனவிலங்கு சரணால ம், ரதசி ப் பூங்கா அல்லது 

உயிரக்்ரகாளக் காப்பகம் இல்கல. 

24 ஒதுக்கப்பட்ட/பாது
காக்கப்படட் 

காடுகள் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ மதாகலவில் 

பாதுகாக்கப்படட் காடுகள் இல்கல. 

25 வரலாற்று/சுற்று
லா இடங்கள் 

குவாரி குத்தகக பகுதியிலிருந்து 300மீ சுற்றளவுக்குள் 

எதுவும் இல்கல 

26 அருகில் உள்ள 

மகல 
ரமாளப்பாகள ம் மகலகள் : 6.18 கிமீ, மதன்ரமற்கு 

27 அருகிலுள்ள 

நீரந்ிகலகள் 
நீரந்ிகலகள் 

தூரம் 
(கிமீ) 

திகசயி
ல் 

 
ஓகட 4.97 SE 

தாத்தாம்பாகள ம் 
ஏரி 

5.69 SE 

அமராவதி ஆறு 6.51 SE 
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வ. 

எண் 
விவைங்கள் விவைங்கள் 

காரவரி ஆறு 9.43 NW 
மநா ் ல் ஆறு 9.64 NW 

 

28 அருகிலுள்ள 

மருத்துவமகன 
புன்னம் : 1.24கிமீ, NE திகச 

29 குவாரி இடத்கதச ்

சுற்றி 500மீ 

சுற்றளவில் உள்ள 

மற்ற குவாரிகளின் 

விவரங்கள் 

முன்மமாழி ப்படட் திடட் தளத்தில் இருந்து 500மீ 

சுற்றளவில் பின்வரும் குவாரிகள் அகமந்துள்ளன. 

விவரங்கள்: 

ககவிடப்படட் குவாரி  – 1 (1.26.5 மெக்ரடர)் 

தற்ரபாதுள்ள குவாரி   – 3 (9.50.5 மெக்ரடர)் 

முன்மமாழி ப்படட் குவாரி  – 1 (2.58.0 மெக்ரடர)் 

500மீ சுற்றளவில் தற்ரபாதுள்ள மற்றும் 

முன்மமாழி ப்படட் குவாரியின் மமாத்த பரப்பளவு 

12.08.50 மெக்ரடர ் ஆகும். திடட்ம் கிளஸ்டர ்

சூழ்நிகலயின் கீழ் வருகிறது. 

30 மனித சக்தி குவாரி மச ல்பாடட்ிற்கு முன்மமாழி ப்படட் மமாத்த 

பணி ாளரக்ள் 24 ரபர.் 

31 நீர ் ரதகவ மற்றும் 

ஆதாரம் 

தண்ணீர ் விற்பகன ாளரக்ள் மற்றும் அருகிலுள்ள 

ஆழ்துகள கிணறு மூலம் 3.82 KLD க்கு மமாத்த தண்ணரீ ்

ரதகவ. 

32 அதிக சுகம / கழிவு சரகள உருவாக்கம் வடிவத்தில் அதிக சுகம 

33 திட்டத்தின் மசலவு திட்ட பசலவு: 
A. திட்டச ்மசலவு     = ரூ. 43,82,000/- 
B. EMP மசலவு       = ரூ. 3,80,000/- 
மமாத்த திட்டச ்மசலவு (A+B) = ரூ. 47,62,000/- 
CER மசலவு (2.0%)     = ரூ. 96,000/- 
பமாத்த பசலவு     = ரூ. 48,58,000/- 

 

11.1.1 சட்டப்பூை்வ விவைங்கள் 

• முன்மமாழிந்தவர ் சாதாரணக் கல் மற்றும் கிராவல் குவாரி குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்த நாள்: 27.09.2019. 

• துல்லி மான பகுதி தகவல்மதாடரப்ு கடிதம் புவியி ல் மற்றும் சுரங்கத் 

துகறயின் உதவி இ க்குநரால் வழங்கப்பட்டது Rc.No.582/Mines/2019, ரததி: 

28.08.2020 

• சுரங்கத் திடட்ம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வா ்ந்த நபரால் த ாரிக்கப்பட்டு, 

கரூர ் மாவட்ட புவியி ல் மற்றும் சுரங்கத்துகற உதவி இ க்குனரால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. எண். 582/சுரங்கங்கள்/2019, நாள்: 23.09.2020 

• மாண்புமிகு ரதசி  பசுகம தீரப்்பா ம், புது தில்லியில் 2018 ஆம் ஆண்டின் OA 

எண். 173 & OA எண், 2016 இன் 186 மற்றும் MoEF & CC இல் இ ற்றப்படட் ரததி: 

04.09.2018 & 13.09.2018 ரததியின்படி முன்மமாழி ப்படட் திடட்ம் "B1" வககயின் 

கீழ் வருகிறது. அலுவலக குறிப்பாகண F. எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) ரததி: 

12.12.2018 

• சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி காமணாளிக்கு ஆதரவாளர ் ToRக்கு விண்ணப்பித்தார.் 

ஆன்கலன் முன்மமாழிவு எண். SEIAA/TN/F.No.8413/SEAC/ToR-986/2021, 

ரததி:05.07.2021. 
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• முன்பு ப ன்படுத்தப்படட் பகுதி ானது 1. Rc ஆக குவாரி குத்தககக்கு 2 

எழுத்துகளின் கீழ் இருந்தது. எண். D.124/2001 ரததி 11.02.2002 - குத்தகக காலம்: 

17.10.2002 முதல் 16.10.2007 – 5 ஆண்டுகள் மற்றும் 2. Rc. எண். 71/சுரங்கங்கள்/2013 

ரததி 14.11.2013 - குத்தகக காலம்: 14.11.2013 முதல் 13.11.2018 வகர – 5 ஆண்டுகள் 

- 4.81.0 மெக்ரடர ் அளவுக்கு வி.சுப்ரமணி த்தால் இ க்கப்பட்டது .SEIAA-

TN/F.No.1485/EC/1(a)/809/2013 ரததி: 17.10.2013 

11.2 திட்ட விளக்கம் 

  முன்மமாழி ப்படட் திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் இந்த திட்டத்திற்கு 

கூடுதல் பகுதி ரதகவயில்கல. முன்மமாழி ப்படட் குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உற்பத்தி/மவளிர ற்றம் இல்கல. கிளஸ்டரில் முன்மமாழி ப்படட் அகனத்து 

குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முகற மபாதுவானது. ஜாக்ொம்மர ்துகளயிடுதல் மற்றும் 

மவடித்தல் மூலம் பிரதான பாகறயிலிருந்து கணிசமான அளவு பாகறககள பிரித்து, 

திறந்தமவளி இ ந்திரம மாக்கப்படட் முகறயில் ரதாண்டுவதற்கு 

முன்மமாழி ப்படட்து. இரண்டாம் நிகல மவடிப்கபத் தவிரக்்க ராக் பிரரக்கரக்ள் 

ப ன்படுத்தப்படுகின்றன. 

அட்டவரண 11.4: திடட்ப் பகுதிக்கான தளதத்ின் இரணப்பு 

அருகிலுள்ள 

சாரல 

NH- 81: ரகா ம்புத்தூர ்– சிதம்பரம் – 2.86 கிமீ, மதற்கு 

SH- 84 - ஈரராடு - கரூர ்- 3 கிமீ – வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள 

கிைாமம் 
புன்னம் - 1.58 கிமீ – வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள 

நகைம் 
க.பரமத்தி – 8.29 கி.மீ – மதன்ரமற்கு 

அருகிலுள்ள 

இையில்மவ 
கரூர ்ரயில் நிகல ம் - 12 கிமீ – மதன்கிழக்கு 

அருகிலுள்ள 

விமான 

நிரலயம் 

திருசச்ி விமான நிகல ம் - 83.34 கிமீ – மதன்கிழக்கு 

துரறமுகம் மகாசச்ி- 218 கிமீ - மதன்ரமற்கு 

 

அட்டவரண 11.5: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்படட் பகுதியின் நில பயன்பாட்டு 

முரற 

விளக்கம் 
தற்மபாரதய 

பகுதி (HA) 

குவாைியின் வாழ்க்ரகயின் 

முடிவில் உள்ள பகுதி (HA) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட 
பகுதி 

0.32.7 1.30.0 

உள்கட்டகமப்பு இல்கல 0.01.0 

சாகலகள் 0.02.0 0.02.0 

பசுகம அரண் இல்கல 0.17.0 

ப ன்படுத்தப்படாத 
பகுதி 

2.23.3 1.08.0 

பமாத்தம் 2.58.0 2.58.0 

அட்டவரண 11.6: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்படட் பகுதியின் பசயல்பாட்டு 

விவைங்கள் 
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11.2.1 சுைங்க முரற 

  முன்மமாழி ப்படட் சுரங்க முகற ானது அகனத்து முன்மமாழி ப்பட்ட 

திட்டங்களுக்கும் மபாதுவானது - சுரங்க முகற திறந்தமவளி 
இ ந்திரம மாக்கப்பட்ட சுரங்க முகற மபஞ்ச ் உ ரத்திற்கு குகற ாத மபஞ்ச ்

அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உ ர மபஞ்கச உருவாக்குவதன் மூலம் 

முன்மமாழி ப்படுகிறது. சாதாரணக் கல் என்பது ஒரு பாத்ரதாலித் உருவாக்கம் 

மற்றும் தா ் பாகறயில் இருந்து கணிசமான அளவு பாகறககள பிளவுபடுத்துவது 

ஜாக்ொமர ் துகளயிடுதலின் மூலம் ரமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மவடிப்பதற்கு 

ஸ்லரி மவடிமருந்துகள் ப ன்படுத்தப்படும். ராக் பிரரக்கரஸ்் யூனிட்டுடன் 

இகணக்கப்படட் கெடர்ாலிக் எக்ஸ்ரகரவடட்ரக்ள் மபரி  பாகறககள உகடத்து 

ரதகவ ான அளவு துண்டுகளாக உகடத்து இரண்டாம் நிகல மவடிப்கபத் 

தவிரக்்கவும், பக்மகட ்யூனிட்டுடன் இகணக்கப்பட்ட கெட்ராலிக் எக்ஸ்கரவசன்கள் 

டிப்பரக்ளில் ரஃப் ஸ்ரடாகன ஏற்றவும், பின்னர ் கல்கல பிட்மெட்டில் இருந்து 

அருகிலுள்ள மநாறுக்கிகளுக்கு மகாண்டு மசல்லவும் ப ன்படுத்தப்படும். 

அட்டவரண 11.6 குத்தரகக்கு பயன்படுதத்ப்படட் பகுதியின் பசயல்பாட்டு 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைணக் கல் 

(5 ஆண்டு திட்ட 
காலம்) 

சைரள 

(3 வருட திடட் காலம்) 

புவியி ல் வளங்கள் (மீ3) 9,39,610 மீ3 47,763 மீ3 

சுரண்டக்கூடி  
இருப்புக்கள் (மீ+) 

1,89,875 மீ3 22,365 மீ3 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

ரவகல நாட்களின் 
எண்ணிக்கக 

300 நாட்கள் 

m3 இல் ஒரு நாகளக்கு 
உற்பத்தி 

126 25 

லாரி சுகமகளின் 
எண்ணிக்கக (ஒரு 
சுகமக்கு 6 மீ3) 

21 4 

சுரங்கத்தின் மமாத்த 
ஆழம் 

தகர மட்டத்திற்கு கீரழ 38 மீ 

(3மீ சரகள + 35மீ சாதாரணக் கல்) 
 

அட்டவரண. 11.7 ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித ்திடட்ம் 

ஆண்டு சாதாைணக் கல் (மீ3) சைரள (மீ3) 

I 38850 7920 

II 38375 6942 

III 38765 7503 

IV 38885 - 

V 35000 - 

மமாத்தம் 189875 22365 
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அட்டவரண 11.8: முன்பமாழியப்படட் இயந்திைங்கரளப் பயன்படுதத்ுதல் 

வ. எண் வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்துதல் சக்தி 

1 ஜாக் சுத்தி ல் 5 1.2 மீ முதல் 2.0 மீ 
அழுத்தப்பட்ட 
காற்று 

2 அமுக்கி 1 400psi டீசல் டிகரவ் 

3 

பக்மகட் / ராக் 
பிரரக்கர ்யூனிட் 4 
உடன் எக்ஸ்கரவசன் 

1 300 மெசப்ி டீசல் டிகரவ் 

4 டிப்பரக்ள் / டம்பரக்ள் 3 20 டன் டீசல் டிகரவ் 

 

11.2.2 கருதத்ியல் சுைங்கத ்திடட்ம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திடட்ம் 

• சுரங்கத்தின் வாழ்நாளின் முடிவில், ரதாண்டப்பட்ட சுரங்கப் பள்ளம்/ 

மவற்றிடமானது மகழ நீகர ரசகரிப்பதற்கான மச ற்கக நீரத்்ரதக்கமாகச ்

மச ல்படுவரதாடு வறட்சிக் காலத்தின் ரதகவ அல்லது மநருக்கடிககளச ்

சமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்க மூடலுக்குப் பிறகு, பாதுகாப்புத் தகட மற்றும் ரமல் மபஞ்சுகள் மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்ரதக்கம் ஆகி கவ சுற்றுசச்ூழகல ரமம்படுத்தும். 

• கமன் க்ரளாஷர ் என்பது ஒரு மதாந்தரவு மச ் ப்படட் தளத்கத அதன் 

இ ற்கக ான நிகலக்குத் திரும்பச ் மச ்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் 

ஏரதனும் பாதகமான விகளவுககளத் தடுக்கும் அல்லது குகறக்கும் அல்லது 

மனித ஆரராக்கி ம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான அசச்ுறுத்தல்ககளத் தடுக்கும் 

அல்லது குகறக்கும் ஒரு மச ல்முகற ாகும். 

• புனரவ்ாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் 

உடல் ரதீி ாக பாதுகாப்பானகவ, புவி-மதாழில்நுடப் ரீதி ாக நிகல ானது, 

புவி-ரவதியி ல் ரீதி ாக மாசுபடுத்தாத/ மாசுபடுத்தாதது மற்றும் 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்கத  நில ப ன்பாட்கடத் தக்ககவத்துக்மகாள்ளும் 

திறன் மகாண்டதாக இருக்க ரவண்டும் என்பரத மகாள்கக மூடல் 

ரநாக்கங்களாகும். 
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படம் 11.1: பயன்படுத்தப்படட் குவாைி குத்தரகப் பகுதிரயக் காட்டும் கூகுள் படம் 
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படம் 11.2: 10 கிமீ சுற்றளரவ உள்ளடக்கிய மடாமபாஷீட ்வரைபடம் 
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அட்டவரண 11.8 இறுதி குழி பைிமாணம் 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 
அகலம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 182 80 38 மீ பிஜிஎல் 

 

11.3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி 2021 அக்ரடாபர ் முதல் டிசம்பர ் வகரயிலான 

காலப்பகுதியில் திட்ட தளத்தின் அடிப்பகட நிகலக  மதிப்பிடுவதற்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆ ்வுகள் ரமற்மகாள்ளப்பட்டன. என்விரரா மடக் சரவ்ீசஸ், 

காஜி ாபாத்தில் NABL சான்றளிக்கப்படட் & MoEF அறிவிக்கப்படட் ஆ ்வகத்தால் 

முன்மமாழி ப்படட் குவாரி பற்றி  குறிப்புடன் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் தரவு 

ரசகரிக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண 11.10: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் 

வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

1 
சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம் 

PM10, SO2, NOX 
மற்றும் PM10 இன் 
கனிம கலகவ, 
குறிப்பாக இலவச 
சிலிக்காவிற்கு 

24 மணிரநர மாதிரிகள், 
வாரத்திற்கு இரண்டு முகற 
மூன்று மாதங்களுக்கு 8 

இடங்களில். 

2 வானிகல ஆ ்வு 

காற்றின் ரவகம், 
காற்றின் திகச, 
மவப்பநிகல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 
மகழப்மபாழிவு 

திட்ட தளத்தில் 
மதாடரச்ச்ி ான மணிரநர 
பதிவு (ஒரு சீசன்). அருகிலுள்ள 
IMD நிகல த்திலிருந்து 
இரண்டாம் நிகல தரவு. 

3 நீர ்தரம் 
இ ற்பி ல் மற்றும் 

இரசா ன 
அளவுருக்கள். 

5 நிலத்தடி நீர ்மற்றும் 2 
ரமற்பரப்பு நீர ்இடங்களில் 
இருந்து ஆ ்வுக் காலத்தில் 
ஒரு முகற ரசகரிக்கப்படட் 
மாதிரிககள எடுக்கவும். 

4 மண்ணின் தரம் 
இ ற்பி ல் மற்றும் 

இரசா ன 
அளவுருக்கள். 

6 இடங்களில் இருந்து ஆ ்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகற 
ரசகரிக்கப்பட்ட 

மாதிரிககளப் பிடிக்கவும். 

5 சூழலி ல் 

தற்ரபாதுள்ள 
நிலப்பரப்பு 

தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள் 
கம  மண்டலம் 

(1.00.0 மெக்ரடர)் & 
இகட க மண்டலம் 

(10-கிமீ சுற்றளவு) 
ஆகி வற்கற 
உள்ளடக்கி து. 

இகட க 
மண்டலத்தில் (10-
கிமீ சுற்றளவு) 
தற்ரபாதுள்ள 

ஆ ்வுக் காலத்தில் ஒருமுகற 
கள ஆ ்வு மூலம். இரண்டாம் 

நிகல தரவுகளும் 
ரசகரிக்கப்பட்டன. 
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வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

நீரவ்ாழ் சூழலி ல் 
நிகல. 

6 ஒலி மடட்ங்கள் 
dB (A) பகல் மற்றும் 
இரவில் இகரசச்ல் 

அளவுகள். 

7 இடங்களில் ஆ ்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகற 

ஒவ்மவாரு இடத்திலும் 24 
மணிரநரத்திற்கு திடட்ப் 

பகுதியிலும் அகதச ்சுற்றியும் 
மணிரநர ஒலி அளவுகள். 

7 நில ப ன்பாடு 
தற்ரபாகத  நில 
ப ன்பாட்டு 
சூழ்நிகல 

ஆ ்வுக் காலத்தில் ஒருமுகற 
சமீபத்தி  மச ற்ககக்ரகாள் 
படங்கள் மற்றும் தளத்தில் 
நிலத்தடி உண்கம. 

8 புவியி ல் 
புவியி ல் 
விவரங்கள் 

ஆ ்வுக் காலத்தில் ஒருமுகற. 
இரண்டாம் நிகல 
மூலங்களிலிருந்து 
ரசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

9 நீரவ்ளவி ல் 

வடிகால் பகுதி 
மற்றும் அகமப்பு, 
நீரராகடகளின் 
தன்கம, நீரந்ிகல 
பண்புகள், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 
மவளிர ற்றும் 
பகுதிகள் 
ரபான்றகவ. 

முதன்கம மற்றும் இரண்டாம் 
நிகல ஆதாரங்களின் 
அடிப்பகடயில், ஆ ்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகற. 

10 
சமூக-

மபாருளாதார 
அம்சங்கள் 

மக்கள்மதாகக, 
மக்கள்மதாகக 
இ க்கவி ல், 
உள்கட்டகமப்பு 
வளங்கள், சுகாதார 

நிகல, 
மபாருளாதார 

வளங்கள் ரபான்ற 
சமூக-

மபாருளாதார 
அம்சங்கள். 

முதன்கம மற்றும் இரண்டாம் 
நிகல ஆதாரங்களில் இருந்து 
(2011 இன் இந்தி  மக்கள் 
மதாககக் கணக்மகடுப்பின் 
சுருக்கங்கள் ரபான்றகவ) 
ஆ ்வுக் காலத்தில் ஒருமுகற. 

11.3.1 நிலச ்சூழல் 

  12.08.50 மெக்ரடர ் பரப்பளவானது 4.62 சதுர கிமீ சுரங்க நிலத்தின் ஒரு 
பகுதி ாகும், இது ஆ ்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள மமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 1.47% 
பங்களிக்கிறது. சுரங்க நடவடிக்கககளின் இந்த சிறி  சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது 

அட்டவரண 11.11. 10கிமீ சுற்றளவில் நிலப் பயன்பாடு 

வ. 

எண் 
நிரல I நிரல -II பகுதி (கிமீ2) சதவிதம் (%) 

1 
கட்டப்பட்ட 

நிலம் 
கட்டப்பட்ட நிலம் 92.22 29.40 
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2 விவசா  நிலம் 

பயிரக்ள் - 

பயிரிடப்பட்ட 

மற்றும் 

பயிரிடப்படாதகவ 

 

171 54.50 

3 தரிசு நிலம் 
ஸ்க்ரப்/புதர ் 9.46 3.02 

ரதாடட்ம் 31.46 10.03 

4 நீர ்நிகல நீர ்நிகல 4.92 1.57 

5 மற்றகவகள் சுரங்க நிலம் 4.62 1.47 

  பமாத்தம் 314 100 

11.3.2 மண் சூழல் 

இயற்பியல் பண்புகள் - 
  மண் மாதிரிகளின் இ ற்பி ல் பண்புகள் அகமப்பு, மமாத்த அடரத்்தி, 
ரபாரராசிடட்ி மற்றும் நீர ்கவத்திருக்கும் திறன் ஆகி கவ ஆரா ப்பட்டன. ஆ ்வுப் 
பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அகமப்பு களிமண் களிமண் மண் மற்றும் 
ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் மமாத்த அடரத்்தி 0.59 – 1.23g/cc வகர 
ரவறுபடுகிறது. மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் ரபாரராசிட்டி 
நடுத்தரமானதாகக் காணப்படுகின்றன, அதாவது 27.0 - 40 % 

இைசாயன பண்புகள் - 
1. மண்ணின் தன்கம pH வரம்பில் சற்று காரமானது முதல் வலுவான 
காரமானது7.368.43 வகர 

2. இகடர  கிகடக்கும் கநட்ரஜன் உள்ளடக்க வரம்பு 148 முதல் 263 

வகரகிரலா/எக்டர ்

3. கிகடக்கக்கூடி  Phosஃரபாரஸ் உள்ளடக்க வரம்பு 0.58 க்கு இகடயில்1 
வகர56கிரலா/எக்டர ்

4. இகடர  கிகடக்கும் மபாடட்ாசி ம் வரம்பு25.7 முதல் 45.8 வகரமிகி/கிரலா 

11.3.3 நீை் சூழல் 

மமற்பைப்பு நீை் 

  ரசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.27 மற்றும் 7.63 மற்றும் 

ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடி  வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வகர உள்ளது. மமாத்த ககரந்த 

திடப்மபாருள்கள் அகனத்து மாதிரிகளிலும் 453 மற்றும் 526 மி.கி/லி. 2 இடங்களில் 

ரசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளுக்கு மமாத்த கடினத்தன்கம 189.5 மற்றும் 236.3 mg/l ஆகும். 

  இரண்டு மாதிரிகளிலும், இரும்புச ்சத்து 0.18 மி.கி/லி, கநட்ரரட ் 15.6 மற்றும் 27 

மி.கி/லி, புரளாகரடு 0.16 மற்றும் 0.27 மி.கி/லி, குரளாகரடு 65.7 மற்றும் 92 மி.கி/லி, 

சல்ரபட ்19 மற்றும் 26 மி.கி/லி, காரத்தன்கம 153 மற்றும் 213 mg/l, கால்சி ம் 25 மற்றும் 

37.6 mg/l மற்றும் மமக்னசீி ம் 23.5 மற்றும் 31.6 mg/l ஆகும். மபரும்பாலான 

கிராமங்களில் ஒட்டுமமாத்த நிலத்தடி நீரின் தரம் நன்றாக இருப்பது 

கண்டறி ப்பட்டது. கன உரலாகங்களின் உள்ளடக்கத்தின் அளவுகள் 

அனுமதிக்கப்படட் வரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறி ப்பட்டது. 

 

நிலத்தடி நீை் 

  ரசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH வரம்பில் உள்ளது 6.42 முதல் 7.80 வகர 

மற்றும் 6.5 முதல் 8.5 வகர ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடி  வரம்புக்குள் உள்ளது. அகனத்து 
மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, சல்ரபட்டுகள் மற்றும் குரளாகரடுகள் 
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தரநிகலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. மகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 
ரதகவக ப் பூரத்்தி மச ்கின்றன. மமாத்த ககரந்த திடப்மபாருள்கள் வரம்பில் 
காணப்பட்டன415 முதல் 523 வகரஎல்லா மாதிரிகளிலும் mg/l. அகனத்து 
மாதிரிகளுக்கும் மமாத்த கடினத்தன்கம 139 முதல் 190.8 mg/l வகர மாறுபடுகிறது. 
நுண்ணுயிரி ல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் 
ரதகவக ப் பூரத்்தி மச ்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பா ்வு மச ் ப்படட் அளவுருக்கள் 
IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன மற்றும் அகவ பரிந்துகரக்கப்படட் 
வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

 

11.3.5 காற்று சூழல் 

  காற்று சூழல் குறித்த அடிப்பகட ஆ ்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்ரபாகத  நிகலகள் 

ஆகி கவ அடங்கும். முன்மமாழி ப்படட் குவாரிக ச ்சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு 

ஆ ்வு மண்டலத்கதப் மபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் அடிப்பகடத் தகவகல 

உருவாக்குகிறது. 

 
படம் 11.3: காற்று திரச வரைபடம் 

  (அக்ரடாபர ் முதல் டிசம்பர ் 2021 வகர) சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் 

கண்காணிப்பின் முடிவுகள் அறிக்ககயில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தரவு மூன்று 

மாதங்களுக்கு இணங்கப்படட்து. கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 வரம்புகள்38.6 

முதல் 46.8 வகரμg/m3, PM2.5 தரவு வரம்பில் இருந்து16.8 முதல் 27.6 வகரμg/m3, SO2 

வரம்புகள்4.3 முதல் 9.7 வகரμg/m3 மற்றும் NO2 தரவு வரம்பில் இருந்து15.1 முதல் 24.7 

வகரμg/m3. CPCB பரிந்துகரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் ரமரல உள்ள 

மாசுபடுத்திகளின் மசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 

11.3.6 இரைசச்ல் சூழல் 
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  முன்மமாழி ப்படட் திட்டப் பகுதிக ச ் சுற்றியுள்ள 7 (ஏழு) இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இகரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. கம  மண்டலத்தில் பகல் 

ரநரத்தில் 40.5 முதல் 55.3 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 33.5 முதல் 46.9 dB (A) Leq ஆகவும் 

இருந்தது. 

11.3.7 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 

  புலத்தில் ஆ ்வு நடத்துவதன் மூலம் முதன்கம தரவு ரசகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள 

ஆ ்வு, முன்னர ் மவளியிடப்படட் அறிக்கககள் மற்றும் பதிவுகளில் உள்ள மலர ்

மற்றும் விலங்கினங்களின் பதிவுககள ஆ ்வு மச ்தல். தகவலின் பகுப்பா ்வு 

என்பது திட்ட தளத்தின் சூழலில் சாத்தி மான மாற்றத்தின் பாரக்வ ாகும். 

விலங்கினங்களின் கணக்மகடுப்புக்கு, ரநரடி மற்றும் மகறமுக கண்காணிப்பு 

முகறகள் ப ன்படுத்தப்பட்டன. 

  வனவிலங்கு பாதுகாப்புச ் சடட்ம் 1972 இன் படி ஆ ்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவகண I வகக விலங்குகள் இல்கல, ரமலும் IUCN இன் படி எந்த 

உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடி , ஆபத்தான அல்லது அசச்ுறுத்தும் வகககளில் 

இல்கல. ஆ ்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டி ல் இனங்கள் எதுவும் 

இல்கல. எனரவ குறுகி  காலத்தில் இந்த சிறி  மச ல்பாடு சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏற்படுத்தாது. 

11.3.8 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

  இப்பகுதியின் மக்கள்மதாகக அகமப்பு, அடிப்பகட வசதிககள வழங்குதல், 

வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ ரசகவகள், மதாழில், நீர ் வழங்கல், 

சுகாதாரம், தகவல் மதாடரப்ு, ரபாக்குவரத்து, நிலவும் ரநா ்களின் முகற மற்றும் 

ரகாவில்கள், வரலாற்று நிகனவுசச்ின்னங்கள் ரபான்ற அம்சங்களும் அடங்கும். 

அடிப்பகட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்கம மற்றும் அளகவப் மபாறுத்து 

சாத்தி மான தாக்கத்கத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்மகடுக்கப்படட் கிராமங்களின் சமூகப் மபாருளாதார ஆ ்வு அதன் 

மக்கள்மதாகக, சராசரி குடும்ப அளவு, கல்வி றிவு விகிதம் மற்றும் பாலின விகிதம் 

ரபான்றவற்கறப் பற்றி  மதளிவான படத்கத அளிக்கிறது. மக்கள் மதாககயில் ஒரு 

பகுதியினர ் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்ககக  நடத்த நிரந்தர ரவகலயின்றி 

அவதிப்படுவதும் கண்டறி ப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கால அடிப்பகடயில் தங்களுகட  

நிகலத்தன்கமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈடட் ரவண்டும் என்பரத அவரக்ளின் 

எதிரப்ாரப்்பு. 

 

11.4 எதிை்பாை்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் - அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகளுக்கும் 

பபாதுவானது 

  சுரங்க நடவடிக்ககயுடன் சுற்றுசச்ூழகலத் தக்ககவக்க, தற்ரபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிகலயில் ஆ ்வுககள ரமற்மகாள்வது மற்றும் பல்ரவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவது அவசி ம். நிகல ான 

வளங்ககளப் பிரித்மதடுப்பதற்கான மபாருத்தமான ரமலாண்கமத் திட்டங்ககள 

உருவாக்க இது உதவும். 

 

11.4.1 நிலச ்சூழல்: 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நில ப ன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 
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• நிலப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் குத்தககப் 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாறும். 

• கனரக வாகனங்கள் மசல்வதால் சில ரநரங்களில் விவசா  நிலங்கள், மக்கள் 

வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் ரபான்றவற்றால் பிரசக்ன ஏற்படுவதுடன், 

ரபாக்குவரத்து பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது. 

• குழிகளால் நிலம் சீரழிவதால் கம  மண்டலத்தின் அழகி ல் சூழல் 

பாதிக்கப்படலாம். 

• மகழக்காலத்தில் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிகறந்த நீர ் நீர ்வழிகளில் 

நுகழவதற்கான சாத்தி க்கூறுககள அதிகரிக்கிறது. 

சரி ான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், மவளிப்படும் ரவகலப் பகுதியிலிருந்து 

கழுவி, நீர ்ஓட்டத்கத தகட மச ் லாம் மற்றும் நீர ்ஓட்டத்தின் வண்டல் மண்கணயும் 

ஏற்படுத்தும். 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க மச ல்பாடு படிப்படி ாக மதாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

எக்ஸ்கரவசன் படிப்படி ாக ரமற்மகாள்ளப்படும், ரமலும் பசும அரண் கட்டம் 

வாரி ான ரமம்பாடு ரபான்ற பிற குகறப்பு நடவடிக்கககளுடன். 

• குவாரி குழிககளச ் சுற்றிலும் காரட்்லாண்ட் வடிகால் அகமத்தல் மற்றும் 

மகழயின் ரபாது நிலத்தடி நீரால் மண் அரிப்கபத் தடுக்கவும் மற்றும் 

முன்மமாழி ப்பட்ட பகுதியில் பல்ரவறு ப ன்பாட்டிற்காக பு ல் நீகர 

ரசகரிக்கவும் குகறந்த உ ரத்தில் ஆக்கப்பூரவ்மான இடத்தில் தடுப்பு அகண 

கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வல த்திற்குள் எல்கலயில் பசுகம பட்கட ரமம்பாடு. 

மவட்டிம டுக்கப்பட்ட குழியில் ரசமிக்கப்படும் சிறி  அளவு தண்ணீர ்பசுகமக்கு 

ப ன்படுத்தப்படும் 

• ப ன்படுத்தப்படாத பகுதி, மவட்டப்பட்ட குழிகளின் ரமல் மபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தகட ரபான்றவற்றில் தடித்த ரதாட்டம் ரமற்மகாள்ளப்படும்.  

• கருத்தி ல் நிகலயில், குவாரியின் நில ப ன்பாட்டு முகற கிரீன்மபல்ட் பகுதி 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்ரதக்கமாக மாற்றப்படும். 

• அழகி ல் அடிப்பகடயில், குவாரிக ச ் சுற்றியுள்ள இ ற்ககத் தாவரங்கள் 

தக்ககவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தகட மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவது) தூசி மவளிர ற்றத்கதக் குகறக்க உதவும். 

• கருத்தி ல் கட்டத்தில் முகற ான ரவலிகள் அகமக்கப்படும், மபாதுமக்கள் 

மற்றும் கால்நகடகள் உள்ரநாக்கி நுகழவகதத் தடுக்க, 24 மணி ரநரமும் 

பாதுகாப்பு ரபாடப்படும். 

11.4.2 நீை் சூழல்  

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதாடரப்ுகட  மச ல்பாடுகளால் மபாதுவாக 

மதாடரப்ுகட  நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கி  ஆதாரங்கள்: 

• வாகனங்ககள கழுவுவதன் மூலம் கழிவு நீகர உருவாக்குதல். 

• ரமற்பரப்பு மவளிப்பாடு அல்லது ரவகல மச ்யும் பகுதிகளில்   இருந்து 

கழுவுதல் 

• வீட்டு கழிவுநீர ்

• திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாகதயில் இகடயூறு 

• கமன் குழி நீர ்மவளிர ற்றம் 
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• குத்தகக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவமகழயின் ரபாது     

 வண்டல் சுகம அதிகரிப்பு 

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், மச ல்முகற      

 கழிவுகள் இருக்காது. இ ந்திரங்ககள கழுவுவதால் ஏற்படும்    கழிவுகள் 

எண்மண ் மற்றும் கிரீஸ், இகடநிறுத்தப்படட்      திடப்மபாருட்ககள 

மவளிர ற்றும். 

• ஊறகவக்கும் குழியிலிருந்து மவளிர றும் கழிவுநீர ்நிலத்தடி    நீர ்

மட்டத்தில் ஊடுருவி அகத மாசுபடுத்துகிறது. 

• சுரங்கம் காரணமாக ரமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

• நீகர உறிஞ்சுவது நீரம்ட்டத்கத குகறப்பதற்கு வழிவகுக்கும் 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• தனி நபர ்சுரங்க குத்தககக்கு ரசரத்்து காரட்்லண்ட் வடிகால்கள், தீரவ்ு மதாடட்ி 

கட்டப்படும். தனிப்படட் குத்தகககளின் காரல்ண்ட ் வடிகால் மசட்டில்லிங் 

மதாட்டியுடன் இகணக்கப்பட்டு, தீரவ்ு மச ் ப்பட்ட பிறகு தண்ணரீ ்

இ ற்கக ான வடிகால்க்கு மவளிர ற்றப்படும். 

• சுரங்க குழியில் மகழநீர ் ரசகரிக்கப்படும்கள்மற்றும் 15 mx 10m x 3m 

பரப்பளகவ அகமக்கும் மதாட்டியில் ரசமித்து கவக்க அனுமதிக்கப்படும். 

ரசகரிக்கப்படும் நீர,் தூசிக  அடக்குவதற்கும், தூசி உருவாகக்கூடி  

இடங்களுக்கும், பசுகம மண்டலத்கத வளரப்்பதற்கும் நி ா மான முகறயில் 

ப ன்படுத்தப்படும். முன்மமாழிபவர ் மகழநீர ் ரசகரிப்பின் ஒரு பகுதி ாக 

மகழநீகர ரசகரித்து ப ன்படுத்துவார ்

• உள் சரிவுகளுடன் கூடி  மபஞ்சுககள வழங்குதல் மற்றும் வடிகால் மற்றும் 

கால்வா ்களின் அகமப்பு மூலம், மகழ நீகர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் 

இறங்க அனுமதிக்கிறது, இதனால் நீர ்கட்டுப்பாடற்ற ஓட்டத்தினால் ஏற்படும் 

அரிப்பு மற்றும் நீர ்ரதக்கத்தின் விகளவுககள குகறக்கிறது. 

• மகழயின் ரபாது ரசகரிக்கப்படும் நீகர தூசிக  அடக்குவதற்கும் 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுகம ான மபல்ட ் ரமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் 

ப ன்படுத்தவும் 

• எண்மண ்கள் மற்றும் கிரீஸ்ககள அகற்ற இகடமறிக்கும் 

மபாறிகள்/எண்மண ் பிரிப்பான்ககள நிறுவுதல். டிப்பர ்வாஷ்-டவுன் வசதி 

மற்றும் இ ந்திர பராமரிப்பு முற்றத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் 

மறுப ன்பாட்டிற்கு முன் இகடமறிக்கும் மபாறிகள்/எண்மண ் பிரிப்பான்கள் 

வழி ாக மசல்லும்; 

• மகழக்காலங்களில் இகடநிறுத்தப்படட் திடப்மபாருட்ககள 

நிகலநிறுத்துவதற்கு உதவ, flocculating அல்லது coagulating முகவரக்களப் 

ப ன்படுத்துதல்; 

• குவாரி குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீரின் தரம் 

பற்றி  அவ்வப்ரபாது பகுப்பா ்வு. 

• ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பகறகள் / 

கழிப்பகறகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ் மசப்டிக் ரடங்கில் 

மவளிர ற்றப்படுகிறது, அகதத் மதாடரந்்து ஊறகவக்கும் குழிகள். 

• சுரங்கத்தில் இருந்து மவளிர றும் கழிவு நீர,் தூசிக  அடக்குவதற்கும், 

மரங்ககள வளரப்்பதற்கும் ப ன்படுத்துவதற்கு முன், மதாட்டிகளில் 

சுத்திகரிக்கப்படும்.  

• பருவமகழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி ரமற்மகாள்ளப்படும். 
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• திறந்தமவளி கிணறு, ஆழ்துகள கிணறு மற்றும் ரமற்பரப்பு நீர ்ஆகி வற்றில் 

உள்ள நீரின் தரத்கத மதாடரந்்து கண்காணித்தல் மற்றும் பகுப்பா ்வு 

மச ்தல் 

 

11.4.3 காற்று சூழல் 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

▪ எக்ஸ்கரவசன் ரபாது, எக்ஸ்கரவசன், துகளயிடுதல், மவடித்தல் மற்றும் 

மபாருட்கள், குறிப்பிடட் மபாருள் (PM), சல்பர ் கட ஆக்கசடு ரபான்ற வாயுக்கள், 

வாகன மவளிர ற்றத்தில் இருந்து கநடர்ஜன் ஆக்கசடுகள் ரபான்ற பல்ரவறு 

கட்டங்களில் காற்று மாசுபாடுகள் முக்கி  காற்று மாசுபடுத்திகள் உள்ளன. 

▪ மவடிப்பு முழுகம கட ாமல் மவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில 

ரநரங்களில் காற்கற மாசுபடுத்தலாம். 

▪ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து மவளிர றும் தப்பிர ாடி  தூசி, தப்பிர ாடி  

தூசிக்கு ரநரடி ாக மவளிப்படும் சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள் மீது விகளகவ 

ஏற்படுத்தக்கூடும். 

▪ அரத ரநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் ப ணித்து சுரங்க குத்தகக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிர றலாம். 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

துரளயிடுதல் -மூலத்திலுள்ள தூசிக க் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துகளயிடல் 

பயிற்சி மச ் ப்படும். தண்ணரீ ் பற்றாக்குகற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-ரொல் 

காலரின் வாயில் டஸ்ட ் ெூட ் உடன் உலர ் துகளயிடுவதற்கு மபாருத்தமான 

வடிவகமக்கப்படட் டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்வழங்கப்படும். 

 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்:- 

• இந்த அகமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் அடக்கப்படுகிறது. 

தூசி அடக்குமுகற மிகவும் ப னுள்ளதாக இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் 

மதாழில் வசதி மற்றும் ஆரராக்கி த்தின் புள்ளியில் இருந்து ரமம்படுத்தப்படும். 

• தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இன்ஜின், கம்ப்ரசர ்ரபான்றவற்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

• டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

• துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

• தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரக்வத் திறன் ரமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விகளவாக பாதுகாப்பான ரவகல நிகலகமகள் ஏற்படும். 

 

பவடித்தல் - 

• உள்ளூர ் நிகலகமகளுக்கு ஏற்றவாறு மவடிக்கும் ரநரத்கதயும், மவடிக்கும் 

முகத்தில் தண்ணரீ ்மதளிக்கும் ரநரத்கதயும் அகமக்கவும் 

• மவடிப்பகதத் தவிரக்்கவும், அதாவது மவப்பநிகல தகலகீழ் ஏற்படக்கூடி  

மற்றும் பலத்த காற்று குடியிருப்பு பகுதிககள ரநாக்கி வீசும் ரபாது 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு என்பது மபாருத்தமான மவடிமவடி மற்றும் 

குறுகி  கால மடட்டரனடட்ரக்கள ஏற்றுக்மகாள்வது, காலர ் மண்டலத்தில் 

ரபாதுமான துகளககள உருவாக்குதல் மற்றும் நாளின் ஒரு குறிப்பிடட் 

ரநரத்திற்கு மவடிப்பகத கட்டுப்படுத்துதல், அதாவது மதி  உணவு ரநரத்தில், 

ஒரு துகளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் துகளக்கு கட்டணம் 

மசலுத்துதல் ஆகி கவ அடங்கும். 



 

  205 

• மபாருள் ஏற்றுவதற்கு முன், மவடித்த மபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படும் 

• மதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

ப ன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

 

ொல் சாரல மற்றும் மபாக்குவைதத்ு - 

• ரபாக்குவரத்தின் ரபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாகளக்கு இரண்டு 

முகற இழுத்துச ்மசல்லும் சாகலகளில் தண்ணீர ்மதளிக்கப்படும் 

• மபாருள் ரபாக்குவரத்து பகல் ரநரத்தில் ரமற்மகாள்ளப்படும் மற்றும் மபாருள் 

டாரப்ாலின் மூலம் மூடப்பட்டிருக்கும் 

• தூசி உருவாகுவகதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் ரவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குகறவாகரவ இருக்கும். 

• இழுத்துச ் மசல்லும் சாகலகள் மற்றும் ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

மதளித்தல் ஒரு நாகளக்கு இரண்டு முகற ரமற்மகாள்ளப்படும் 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கி  ஆதாரம் தாதுப் ரபாக்குவரத்துக்கு 

ப ன்படுத்தப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனரவ இ ந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு மச ல்முகறக  ரமம்படுத்துகிறது மற்றும் மாசுபாட்கடக் 

குகறக்கிறது. 

• உரலாகம் இல்லாத இழுத்துச ்மசல்லும் சாகலகள் ப ன்பாட்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்ரதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிகவத் தடுக்க டிப்பரக்கள அதிகமாக ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

• அகனத்து ரபாக்குவரத்து வாகனங்களும் மசல்லுபடி ாகும் PUC சான்றிதழ் 

கவத்திருப்பது உறுதி மச ் ப்படும் 

• தளரவ்ான மபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பகத அகற்ற, இழுத்து மசல்லும் 

சாகலகள் மற்றும் சரவ்ீஸ் சாகலககள தரம் பிரித்தல் 

 

பசர்ச பட்ரட - 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இ க்கத்தால் தூசி உருவாகுவகதத் தடுக்க, பிரதான 

சுரங்கப் பாகதகள் முழுவதும் மரங்ககள நடுதல் மற்றும் சுரங்கச ்

சாகலககள வழக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகி கவ 

நகடமுகறப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிககளச ் சுற்றி ரபாதுமான அகலத்தில் பசுகமப் பட்கட 

உருவாக்கப்படும் 

 

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• மதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

ப ன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அகனத்து சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்ஓட்டுநரக்ளிகடர  தூசி 

முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கி த்துவம் குறித்த விழிப்புணரக்வ உறுதி 

மச ்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிரசாதகனகள், பயிற்சிகள் மற்றும் 

பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு மச ் ப்படும். 

• முன்மமாழி ப்படட் தணிப்பு நடவடிக்கககளின் மச ல்திறகன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுகற நடத்தப்படும். 

 

11.4.4 இரைசச்ல் சூழல் 
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எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

  ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் மதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒரு மபரி  சுகாதார ஆபத்கத 

ஏற்படுத்துகிறது. தற்ரபாதுள்ள திறந்தமவளி சுரங்கத் திட்டத்தில் துகளயிடுதல், 

மவடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் வாகனங்களின் இ க்கத்தின் ரபாது சத்தத்தின் 

ஆதாரங்கள் பின்வருமாறு கவனிக்கப்படுகின்றன.  

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துகளயிடும் ரபாது கூரக்ம ான டிரில் பிட்ககளப் ப ன்படுத்துவது 

சத்தத்கதக் குகறக்க உதவும் 

• இரண்டாம் நிகல மவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பாகறககள 

உகடக்க கெட்ராலிக் ராக் பிரரக்கர ்ப ன்படுத்தப்படும்; 

• முகற ான இகடமவளி, சுகம, தண்டு மற்றும் உகந்த 

கட்டணம்/தாமதத்துடன் கட்டுப்படுத்தப்படட் மவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• பிளாஸ்டிங் சாதகமான வளிமண்டல நிகல மற்றும் குகறவான மனித 

மச ல்பாடு ரநரங்களின் ரபாது மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அகமப்கபப் 

ப ன்படுத்தி ரமற்மகாள்ளப்படும்; 

• இகரசச்ல் ஏற்படுவகதக் குகறக்க ஒவ்மவாரு வாரமும் இ ந்திரங்களின் 

சரி ான பராமரிப்பு, எண்மண ் மற்றும் கிரீஸ் ஆகி கவ மச ் ப்படும்; 

• அதிக அளவு சத்தத்கத உருவாக்கும் இ ந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்படட் அகறககள வழங்குதல்; 

• அகனத்து இ ந்திரங்களிலும் கசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிக ச ் சுற்றிலும், இழுத்துச ் மசல்லும் சாகலகளிலும் பசுகமப் 

பட்கட/ரதாடட்ம் உருவாக்கப்படும். ரதாட்டம் சத்தம் பரவுவகத குகறக்கிறது; 

• மெசஇ்எம்எம் ஆபரரடட்ரக்ள் மற்றும் எசஇ்எம்எம் அருரக பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இ ர ்பிளக்குகள் ரபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தாலும் அவற்றின் ப ன்பாடு உறுதி மச ் ப்படும். 

• ரமாசமான இகரசச்ல் நிகல விகளவுககளப் பற்றி  விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுத்த, வழக்கமான மருத்துவ பரிரசாதகன மற்றும் பணி ாளரக்ளுக்கு 

முகற ான பயிற்சி. 

 

11.4.5 உயிைியல் சூழல் 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

  திட்டப் பகுதிக்குள் ரதசி  பூங்கா மற்றும் மதால்மபாருள் நிகனவுசச்ின்னங்கள் 

எதுவும் இல்கல. புலம்மப ரந்்த தாழ்வாரங்கள், புலம்மப ரந்்த பறகவ-விலங்குகள், 

அரி  உள்ளூர ்மற்றும் அழிந்துவரும் இனங்கள் எதுவும் இல்கல. இப்பகுதியில் வன 

விலங்குகள் இல்கல. திட்ட தளத்தில் இனப்மபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் 

எதுவும் கண்டறி ப்படவில்கல. 10 கிமீ சுற்றளவில் ரதசி  பூங்கா மற்றும் 

வனவிலங்கு சரணால ம் இல்கல. சுரங்கத்கதச ்சுற்றியுள்ள குப்கபகள் / கட்டுகள் 

தவறான விலங்குகள் நுகழவதற்கு நல்ல தகட ாக மச ல்படுகின்றன. 

சுரங்கத்திற்குப் பிந்கத  கட்டத்தில், சுரங்கப் பள்ளங்களில் விலங்குகள் விழுவகதத் 

தடுக்க, மவட்டிம டுக்கப்படட் மவற்றிடத்கதச ் சுற்றிலும் கம்பி ரவலி அகமக்க 

முன்மமாழி ப்படட்து. 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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  சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால் அப்பகுதியின் 

இ ற்கக ான தாவரங்கள்/விலங்கு நிகலகளில் ஏற்படும் பாதகமான விகளவுககள 

குகறக்க, தூசி உற்பத்திக  தடுக்க அகனத்து தூசி நிகறந்த பகுதிகளிலும் தண்ணரீ ்

மதளித்தல் மற்றும் நீர ்மதளித்தல் அகமப்புகள் உறுதி மச ் ப்படும். முகற ான 

மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்படட் ரதாட்டத் திடட்ம் ரமற்மகாள்ளப்படும். 

 

அட்டவரண 11.12  பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 
முன்பமாழியப்பட்

ட மைங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

உயிை் 
பிரழத்தல் 

% 

மூடப்பட 
மவண்டிய பகுதி 

ச.மீ. 
இனத்தின் பபயை் 

வளைக்்கப்படும் 
என 

எதிை்பாைக்்கப்ப
டும் மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 40 80% 340 ரவம்பு, 
மபாங்கமி ா 
பின்னா, 

ரகசுவரினா 
ரபான்றகவ. 

32 

II 40 80% 340 32 

III 40 80% 340 32 

IV 40 80% 340 32 

V 40 80% 340 32 

 

11.4.6 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• இத்திட்டத்தின் மூலம் ரவகலவா ்ப்பு உருவாக்கம் மூலம் சுமார ் 24 

நபரக்ளுக்கு ரநரடி ரவகலவா ்ப்பு கிகடக்கும். 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• ஆகல இ ந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நகடமுகறகள் பின்பற்றப்படும், இது சாத்தி மான இகரசச்ல் 

பிரசச்கனககளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்தி  மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரி த்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அகதச ்சுற்றிலும் பசுகமப் பட்கட உருவாக்கப்படும்.  

• கம ப் பகுதிக்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்கபக் குகறக்க உரி  காற்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கக எடுக்கப்படும்.  

• மதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ்சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி 

ககயுகறகள், மெல்மமட்கள், பாதுகாப்பு காலணிகள், கண்ணாடிகள், 

ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுககளப் பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் 

ரபான்ற தனிப்படட் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும்.  

• இந்தத் திட்டத்தில் இருந்து ரநரடி ாகவும் மகறமுகமாகவும் ரா ல்டி, வரி, 
டிஎம்எஃப், என்எம்இடி ரபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவா ் மூலம் மாநில 

மற்றும் மத்தி  அரசுகளுக்குப் ப னளிக்கவும். 

 

11.5 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

• கீரழ உள்ள புவியி ல் ஆ ்வு மற்றும் ஆ ்வுகளின்        

 அடிப்பகடயில் தளம் ரதரந்்மதடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிடட் இடத்தில் கனிமங்கள் ஏற்படுதல். 

• மபாருட்கள் மற்றும் மனிதவளத்திற்கான ரபாக்குவரத்து வசதி. 
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• சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் தணிப்பு சாத்தி க்கூறுகளின்       

 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் 

• சமூக-மபாருளாதார பின்னணி. 
• கனிம கவப்பு இ ற்ககயில் குறிப்பிடட் தளம்; எனரவ இந்த   

 திட்டத்திற்கு மாற்று இடம் ரதடும் ரகள்வி எழவில்கல. 

11.6 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

  மபாதுவாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆ ்வு குறுகி  காலத்தில் 

ரமற்மகாள்ளப்படுகிறது மற்றும் தரவு இ ற்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளால் 

தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடுககளயும் மகாண்டு வர முடி ாது. எனரவ 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககளக் கருத்தில் மகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் 

அளவுருக்களின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசி ம். 

கண்காணிப்பின் ரநாக்கம் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் மச ல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு மச ் ; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆ ்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல். 

 

11.6.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

சுரங்க ரமலாளர ்

சுற்றுசச்ூழல் 
விஞ்ஞானி 

MoEF/SPCB & NABET அங்கீகாரம் 
மபற்ற சுற்றுசச்ூழல் 
ஆரலாசகரால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மவளிப்புற ஆ ்வகம் 

ரவதியி லாள
ர ்(1) CSR ரமலாளர ்(1) 

ரதாட்டக்ககல 
நிபுணர ்(1) 

தண்ணீர ்மதளிப்பான் 
ஆபரரடட்ர ்(1) 
திறகம ற்ற 

மதாழிலாளரக்ள் (1) 

குத்தககதாரர ்
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அட்டவரண 11.13: பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு அட்டவரண 

வ. 

எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழ
ல் 

பண்புகள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

1 காற்று தரம் 
2 இடங்கள் (1 
ரகார ்& 1 
பஃபர)் 

24 மணி 
ரநரம் 

6 
மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

ஃப்யூஜிடிவ் 
டஸ்ட், PM2.5, 

PM10, SO2 
மற்றும் NOx. 

2 
வானிகல 
ஆ ்வு 

காற்றின் தரக் 
கண்காணிப்பு 

& IMD 
இரண்டாம் 
நிகலத் தரவு 
மதாடங்குவத
ற்கு முன் 
என்னுகட  
தளத்தில் 

மணிரநர
ம் / 

தினசரி 

மதாடரச்ச்ி ா
ன ஆன்கலன் 
கண்காணிப்பு 

காற்றின் 
ரவகம், 
காற்றின் 
திகச, 

மவப்பநிகல, 
ஈரப்பதம் 
மற்றும் 

மகழப்மபாழி
வு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணி
ப்பு 

2 இடங்கள் 
(1SW & 1 GW) 

- 
6 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

IS:10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுகறகளி
ன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்
ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரி ல் 

குறிப்பிடட் 
கிணறுகளில் 
சுமார ்1 

கிரலாமீட்டர ்
மதாகலவில் 
உள்ள 

திறந்தமவளி 
கிணறுகளில் 
நீரம்ட்டம் 

- 
6 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

bgl இல் ஆழம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கள் (1 
ரகார ்& 1 
பஃபர)் 

மணிரநர
ம் - 1 நாள் 

6 
மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

Leq, Lmax, Lmin, 
Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 
அருகிலுள்ள 
குடியிருப்பில் 

(அறிக்ககயில்) 
– 

மவடிமவடிப்பு 
நடவடிக்ககயி
ன் ரபாது 

உசச் துகள் 
ரவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் (1 
ரகார ்& 1 
பஃபர)் 

– 
ஆறு 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகற 

உடல் மற்றும் 
இரசா ன 
பண்புகள் 

8 
பசுகம 
அரண் 

திட்டப் 
பகுதிக்குள் 

தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

11.7 கூடுதல் ஆய்வுகள் 

11.7.1 P1க்கான இடை் மதிப்பீடு 

  2002 டிசம்பர ்31, 2002 ரததியிடட் சுற்றறிக்கக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இ க்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கி  குறிப்பிடட் இடர ் மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதலின் அடிப்பகடயில் இடர ்மதிப்பீடட்ிற்கான வழிமுகற அகமந்துள்ளது. 

டிஜிஎம்எஸ் இடர ்மதிப்பீட்டு மச ல்முகற ரநாக்கம் பணிசச்ூழல் மற்றும் அகனத்து 
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மச ல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் சாத்தி மான அபா ங்ககளக் கண்டறிந்து, 

உடனடி கவனம் ரதகவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிகம அளிப்பதற்காக அந்த 

ஆபத்துகளின் அபா  அளகவ மதிப்பிடுதல். ரமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் 

மபாறுப்பான வழிமுகறகள் அகட ாளம் காணப்பட்டு, அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்கககள், கால அட்டவகணயில் அகமக்கப்பட்டுள்ளகவ, துல்லி மான 

மபாறுப்புகளுடன் பதிவு மச ் ப்படுகின்றன. DGMS, DGMS வழங்கி  உரலாக 

சுரங்கத்கத நிரவ்கிப்பதற்கான தகுதிச ்சான்றிதகழ கவத்திருக்கும் தகுதி வா ்ந்த 

சுரங்க ரமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்ககயும் 

ரமற்மகாள்ளப்படும். 

11.7.2 P1 க்கான மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

  ரபரிடர ் ரமலாண்கமத் திடட்ம், உயிர ் பாதுகாப்பு, சுற்றுசச்ூழகலப் 

பாதுகாத்தல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திக  மறுசீரகமத்தல் மற்றும் காப்புச ்

மச ல்பாடுககள இரத முன்னுரிகம வரிகசயில் உறுதி மச ்வகத ரநாக்கமாகக் 

மகாண்டுள்ளது. 

ரபரிடர ் ரமலாண்கம திட்டத்தின் ரநாக்கம், சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற 

ரசகவகளின் ஒருங்கிகணந்த வளங்ககளப் ப ன்படுத்தி பின்வருவனவற்கற 

அகடவதாகும்: 

• பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீடப்ு மற்றும் மருத்துவ சிகிசக்ச;  

• மற்றவரக்களப் பாதுகாக்கவும்;  

• மசாத்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் ரசதத்கத குகறத்தல்;  

• ஆரம்பத்தில் சம்பவத்கதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் மகாண்டு 

வரவும்;  

• பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மற்றும் 

• அவசரநிகலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிகலகள் பற்றி  அடுத்த 

விசாரகணக்கு மதாடரப்ுகட  பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்ககள பாதுகாத்தல் 

11.7.3 ஒட்டுபமாதத் தாக்கம் ஆய்வு 

அட்டவரண 11.14: சாதாைணக் கல்லின் ஒட்டுபமாத்த உற்பதத்ி சுரம 

முன்பமாழியப்படட் உற்பதத்ி விவைங்கள் 

m3 இல் 5 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடதத்ிற்கு m3 

இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு m3 

இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

1,89,875 37,975 126 21 

 

அட்டவரண 11.15: சைரளகளின் ஒட்டுபமாத்த உற்பதத்ி சுரம 

முன்பமாழியப்படட் உற்பதத்ி விவைங்கள் 

m3 இல் 2 - 3 

ஆண்டுகள் 

ஒரு 

வருடதத்ிற்கு 

m3 இல் 

ஒரு 

நாரளக்கு 

m3 இல் 

ஒரு நாரளக்கு லாைி 
சுரமகளின் எண்ணிக்ரக 

22,365 7455 25 4 
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அட்டவரண 11.16: எதிை்பாை்க்கப்படட் நில அதிை்வுகள் 

பவடிபவடிப்பு 
தளதத்ிலிருந்து தூைம் (D) 

(மீ) 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு அளவு 
(Q) 

(கிமலா) 

பிபிவி 

(மிமீ/வி) 

100 56 7.8 

200 56 6.5 

300 56 3.9 

400 56 2.7 

500 56 2.1 

600 56 1.6 

700 56 1.3 

800 56 1.1 

900 56 1.0 

1000 56 0.9 

 

அட்டவரண 11.17: சமூகப் பபாருளாதாை நன்ரமகள் 

திட்ட பசலவு CER @ 2% 

₹ 47,62,000 ₹ 96,000 
 

அட்டவரண 11.18 மனிதவளதத்ின் மதரவ 

வ. எண் விவைங்கள் எண்கள் 

1. கமன் ஃரபாரர்மன் 1 

2. பிளாஸ்டர ்/ துகண 1 

3. எக்ஸ்கரவசன் - ஆபரரடட்ர ்& டிகரவர ் 4 

4. ஜாக் சுத்தி இ க்குபவர ் 10 

பகுதி திறரமயான பதாழிலாளை் 

5. பாதுகாப்பு 1 

திறரமயற்ற உரழப்பு 

6. மதாழிலாளர ்மற்றும் உதவி ாளர ் 3 

7. சுத்தம் மச ்பவர ் 4 

பமாத்தம் 24 

அட்டவரண 11.19: கிைீன்பபல்ட ்வளை்சச்ி நன்ரமகள் 
நடுவதற்கு 

முன்பமாழியப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிை் 
பிரழப்பு 

% 

பைப்பளவு 

ச.மீ 
இனத்தின் பபயை் 

வளைக்்கப்படும் என 

எதிை்பாைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

200 80% 1700 
ரவம்பு, 

ரகசுவரினா 
160 

11.8 திட்டத்தின் நன்ரமகள் 

புன்னம் கிராமத்தில் சாதாரணக் கல் மவட்டுவதற்கான முன்மமாழி ப்படட் 

திட்டங்கள், 1,89,875 m3 சாதாரணக் கல், 22,365 m3 சரகள 5 ஆண்டுகளில் உற்பத்தி 
மச ்வகத ரநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. இது அண்கட பகுதிகளில் சமூக-
மபாருளாதார மச ல்பாடுககள ரமம்படுத்துவரதாடு பின்வரும் நன்கமககளயும் 
ஏற்படுத்தும் 
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• ரவகல வா ்ப்பு அதிகரிப்பு 

• சமூக-மபாருளாதார நலனில் முன்ரனற்றம் 

• உடல் உள்கட்டகமப்பில் முன்ரனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்ரனற்றம் 

11.9 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத ்திட்டம்  

  சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் உருவாக்கப்படட் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுற்றுசச்ூழல் ரமலாண்கமத் திட்டத்கத திறம்பட மச ல்படுத்துவகதயும், சுரங்க 

ரமலாண்கம நிகல மூலம் சுற்றுசச்ூழல் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவகத உறுதி 

மச ்வகதயும் உறுதி மச ்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் மபாறுப்பாகும்: 

• நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காற்றின் தரம் மற்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகி வற்கற கண்காணித்தல் 

• மவளிப்புற ஆ ்வகம் மூலம் ரசகரிக்கப்பட்ட நீர ்மற்றும் காற்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பா ்வு 

• நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்குமுகற, காற்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிககள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பு நிகல ம் ரபான்றவற்கற உள்ளடக்கி  

மாசுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள்/ சாதனங்ககள 

மச ல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல். 

• திட்டம் மற்றும் மவளி நிறுவனங்களுடன் சுற்றுசச்ூழல் மதாடரப்ான 

மச ல்பாடுககள ஒருங்கிகணத்தல் 

• சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள மதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்கள்மதாகக 

பற்றி  சுகாதார புள்ளிவிவரங்கள் ரசகரிப்பு 

• பசுகம பட்கட வளரச்ச்ி 

• சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் மச ல்பாட்டின் முன்ரனற்றத்கத 

கண்காணித்தல் 

மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரி ம், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அகமசச்கம் மற்றும் 
சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தகனகள் மற்றும் நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல்கள் 
மற்றும் மச ல்பட ஒப்புதல் ஆகி வற்றின் சடட் விதிகள், விதிமுகறகளுக்கு 
இணங்குதல் 

11.10 முடிவுரை 
  பல்ரவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீது ரநரம்கற மற்றும் எதிரம்கற 

விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுமமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து, 

சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்த எதிரம்கற ான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று முடிவு மச ் லாம். 

 

  சுரங்க நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தணிக்க, நன்கு 

திட்டமிடப்பட்ட EMP மற்றும் விரிவான பிந்கத  திட்டக் கண்காணிப்பு அகமப்பு 

வழக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் தளத்தில் உடனடி ாக சரிமச ்வதற்காக 

வழங்கப்படுகிறது. கிளஸ்டர ் குவாரி நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்டப் 

பகுதியிலும் அகதச ் சுற்றியுள்ள சமூகப் மபாருளாதார நிகலகமகள் கணிசமாக 

ரமம்படுத்தப்படும். எனரவ, முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும். 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகைக்ரள பவளிப்படுத்துதல் 

 

12.1 ஆமலாசகைின் பவளிப்பாடு 

M/s சுற்றுசச்ூழல் வளங்கள்NABET சான்றிதழின்படி NABET அங்கீகாரம் 
மபற்ற EIA ஆரலாசகர:் NABET/EIA/1922/SA0133 மாரச் ் 30, 2022 வகர 
மசல்லுபடி ாகும். Enviro Resources இன் பதிவு மச ் ப்பட்ட அலுவலகம் 
E-604, Crystal Plaza, New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053, மகாராஷ்டிரா. 
 

NABET சான்றிதழ் படம் 12.1 இல் மகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

M/s சுற்றுசச்ூழல் வளங்கள் மதிப்புமிக்க வாடிக்கக ாளரக்ளுக்கு 
பின்வரும் சுற்றுசச்ூழல் ஆரலாசகன ரசகவககள வழங்குவதில் 
ஈடுபடட்ுள்ளது: 
1) மாநில அரசின் சுற்றுசச்ூழல் துகறயிடம் இருந்து சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி மபறுதல். மற்றும் MoEF & CC, GOI 

2) சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆ ்வுகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

ரமலாண்கம திட்டம் (EMP) 

3) சுற்றுசச்ூழலுக்கு உரி  விடாமு ற்சி ரசகவகள் 

4) மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரி த்திடம் இருந்து அதன் 

திருத்தங்ககள நிறுவுதல், இ க்குதல், புதுப்பித்தல் மற்றும் 

திருத்தங்களுக்கு ஒப்புதல் 

5) CRZ அனுமதிமத்தி  மற்றும் மாநில CZMA (கடரலார மண்டல 

ரமலாண்கம ஆகண ம்) 

6) வன அனுமதிMoEF & CC, GOI இலிருந்து 

7) சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிகளுக்கான சுற்றுசச்ூழல் இணக்க அறிக்கக 

த ாரித்தல், நிறுவுவதற்கான ஒப்புதல் மற்றும் மச ல்பட ஒப்புதல் 

8) ETP, STP, WTP & ஜீரரா திரவ மவளிர ற்ற (ZLD) ஆகலக  

வடிவகமத்தல் மற்றும் மச ல்படுத்துதல் 

9) அளவு இடர ்பகுப்பா ்வு (QRA), HAZOP, HAZID, ரபரிடர ்ரமலாண்கமத் 

திட்டம் (DMP) அறிக்ககககளத் த ாரித்தல். 

10) ஆன்-கசட் & ஆஃப்-கசட ்எமரம்ஜன்சி த ாரந்ிகலத் திட்டத்கதத் 

த ாரித்தல் 

11) சட்டப்பூரவ் வழிகாடட்ுதல்களுக்குப் பதிலளிக்கவும் & மூடுதகல 

ரத்து மச ் வும். 
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படம் 12.1: NABET சான்றிதழ் 


