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For easy represantation of Proposed and Existing Quarries in the Cluster are given unique codes and 

identifies and studied in this EIA EMP Report. 

PROPOSED QUARRY 

CODE Name of the Owner S.F. Nos 

Extent 

(in 

Hects) 

Status 

P1 

Thiru.K.Venkatraman, 

S/o. Kalyana Sundaram, 

D.No.41, Sairam Illam, 

Harvy Nagar, 2nd Street, 

Arasaradi, 

Madurai District 

72/4 1.19.0 

ToR obtained vide 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.8499/SEAC/ 

ToR-991/2021 

Dated:28.07.2021 

  TOTAL 1.19.0  

EXISTING QUARRY 

E1 Thiru.I.Ahamed Abdul Razzak 

70/2(0.24.5), 

70/5(0.49.5) 

etc., 

3.67.0 07.06.2018 to 06.06.2023 

E2 Thiru.R.Boopathirajan, 

39/2A(0.48.5), 

39/2B(0.26.5) 

etc., 

2.09.5 28.08.2017 to 27.08.2022 

E3 Thiru.S.Rathinam 
84/2F(0.56.25), 

84/2G etc., 
1.61.0 17.07.2018 to 16.07.2023 

E4 Thiru.M.Annamuthu 
16/1(0.72.0) & 

16/2A (0.40.5) 
1.12.5 24.09.2019 to 23.09.2024 

TOTAL 8.50.0  

 GRAND TOTAL 9.69.0  

ABANDONED AND EXPIRED QUARRIES 

EX1 NIL 

TOTAL NIL  

 

Source: i).AD Letter – Rc.No.427/Mines/2020, Dated: 08.03.2021 

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

 

 

 

 



 

TERMS OF REFERENCE (ToR) COMPLIANCE 

 Thiru V.Venkatraman 

“ToR issued vide Letter No.SEIAA-TN/F.No.8499/SEAC/ ToR-991/2021 Dated:28.07.2021” 

SPECIFIC CONDITIONS 

1 Restricting the maximum depth of mining to 

22m 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 61690cu.m of rough stone and 

10494cu.m of gravel are permitted for mining 

over five years. 

Agreed and followed in Entire report 

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

per the approved mining plan considering the 

hydrogeological regime of the surrounding area 

as well as for safe mining. 

Safe and technical mining should practice 

3 There are many waterbodies present within 500m 

and 1km and hence impact study shall be 

conducted considering those water bodies. 

Hydrogeological impact study conducted and given 

in chapter 3 

4 The Cumulative Impact analysis due to emission 

from the source and the fugitive emission due to 

mining as well as transport of minerals needs to 

be assessed and the report may be submitted. 

The cumulative impact study on the Fugitive 

emission were measured and discussed in Chapter 

3 & 4. 

5 During EIA presentation of the maximum depth 

in adjacent mines should be given. Considering 

the data on all cluster mines the impact study shall 

be conducted. 

Mentioned in chapter 7. Page 135 

6 Contour map of the water table detailing the 

number of wells located around the site and its 

impacts on the wells due to mining activity. 

Hydrogeological study was carried out and the 

number of wells located around the site is discussed 

in Chapter 3, Page No.46. 

7 The project proponent shall conduct the hydro-

geological study to evaluate the impact of 

proposed mining activity on the groundwater 

table, agriculture activity and water bodies such 

as rivers, tanks, canals, ponds etc. located nearby 

by the proposed mining area. 

The hydro-geological study was conducted to 

evaluate the possible impact on the ground water 

table. No significant impacts are anticipated on the 

water bodies around the project area. Details are 

discussed under Chapter No. 3, Page No. 46 – 57. 



 

8 PP shall furnish the number of groundwater 

pumping and open wells within 1km radius  

The number of wells located around the site is 

discussed in Chapter 3, Page No. 46. 

9 Proponent shall carry out the cumulative impact 

study on the agricultural area due to mining. 

The cumulative impact study on the agriculture 

area due to mining crushers and other activities 

around the project site is discussed in Chapter 7, 

Page No. 141 – 146. 

10 Details of surrounding well and the assessment of 

cumulative impact on the groundwater due to 

mining shall be the part of EIA study 

The hydro-geological study was conducted to 

evaluate the possible impact on the ground water 

table. No significant impacts are anticipated on the 

water bodies around the project area. Details are 

discussed under Chapter No. 4, Page No.102. 

11 Socioeconomic study should be carried out within 

a 10km buffer zone from the mines 

The Socio-Economic Studies were carried out for 

10 km buffer zone from proposed project and 

discussed under Chapter 3, Page No. 86-100 

12 A tree survey study shall be carried out in the 

mining lease applied area and its management 

during mining activity. 

There is no greenbelt development during earlier 

period and now it is proposed to plant about 115 

Nos of trees during the Mining plan period. 

The detailed Greenbelt Development Plan is 

discussed in Chapter No. 4, Page No. 122. 

13 CER activities should be carried out taking into 

consideration the requirement of local habitants 

available within the buffer zone. 

Allocation for Corporate Environment 

Responsibility (CER) shall be made as per 

Government of India, MoEF & CC Office 

Memorandum F.No.22-65/2017-IA.III, Dated: 

01.05.2018. 

As per para 6 (II) of the office memorandum, the 

quarry project being a green field project & Capital 

Investment is ≤ 100 crores, shall contribute 2% of 

Capital Investment towards CER as per directions 

of EAC/SEAC and the total CER amount is Rs 

Rs.45,000/- 

The detailed CER Activities is discussed under 

Chapter No. 8, Page No. 155 

14 A detailed mine closure plan for the proposed 

project 

Discussed under Chapter 4, Page No. 107-108. 

Mine Closure Plan is a part of Approved Mining 

Plan enclosed as Annexure Volume – 1. 



 

15 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 

Standard Operating Procedures as per DGMS for 

Safety and Health aspects of the workers and for 

surrounding habitants during mining operations is 

to be followed. 

The details are discussed under Chapter No. 10, 

Page No. 163-168. 

16 The recommendation for the issue of Terms of 

Reference is subject to the final outcome of the 

Hon’ble NGT, Principal bench, New Delhi in 

O.A.No.186 of 2016 (M.A.No. 350/2016) and 

O.A.No.200/2016and 

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

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

920/2016, M.A.No. 1122/2016, M.A.No.12/2017 

& M.A.No. 843/2017) and O.A.No 405/2016 and 

O.A.No 520 of 2016 (M.A.No. 981/2016, 

M.A.No.982/2016 & M.A.No. 384/2017) 

Agreed & noted. 

17 A detailed study of the lithology of the mining 

lease area shall be furnished. 

Detailed under Chapter 2, Page No. 16 

18 The project proponent shall furnish the details 

along with the EIA Report of the existing 

Greenbelt area earmarked with GPS coordinates 

and list of trees are planted with copy of 

photos/documents. 

No Silicosis is anticipated due to this proposed 

quarry. 

Standard Operating Procedures as per DGMS for 

Safety and Health aspects of the workers and for 

surrounding habitants during mining operations is 

to be followed. 

The details are discussed under Chapter No. 10, 

Page No. 163-166. 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1 As per the MoEF & Cc Office Memorandum 

F.No.22-6512017-14.III dated :30.09.2020, and 

2011012020 the proponent shall furnish the 

proposal to address the concerns raised during the 

public hearing and shall be part of the EMP 

Hydrogeological study was carried out detailing 

the number of wells located around the site and is 

discussed in Chapter 3, Page No.46. 

2 Details of study on social impact, including 

livelihood of local people 

The hydro-geological study was conducted to 

evaluate the possible impact on the ground water 

table. No significant impacts are anticipated on the 

water bodies around the project area. Details are 

discussed under Chapter No. 3, Page No. 46. 



 

3 A Detailed plan on plastic waste management 

shall be furnished. Further, the proponent should 

strictly comply with, Tamil Nadu Government 

Order (Ms) No.84 Environment and forests 

(EC.2) Department dated 25.06.2018 regarding 

ban on one time use and throw away plastics 

irrespective of thickness with effect from 

01.01.2019 under Environment (Protection) Act, 

1986. In this connection, the project proponent 

has to furnish the action plan. 

The number of wells located around the site is 

discussed in Chapter 3, Page No. 46-57. 

4 A detailed Post – COVID health management 

plan for construction workers as per ICMR and 

MHA guidelines or the state govt. guideline may 

be followed and report shall be furnished. 

Detailed under Chapter 7, Page No. 152 

STANDARD TERMS OF REFERENCE 

1 Year-wise production details since 1994 should 

be given, clearly stating the highest production 

achieved in any one year prior to 1994. It may 

also be categorically informed whether there had 

been any increase in production after the EIA 

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

highest production achieved prior to 1994. 

Not applicable. 

This is Not a violation category project. 

This proposal falls under B1 Category (Cluster 

Condition). 

2 A copy of the document in support of the fact 

that the Proponent is the rightful lessee of the 

mine should be given. 

The applied land for quarrying is a Patta Land. 

Document is enclosed along with Approved Mining 

Plan as Annexure Volume 1. 

3 All documents including approved mine plan, 

EIA and Public Hearing should be compatible 

with one another in terms of the mine lease area, 

production levels, waste generation and its 

management, mining technology etc. and should 

be in the name of the lessee.  

Noted & agreed. 

 

4 All corner coordinates of the mine lease area, 

superimposed on a High-Resolution Imagery/ 

toposheet, topographic sheet, geomorphology 

and geology of the area should be provided. Such 

an Imagery of the proposed area should clearly 

show the land use and other ecological features 

of the study area (core and buffer zone).  

Map showing –  

Project area is superimposed on Satellite imagery is 

enclosed in Figure No. 2.7 Page No. 15 

Project area boundary coordinates superimposed on 

Toposheet – Figure No. 2.2, Page No.8 

Surface Features around the project area covering 

10km radius – Figure No. 2.5, Page No. 11 

Geology map of the project area covering 10km 

radius - Figure No. 2. 8, Page No. 17 



 

Geomorphology Map of the Study Area covering 10 

km radius – Figure No. 2.9, Page No. 18 

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. 

Map showing –  

Geology map of the project area covering 10km 

radius - Figure No. 2. 8, Page No. 17 

Geomorphology Map of the Study Area covering 10 

km radius – Figure No. 2. 9, Page No. 18 

6 Details about the land proposed for mining 

activities should be given with information as to 

whether mining conforms to the land use policy 

of the State; land diversion for mining should 

have approval from State land use board or the 

concerned authority. 

The applied area was inspected by the officers of 

Department of Geology along with revenue officials 

and found that the land is fit for quarrying under the 

policy of State Government. 

7 It should be clearly stated whether the proponent 

Company has a well laid down Environment 

Policy approved by its Board of Directors? If so, 

it may be spelt out in the EIA Report with 

description of the prescribed operating 

process/procedures to bring into focus any 

infringement/deviation/ violation of the 

environmental or forest norms/conditions? The 

hierarchical system or administrative order of the 

Company to deal with the environmental issues 

and for ensuring compliance with the EC 

conditions may also be given. The system of 

reporting of non-compliances / violations of 

environmental norms to the Board of Directors 

of the Company and/or shareholders or 

stakeholders at large, may also be detailed in the 

EIA Report. 

The proponent has framed their Environmental 

Policy and the same is discussed in the Chapter No 

10, Page No 157. 

8 Issues relating to Mine Safety, including 

subsidence study in case of underground mining 

and slope study in case of open cast mining, 

blasting study etc. should be detailed. The 

proposed safeguard measures in each case 

should also be provided. 

It is an opencast quarrying operation proposed to 

operate in Mechanized method. The rough stone 

formation is a hard, compact and homogeneous 

body.  

The height and width of the bench will be 

maintained as 5m with 900 bench angles. 



 

Quarrying activities will be carried out under the 

supervision of Competent Persons like Mines 

Manager, Mines Foreman and Mining Mate. 

Necessary permissions will be obtained from 

DGMS after obtaining Environmental Clearance. 

9 The study area will comprise of 10 km zone 

around the mine lease from lease periphery and 

the data contained in the EIA such as waste 

generation etc., should be for the life of the mine 

/ lease period. 

Noted & Agreed. 

The study area considered for this study is 10 km 

radius and all data contained in the EIA report such 

as waste generation etc., is for the Life of the Mine 

/ lease period. 

10 Land use of the study area delineating forest 

area, agricultural land, grazing land, wildlife 

sanctuary, national park, migratory routes of 

fauna, water bodies, human settlements and 

other ecological features should be indicated. 

Land use plan of the mine lease area should be 

prepared to encompass preoperational, 

operational and post operational phases and 

submitted. Impact, if any, of change of land use 

should be given. 

Land use and land cover of the study area is 

discussed in Chapter No. 3, Page No. 33. 

 

11 Details of the land for any Over Burden Dumps 

outside the mine lease, such as extent of land 

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

issues, if any, should be given 

Not Applicable. 

There is no waste anticipated during this quarry 

operation. The entire quarried out rough stone will 

be transported to the needy customers. 

No Dumps is proposed outside the lease area. 

12 A Certificate from the Competent Authority in 

the State Forest Department should be provided, 

confirming the involvement of forest land, if any, 

in the project area. In the event of any contrary 

claim by the Project Proponent regarding the 

status of forests, the site may be inspected by the 

State Forest Department along with the Regional 

Office of the Ministry to ascertain the status of 

forests, based on which, the Certificate in this 

regard as mentioned above be issued. In all such 

cases, it would be desirable for representative of 

the State Forest Department to assist the Expert 

Appraisal Committees. 

Not Applicable. 

There is no Forest Land involved in the proposed 

project area. The proposed project area is a patta 

land. 

Approved Mining Plan is enclosed as Annexure 

Volume 1. 



 

13 Status of forestry clearance for the broken-up 

area and virgin forestland involved in the Project 

including deposition of net present value (NPV) 

and compensatory afforestation (CA) should be 

indicated. A copy of the forestry clearance 

should also be furnished. 

Not Applicable. 

The proposed project area does not involve any 

Forest Land. 

14 Implementation status of recognition of forest 

rights under the Scheduled Tribes and other 

Traditional Forest Dwellers (Recognition of 

Forest Rights) Act, 2006 should be indicated. 

Not Applicable. 

The project doesn't attract Recognition of Forest 

Rights Act, 2006. 

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

area, with necessary details, should be given. 

No Reserve Forest within the Study 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. 

Not Applicable. 

There are No National Parks, Biosphere Reserves, 

Wildlife Corridors, and Tiger/Elephant Reserves 

within 10 km Radius from the periphery of the 

project area. 

17 Location of National Parks, Sanctuaries, 

Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar 

site Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as 

proposed), if any, within 10 KM of the mine 

lease should be clearly indicated, supported by a 

location map duly authenticated by Chief 

Wildlife Warden. Necessary clearance, as may 

be applicable to such projects due to proximity 

of the ecologically sensitive areas as mentioned 

above, should be obtained from the Standing 

Committee of National Board of Wildlife and 

copy furnished 

Not Applicable. 

There are No National Parks, Biosphere Reserves, 

Wildlife Corridors, and Tiger/Elephant Reserves 

within 10 km Radius from the periphery of the 

project area. 

18 A detailed biological study of the study area 

[core zone and buffer zone (10 KM radius of the 

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

Details of flora and fauna, endangered, endemic 

and RET Species duly authenticated, separately 

for core and buffer zone should be furnished 

based on such primary field survey, clearly 

indicating the Schedule of the fauna present. In 

case of any scheduled-I fauna found in the study 

Detailed biological study of the study area [core 

zone and buffer zone (10 km radius of the periphery 

of the mine lease)] was carried out and discussed 

under Chapter No. 3, Page No. 68. 

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. 



 

area, the necessary plan along with budgetary 

provisions for their conservation should be 

prepared in consultation with State Forest and 

Wildlife Department and details furnished. 

Necessary allocation of funds for implementing 

the same should be made as part of the project 

cost. 

There is no endangered red list species found in the 

study area. 

19 Proximity to Areas declared as 'Critically 

Polluted' or the Project areas likely to come 

under the 'Aravalli Range', (attracting court 

restrictions for mining operations), should also 

be indicated and where so required, clearance 

certifications from the prescribed Authorities, 

such as the SPCB or State Mining Department 

should be secured and furnished to the effect that 

the proposed mining activities could be 

considered. 

Not Applicable. 

Project area / Study area is not declared in ‘Critically 

Polluted’ Area and does not come under ‘Aravalli 

Range. 

20 Similarly, for coastal Projects, A CRZ map duly 

authenticated by one of the authorized agencies 

demarcating LTL. HTL, CRZ area, location of 

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

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

The Mining Projects falling under CRZ would 

also need to obtain approval of the concerned 

Coastal Zone Management Authority). 

Not Applicable. 

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

2018. 

21 R&R Plan/compensation details for the Project 

Affected People (PAP) should be furnished. 

While preparing the R&R Plan, the relevant 

State/National Rehabilitation & Resettlement 

Policy should be kept in view. In respect of SCs 

/STs and other weaker sections of the society in 

the study area, a need-based sample survey, 

family-wise, should be undertaken to assess their 

requirements, and action programmes prepared 

and submitted accordingly, integrating the 

sectoral programmes of line departments of the 

State Government. It may be clearly brought out 

whether the village(s) located in the mine lease 

area will be shifted or not. The issues relating to 

shifting of village(s) including their R&R and 

Not Applicable. 

There are no approved habitations within a radius of 

300 meters. 

Therefore, R&R Plan / Compensation details for the 

Project Affected People (PAP) is not anticipated and 

Not Applicable for this project. 



 

socio-economic aspects should be discussed in 

the Report. 

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

(Summer Season); October-December (post 

monsoon season) ; December-February (winter 

season)]primary baseline data on ambient air 

quality as per  

CPCB Notification of 2009, water quality, noise 

level, soil and flora and fauna shall be collected 

and the AAQ and other data so compiled 

presented date-wise in the EIA and EMP Report. 

Site-specific meteorological data should also be 

collected. The location of the monitoring stations 

should be such as to represent whole of the study 

area and justified keeping in view the pre-

dominant downwind direction and location of 

sensitive receptors. There should be at least one 

monitoring station within 500 m of the mine 

lease in the pre-dominant downwind direction. 

The mineralogical composition of PM10, 

particularly for free silica, should be given. 

Baseline Data were collected for One Season (Post 

Monsoon) October – December 2021 as per CPCB 

Notification and MoEF & CC Guidelines. 

Details in Chapter No. 3, Page No. 31. 

23 Air quality modelling should be carried out for 

prediction of impact of the project on the air 

quality of the area. It should also take into 

account the impact of movement of vehicles for 

transportation of mineral. The details of the 

model used and input parameters used for 

modelling should be provided. The air quality 

contours may be shown on a location map clearly 

indicating the location of the site, location of 

sensitive receptors, if any, and the habitation. 

The wind roses showing pre-dominant wind 

direction may also be indicated on the map. 

Air Quality Modelling for prediction of incremental 

GLC’s of pollutant was carried out using AERMOD 

view 9.6.1 Model. 

Details in Chapter No. 4, Page No. 106. 

24 The water requirement for the Project, its 

availability and source should be furnished. A 

detailed water balance should also be provided. 

Fresh water requirement for the Project should 

be indicated. 

Total Water Requirement: 2.165 KLD 

Discussed under Chapter 2, Table No 2.15 and Page 

No 25. 



 

25 Necessary clearance from the Competent 

Authority for drawl of requisite quantity of water 

for the Project should be provided. 

Not Applicable. 

Water for dust suppression, greenbelt development 

and domestic use will be sourced from accumulated 

rainwater/seepage water in mine pits and purchased 

from local water vendors through water tankers on 

daily requirement basis. 

Drinking water will be sourced from the approved 

water vendors. 

26 Description of water conservation measures 

proposed to be adopted in the Project should be 

given. Details of rainwater harvesting proposed 

in the Project, if any, should be provided. 

Part of the working pit will be allowed to collect rain 

water during the spell of rain will be used for 

greenbelt development and dust suppression. 

The Mine Closure Plan is prepared for converting 

the excavated pit into rain water harvesting structure 

and serve as water reservoir for the project village 

during draught season. 

27 Impact of the Project on the water quality, both 

surface and groundwater, should be assessed and 

necessary safeguard measures, if any required, 

should be provided. 

Impact Studies and Mitigation Measures of Water 

Environment including Surface Water and Ground 

Water are discussed in Chapter 4, Page No. 89. 

28 Based on actual monitored data, it may clearly be 

shown whether working will intersect 

groundwater. Necessary data and documentation 

in this regard may be provided. In case the 

working will intersect groundwater table, a 

detailed Hydro Geological Study should be 

undertaken and Report furnished. The Report 

inter-alia, shall include details of the aquifers 

present and impact of mining activities on these 

aquifers. Necessary permission from Central 

Ground Water Authority for working below 

ground water and for pumping of ground water 

should also be obtained and copy furnished. 

Not Applicable. 

The ground water table inferred 50-55m below 

ground level. 

The ultimate depth of quarry is 22 m bgl. 

This proposal of 22 m below ground level will not 

intersect the ground water table, which is inferred 

from the hydro-geological carried out at the project 

site. 

Discussed under Chapter 3, Page No.46. 

29 Details of any stream, seasonal or otherwise, 

passing through the lease area and modification 

/ diversion proposed, if any, and the impact of 

the same on the hydrology should be brought out. 

Not Applicable. 

There is no stream, seasonal or other water bodies 

passing within the project area. Therefore, no 

modification/ diversion of water bodies is 

anticipated.  

30 Information on site elevation, working depth, 

groundwater table etc. Should be provided both 

Highest elevation of the project area is 107 m 

AMSL. 

Ultimate depth of the mine is 22 m BGL 



 

in AMSL and Bgl. A schematic diagram may 

also be provided for the same. 

Water level of the area is 50-55 m BGL 

31 A time bound Progressive Greenbelt 

Development Plan shall be prepared in a tabular 

form (indicating the linear and quantitative 

coverage, plant species and time frame) and 

submitted, keeping in mind, the same will have 

to be executed up front on commencement of the 

Project. Phase-wise plan of plantation and 

compensatory afforestation should be charted 

clearly indicating the area to be covered under 

plantation and the species to be planted. The 

details of plantation already done should be 

given. The plant species selected for green belt 

should have greater ecological value and should 

be of good utility value to the local population 

with emphasis on local and native species and 

the species which are tolerant to pollution. 

Greenbelt Development Plan is discussed under 

Chapter 4, Page No.122. 

32 Impact on local transport infrastructure due to 

the Project should be indicated. Projected 

increase in truck traffic as a result of the Project 

in the present road network (including those 

outside the Project area) should be worked out, 

indicating whether it is capable of handling the 

incremental load. Arrangement for improving 

the infrastructure, if contemplated (including 

action to be taken by other agencies such as State 

Government) should be covered. Project 

Proponent shall conduct Impact of 

Transportation study as per Indian Road 

Congress Guidelines. 

Traffic density survey was carried out to analyse the 

impact of Transportation in the study area as per 

IRC guidelines 1961 and it is inferred that there is 

no significant impact due to the proposed 

transportation from the project area. Details in 

Chapter 3.7, Page No.101. 

33 Details of the onsite shelter and facilities to be 

provided to the mine workers should be included 

in the EIA Report. 

Infrastructure & other facilities will be provided to 

the Mine Workers after the grant of quarry lease and 

the same has been discussed in the Chapter No. 10.0 

Page No.157 

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. 

Discussed under Chapter 2. 

Mine Closure Plan is a part of Approved Mining 

Plan enclosed as Annexure Volume – 1. 



 

35 Occupational Health impacts of the Project 

should be anticipated and the proposed 

preventive measures spelt out in detail. Details 

of pre-placement medical examination and 

periodical medical examination schedules 

should be incorporated in the EMP. The project 

specific occupational health mitigation measures 

with required facilities proposed in the mining 

area may be detailed. 

Occupational Health Impacts of the project and 

preventive measures are detailed under Chapter 4, 

Page No. 126. 

36 Public health implications of the Project and 

related activities for the population in the impact 

zone should be systematically evaluated and the 

proposed remedial measures should be detailed 

along with budgetary allocations. 

No Public Health Implications anticipated due to 

this project. 

Details of CER and CSR are discussed under 

Chapter 8, Page No. 155. 

37 Measures of socio-economic significance and 

influence to the local community proposed to be 

provided by the Project Proponent should be 

indicated. As far as possible, quantitative 

dimensions may be given with time frames for 

implementation. 

No Negative Impact on Socio Economic 

Environment on the Study Area is anticipated and 

this project shall benefit the Socio-Economic 

Environment by ways of employment for 10 people 

directly and 7 people indirectly. 

Details in Chapter 7, Page No. 150. 

38 Detailed environmental management plan 

(EMP) to mitigate the environmental impacts 

which, should inter-alia include the impacts of 

change of land use, loss of agricultural and 

grazing land, if any, occupational health impacts 

besides other impacts specific to the proposed 

Project. 

Detailed Environment Management Plan for the 

project to mitigate the anticipated impacts described 

under Chapter 10, Page No. 157. 

39 Public Hearing points raised and commitment of 

the Project Proponent on the same along with 

time bound Action Plan with budgetary 

provisions to implement the same should be 

provided and also incorporated in the final 

EIA/EMP Report of the Project. 

The outcome of public hearing will be updated in 

the final EIA/AMP report 

40 Details of litigation pending against the project, 

if any, with direction /order passed by any Court 

of Law against the Project should be given. 

No litigation is pending in any court against this 

project. 



 

41 The cost of the Project (capital cost and recurring 

cost) as well as the cost towards implementation 

of EMP should be clearly spelt out. 

Project Cost is Rs.22,33,000/- 

CER Cost is Rs.45,000/- 

In order to implement the environmental protection 

measures, an amount of Rs.7.59 lakhs as capital cost 

and recurring cost as Rs. 2.15 lakhs as recurring cost 

is proposed considering present market price 

considering present market scenario for the 

proposed project. 

42 A Disaster management Plan shall be prepared 

and included in the EIA/EMP Report. 

Details in Chapter 7.3, Page No. 137. 

43 Benefits of the Project if the Project is 

implemented should be spelt out. The benefits of 

the Project shall clearly indicate environmental, 

social, economic, employment potential, etc. 

Details in Chapter 8, Page No. 154-155. 

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

a) Executive Summary of the EIA/EMP Report Enclosed as separate booklet. 

b) All documents to be properly referenced with 

index and continuous page numbering. 

All the documents are properly referenced with 

index and continuous page numbering. 

c) Where data are presented in the Report 

especially in Tables, the period in which the data 

were collected and the sources should be 

indicated. 

List of Tables and source of the data collected are 

indicated. 

d) Project Proponent shall enclose all the 

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

etc. using the MoEF & CC/NABL accredited 

laboratories. All the original analysis/testing 

reports should be available during appraisal of 

the Project 

Baseline monitoring reports are enclosed with This 

report in Chapter 3. 

Original Baseline monitoring reports will be 

submitted in the final EIA report during appraisal. 

e) Where the documents provided are in a language 

other than English, an English translation should 

be provided. 

Not Applicable.  

 

f) The Questionnaire for environmental appraisal 

of mining projects as devised earlier by the 

Ministry shall also be filled and submitted. 

Will be enclosed along with Final EIA EMP Report. 

g) While preparing the EIA report, the instructions 

for the Proponents and instructions for the 

Consultants issued by MoEF&CC vide O.M. 

No. J-11013/41/2006-IA.II(I) Dated: 4th 

Noted & agreed. 

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

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

followed. 



 

August, 2009, which are available on the 

website of this Ministry, should be followed. 

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

project parameters (as submitted in Form-I and 

the PFR for securing the TOR) should be 

brought to the attention of MoEF&CC with 

reasons for such changes and permission should 

be sought, as the TOR may also have to be 

altered. Post Public Hearing changes in structure 

and content of the draft EIA/EMP (other than 

modifications arising out of the P.H. process) 

will entail conducting the PH again with the 

revised documentation 

Noted & agreed. 

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

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

status of compliance of the conditions stipulated 

in the environment clearance for the existing 

operations of the project, should be obtained 

from the Regional Office of Ministry of 

Environment, Forest and Climate Change, as 

may be applicable. 

Not Applicable. 

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

plan of the area indicating contours of main 

topographic features, drainage and mining area, 

(ii) geological maps and sections and (iii) 

sections of the mine pit and external dumps, if 

any, clearly showing the land features of the 

adjoining area. 

Surface Plan – Figure No. 2.10 Page No. 20 

Geological Plan – Figure No 2.11 Page No. 24 

Closure Plan – Figure No.2.12 Page No. 28 
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CHAPTER-1 

 INTRODUCTION 

 

Environmental clearance is a statutory requirement for the mining project of which EIA has to 

be prepared and submitted to respective agencies of state level in line with EIA Notification, 2006 and 

the amendments thereof. The subject was detailed in amendment notification of EIA-Mining by MoEF 

& CC dated 15.01.2016 which states that “A cluster shall be formed when the distance between the 
peripheries of one lease is less than 500m from the periphery of other lease in a homogenous mineral 

area”. 
 

1.1 PURPOSE OF THE REPORT: 

The purpose of the Environmental Impact Assessment (EIA) study is to ensure that all Impacts 

whether direct or indirect and particularly environmental, social and economic impacts are fully 

examined and addressed. The benefits are to protection of the environment, optimum utilization of 

resources and saving time and cost of the project.  

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India made environmental 

clearance (EC) for certain development projects mandatory through its notification of 27/01/1994 under 

the Environment Protection Act, 1986. Keeping in view of the experience gained in environmental 

clearance process over a period of one decade the MoEF &CC came out with Environment Impact 

Notification S.O. 1533(E) dated 14/09/2006 as amended in 2009, 2012, 2016 and further various 

amendments done on and also the EIA guidance Manual for Mining of Minerals of MoEF & CC, Govt. 

of India, for seeking environmental clearance for the applied mining lease area. It is mandatory to obtain 

environmental clearance for different kinds of developmental projects (Schedule- 1 (a) of notification). 

The notification has classified in to two categories-A and B. Category-A Projects (including expansion 

and modernization of existing projects) require clearance from Central Government (Ministry of 

Environment and Forest Govt of India) while category-B projects should be considered by State Level 

Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA), constituted with the approval of MoEF & CC. 

The lease area of 1.19.0hectares seeking environmental clearance in SEIAA, TamilNadu falling in 

cluster of 500m radius whose extent is 9.69.0hectares.  

 

1.2 IDENTIFICATION OF PROJECT & PROJECT PROPONENT: 

1.2.1 Identification of project: 

 

In compliance to the notification issued by the Ministry of Environment and Forest and Climate 

Change gazette Notification dated 14th September 2006 amended in December 2009, April 2011, 

December 2012, MaRCh 2013, September 2013 and January 2015 the proposed project area is 

categorized as category “B1” project due to formation of cluster. This EIA report is prepared by 
considering the cumulative load of all proposed and existing rough stone and gravel quarries within 

500m radius in google image with an total extent is 9.69.0 hectares in Chinna Ulagani Village, 

Kallikudi Taluk, Madurai District and Tamil Nadu State mentioned in TOR granted vide letter No.  

 

SEIAA-TN/F.No :8499/SEAC/ToR-991/2021 Dated:28.07.2021. 

 

1.2.2 Identification of the Project Proponent:  

The lease area is virgin area classified as Patta land of 1.19.0 hectares located in S.F. No’s. 
72/4, Chinna Ulagani Village, Kallikudi Taluk, Madurai District and Tamil Nadu State registered in 

the name of Thiru.K.Venkatraman. 
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Name and Address of the proponent 

Thiru.K.Venkatraman, 

S/o. Kalyana Sundaram, 

No.41- Sairam Illam, 

Harvy Nagar 2nd Street,  

Arasaradi, 

Madurai District – 625 016 

 

1.3 BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT:  

Table 1.1: Project Description 

S.No Information Details 

1. Project Name Rough stone and Gravel quarry 

2. Proponent Name Thiru.K.Venkatraman 

3. Toposheet No 58-K/01 

4. Altitude of the area 107m maximum from MSL 

5. Location S.F.No: 72/4, Chinna Ulagani Village 

6. Lease hold area 1.19.0Hectares 

Revenue Village Chinna Ulagani 

Taluk Kallikudi 

District Madurai 

State TamilNadu 

7. Project Geo Coordinates Pillar ID Latitude Longitude 

1 09°46’03.91” N 78°02’44.95” E 

2 09°46’04.19” N 78°02’45.11” E 

3 09°46’06.24” N 78°02’45.68” E 

4 09°46’08.21” N 78°02’48.04” E 

5 09°46’07.92” N 78°02’49.53” E 

6 09°46’03.58” N 78°02’48.08” E 
 

8. Lease Status Fresh Lease 

9. Topography of Mine lease 

area 

Plain area 

10 Name of the mineral mining Rough Stone mine 

11. Mode of Mining Open Cast, Semi-Mechanized 

12. Total Geological Reserves 2,29,800 Cbm 

13. Total Mineable Reserves 61,690 Cbm 

14. Capacity of production 61,690 Cbm 

15. Life of mine Five Years 

16. Drilling/Blasting Nonel Blasting 

17. Land utilization pattern 
Description 

Present area 

in (ha) 

Quarrying Pit Nil 
Infrastructure Nil 

Roads Nil 
Green Belt Nil 

Unutilized Area 1.19.0 
Grand Total 1.19.0 

 

18. Project cost Rs.22,33,000 /- 
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19. EMP cost Rs.3,80,000 /- 

20. CER Expenditure Rs.45,000 /- 

21. Water requirements and 

source 

2.165 KLD 

22. Solid waste nil 

23. Seismic zone Zone II (MSK VI) Low Risk Zone 

 

1.3.1 Project’s Importance to the country and the region 

The basic objective of the project is to meet the utilization of mineral demand in the region. 

The urbanization and industrialization have enhanced the demand of building material. Mainly in 

infrastructure projects like highways, buildings, township etc., which has raised the demand of building 

stone/boulders. Stone mining not only provides the building material but also provides employment and 

economic growth of the state that will also ultimately enhance the socio-economic status of the region 

/ area. 

1.4 REGULATORY COMPLIANCES:  

▪ Precise Area Communication Letter was issued by the Joint Director / Assistant Director 

(i/c), Department of Geology and Mining, Madurai District RC.No.427/2020-Mines, 

Dated:24.12.2020 

▪ The Mining Plan was prepared by Recognized Qualified Person and approved by Joint 

Director/ Assistant Director (i/c), Geology and Mining, Madurai District, vide RC.No. 

427/2020/-Mines, Dated:01.03.2021. 

▪ Proponent applied for ToR for Environmental Clearance vides online Proposal No. SIA/TN/ 

MIN/ 62368 /2021, Dated:31.03.2021. 

1.5 ENVIRONMENTAL CLEARANCE: 

The project falls under B2 Category, Schedule 1(a) Mining of Minerals as per MoEF &CC 

notification and its amendment vide S.O.3933 (E) dated 18th December 2017. The proposed area is 

fresh quarry. The lease area falls under cluster which consists of 4 no’s of existing quarries and one 
proposed quarry in the name of Thiru.K.Venkatraman is the proponent who submit this report placed 

in 500m radius. The total area is a non-forest, patta land envisaged from the land schedule.  

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

in sequential order are given below. 

1. Screening,  

2. Scoping 

3. Public consultation & 

4. Appraisal 

 

1.6 SCOPE OF THE STUDY 

 The scope of EIA report is based on the TOR obtained from SEIAA - TN. Baseline data 

pertaining to ambient air quality, information on hydrogeology and water quality, land use etc. was 

collected as per MOEF&CC criteria. Probable impacting activities during proposed mining activity 

were identified. Fugitive dust were predicted by emission factor approach for drilling, blasting, 

transportation activities etc. Impacts on water quality and quantity impacts were considered. Impact on 

land use, socio economic status during project activities have been considered. This compliance 

includes:  
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▪ Collection of baseline data with respect to Air, Noise, Water, Land, Biological and Socio-

economic components for one season.  

▪ Identification and assessment of impacts on environment and suggesting mitigation 

measures.  

▪ Preparation of Environmental Monitoring and Management Plan.  

▪ Conducting Public Consultation and addressing issues highlighted during Public Hearing in 

the EIA report.  

▪ Preparation of Remediation plan and community & natural resource augmentation plan. 

 

Sl.No. Attributes Parameters Source and Frequency 

1 
Ambient Air 
Quality 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

Continuous 24-hourly samples twice 
a week for three months at 7 
locations 
(2 Core & 5 Buffer) 

2 Meteorology 
Wind speed and direction, 
temperature, relative humidity 
and rainfall 

Near project site continuous for three 
months with hourly recording and 
from secondary sources of IMD 
station 

3 Water quality 
Physical, Chemical and 
Bacteriological parameters 

Grab samples were collected at 6 
locations – 4 ground water and 2 
surface water samples; once during 
study period. 

4 Ecology 
Existing terrestrial and aquatic 
flora and fauna within 10 km 
radius circle. 

Limited primary survey and 
secondary data was collected from 
the Forest department. 

5 Noise levels Noise levels in dB(A) 
7 locations – data monitored once for 
24 hours during EIA study 

6 
Soil 
Characteristics 

Physical and Chemical 
Parameters 

Once at 4 locations during study 
period 

7 Land use 
Existing land use for different 
categories 

Based on Survey of India 
topographical sheet and satellite 
imagery and primary survey. 

8 
Socio-Economic 
Aspects 

Socio-economic and 
demographic characteristics, 
worker characteristics 

Based on primary survey and 
secondary sources data like census of 
India 2011. 

9 Hydrology 

Drainage pattern of the area, 
nature of streams, aquifer 
characteristics, recharge and 
discharge areas 

Based on data collected from 
secondary sources as well as hydro-
geology study report prepared. 

10 
Risk assessment 
and Disaster 
Management Plan 

Identify areas where disaster can 
occur by fires and explosions and 
release of toxic substances 

Based on the findings of Risk 
analysis done for the risk associated 
with mining. 
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EIA FRAMEWORK 

This EIA Report is prepared in accordance with has been divided into eleven chapters as briefed here 

under: 

Chapter 1 – Introduction 

Chapter 2 – Project Description 

Chapter 3 – Analysis of Alternatives (Technology and Site) 

Chapter 4 – Description of the Environment 

Chapter 5 – Anticipated Environmental Impacts and Mitigation Measures 

Chapter 6 – Environmental Monitoring Program 

Chapter 7 – Additional Studies 

Chapter 8 – Project Benefits 

Chapter 9 – Environmental Management Plan 

Chapter 10 – Summary 

Chapter 11 – Disclosure of Consultant 
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CHAPTER- 2 

PROJECT DESCRIPTION 

 

2.0 GENERAL 

The Environmental Impact Assessment report has been prepared in terms of EIA notification of 

the MoEF&CC dated 14-9-2006 as amended on 1st Dec 2009 and the EIA Guideline Manual for Mining 

of Minerals (Feb, 2010) of MoEF&CC, Govt. of India, for seeking environmental clearance of 

roughstone mining project (1.19.5 Hect) and the sum total Lease Area including other mines is 9.69.0 

Ha which is ≥5 Hect. Therefore, as per MoEF&CC, GoI O.M. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) Dated: 

12/12/2018 if a cluster or an individual lease exceeds 5 Hect, the EIA/EMP be made applicable in the 

process of grant of prior Environmental Clearance.  

2.1 DESCRIPTION OF THE PROJECT 

The report comprises of four existing and one proposed quarry in Chinnaulagani village comes 

under Kallikudi Taluk and Madurai District, Tamil Nadu. The lease area covering a total mineralized 

area of 9.69.0 Hectares located in Chinnaulagani village of Kallikudi Taluk and Coimbatore District, 

Tamil Nadu had leased out to different intenders. The individual quarry lease area of the Chinnaulagani 

Village under reference had leased 5 years for mining rough stone metal by the Joint Director / Assistant 

Director (i/c) of Geology and mining, Madurai District, Tamil Nadu. Based on the application and the 

surface plan provided by the proponent the respective lease holders of individual quarry would obtain 

statutory clearances like approved mining plan and environmental clearance etc., from the concerned 

authorities before execution of the QL areas. The mining plan for Thiru. K.Venkatraman rough stone 

and gravel quarry has  been approved by the Deputy Director of Geology and Mines, Madurai District, 

Tamil Nadu and ToR Letter  

Lr No.SEIAA-TN/F.No.8499 /SEAC/ToR-991/2021 Dated: 28.07.2021.  

Figure 2.1 to Figure 2.8 shows the location map, surface features, Topography and lease area 

image in google imagery one by one gives the pictorial representation of the area. 

2.2 LOCATION DETAILS WITH MAP 

Area falls in Survey of India top sheet No. 58-K/01 and lies between Latitudes 09°46'03.58"N 

to 09°46'08.21"N & Longitudes 78°02'44.95"E to 78°02'49.53"E located at S.F No. 72/4, Chinna 

Ulagani Village, Kallikudi Taluk, Madurai District, Tamil Nadu. The site is nearly 5Km away from NH 

45B Trichy-Thoothukudi Highway. The mining site is 0.63km away from the MD-895 (Melakkottai – 

Koodakoil) road in North East and the panchayat road situated via Chinna Ulagani is 1km from the site. 

The location plan is shown below: 
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FIGURE 2.1: LOCATION MAP OF THE LEASE AREA TAKEN FROM SURVEY OF INDIA 
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FIGURE 2.2: TOPOGRAPHICAL MAP SHOWING 5 KM RADIUS OF BUFFER ZONE  
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FIGURE 2.3: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 10 KM RADIUS 
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FIGURE 2.4: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 5KM RADIUS 
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              FIGURE 2.5: IMAGE SHOWING SURFACE FEATURES AROUND 1 KM RADIUS 
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Table 2.1 SALIENT FEATURES OF THE PROJECT 

S.No Parameters Description 

1. Name of the project Chinna Ulagani Quarry 

2. Nature of the project Rough stone and Gravel 

3. Project Proponent Thiru.K.Venkatraman 

4. Lease period validity Proposed Quarry 

5. Lease Details 1.19.5Hect 

6. Location of project Chinna Ulagani Village & Kallikudi Taluk 

7. Total Lease area 1.19.0 Hect 

8. Category of the project B2  

9. Capacity of the project 63040 Cbm for Five Years 

10. Lease Area coordinates 09°46'03.58"N to 09°46'08.21"N    

78°02'44.95"E to 78°02'49.53"E                               

TABLE 2.2: BOUNDARY CO-ORDINATES 

Boundary Pillar No. Latitude Longitude 

1 10° 07' 28.61"N 78° 07' 28.53"E 

2 10° 07' 28.57"N 78° 07' 26.47"E 

3 10° 07' 37.17"N 78° 07' 26.78"E 

4 10° 07' 37.73"N 78° 07' 29.38"E 

5 10° 07' 37.28"N 78° 07' 29.01"E 

6 10° 07' 34.57"N 78° 07' 29.16"E 
7 10° 07' 34.18"N 78° 07' 28.04"E 

 

2.3 NEED FOR THE PROJECT 

 The stone is a basic building construction material for constructing houses, bridges and roads. It is 

cheaper than the RCC construction material due to its easy in workability. Thus, keeping in mind this 

requirement mining of Stone is necessary for durability and to beautify by carving as per the requirement 

of the consumer. The demand for granite is ever growing with the growth of the infrastructure sector in our 

country. The requirement for the rough stone is always high in the state itself and also in the nearby cities 

and towns. Therefore, there is always a good demand of the rough stone in the domestic market. To start 

the project definitely it will bridge the gap between demand & supply of the rough stone and Gravel. 
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Figure 2.6: Google Map showing 5 km radius of Buffer Zone 
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TABLE 2.3: ENVIRONMENTAL SENSITIVITY (SURROUNDING DETAILS) 

S.No Particulars Details 

1. Nearest Habitation Chinna Ulagani 

2. Nearest City/Town Thirumangalam – 9 km – North West 

3. Nearest Railway station Thirumangalam – 9 km – North West 

4. Nearest SH/ NH NH-45B- Trichy – Thoothukudi – 5 Km Eastern 
State Highway (SH-154) Vathalagundu – 

Peraiyur – Kariyapatty – 9Km-Southeastern. 

5. Archeological place There are no Archaeological / historical 

monuments within 300m radius from the lease 

applied area. 

6. Ecological sensitive zone There is no ECO sensitive Zone/ Wild Life 

Sanctuary/ Critically Polluted Area/ HACA/ 

CRZ located within 10km radius of the area. 

7. Reserved/ Protected Forest/ 

Notified areas within 1km radius 

There is no reserved forest within radius of 1km 

from lease applied area. 

8. Nearest River/Water Body Terku aaru – 130m westernside 

Tank – 70m Easternside 

Odai – 65m Northernside 

9. Seismic Zone Zone II (MSK VI) Low Risk Zone 

 

2.4 PROJECT AREA 

• The Proposed Project is site specific  

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

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

 

(i) Waste Land   Nil 

(ii) Grazing land  Nil 

(iii) Agriculture land Nil 

(iv) Others (Specify) Manavari Punjai Patta land of 1.19.0Hectares 

 

Though the mining activity involves removal of minerals thereby creating depressions in the area 

but as the mining operation involves in rough stone and gravel mining mined out pit will be developed as 

water reservoir after complete extraction of mineral hence there would be change in the topographical 

features and land use pattern. The land area that will be degraded due to mining and related activities can 

be separated into following  

heads: -  

I. Land area proposed under mining – 0.50.0 Hect.  

II. Land area covered under 7.5m, 10m & 50m statuary boundary – 0.56.0Hect. 
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FIGURE 2.7 GOOGLE IMAGERY OF CLUSTER IN 500M RADIUS 
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2.5 GEOLOGY 

2.5.1 Geology of the district: 

Madurai district of Tamil Nadu forms a part of southern Granulitic terrain and is predominantly 

occupied by crystalline rocks of Archaean to late Proterozoic age. Regionally, the rocks can be grouped 

under five categories namely: 

• Metasedimentary group comprising quartzite, calc gneiss/crystalline limestone,garnet- sillimanite ± 

biotite ± cordierite ± spinel gneiss, minor garnet-cordierite gneiss and garnetiferousquartzo-

feldspathic gneiss (Khondalites and leptynite), magnetite and quartzite. 

• Charnockite Group consisting of acid charnockite and pyroxene granulite. 

• Older Intrusive rocks consisting of amphibolite, pyroxenite and gabbro (maficsultramafics). 

• Migmatite group made up of banded hornblendebiotite gneiss, grey granitic gneiss, 

• pink granitic gneiss and grey hornblende granite. 

TABLE 2.4 STRATIGRAPHY OF THE AREA 

Age Group Lithology 

Holocene 
 

Block cotton 
soil/clay ± gypsum 

Cenozoic Kankar/calc-tufa 

Neoproterozoic 
Acid intrusives 

Quartz veins 
Pegmatite 

Pink Granite 
Sivamalai syenite Complex Nepheline-syenite 

Chalk Hills (Basic Intrusives) Pyroxenite/Dunite 

Archaean - 
Palaeoproterozoic 

Peninsular Gneissic Complex 
(II) 

PGC (II) 

Pink Granite Gneiss 
Hornblende Biotite gneiss 

Archaean Charnockite Group 
Charnockite (Unclassified) 

Pyroxene Granulite 
Banded Magnetite Quartzite 

 Madurai District is predominantly occupied by hornblende Biotite gneisses of PGC (II) with 

enclaves of Magnetite Quartzite, Pyroxene Granulite and Charnockite. The area exposes several bands of 

Pyroxene Granulite which is medium grained, medium to dark grey in colour and stand out prominently in 

the gneissic country generally parallel to regional foliation. Charnockite is coarse grained, massive, many 

places it is foliated, grey coloured and greasy and exposed as bouldery outcrops and small knolls. It is well 

exposed in Central, Western and Southern parts of the Madurai District. The general strike of foliation 

varies from ENE-WSW, E-W with dipping towards NW and N respectively.  

 Hornblende-Biotite gneiss is well foliated, medium to coarse grained, pale grey and exposed as 

sheets and small knolls. Pink Granite gneiss occurs as thin bands and lensoidal bodies. It is a medium 

grained rock composed of alternating bands of mafic (mainly of biotite and hornblende) and felsic (Feldspar 

and Quartz) minerals. It is well recognized in Avinashi area. Basic intrusives such as pyroxinite/dunite 

occurs as Outcrop and lensoidal bodies in the country rock and mostly concordant to the regional foliation. 

Many basic intrusive are reported in south and south-east of Madurai town. The trend of these bodies is 

east-west. Nepheline syenite is a leucocratic, coarse-grained rock and composed mainly of Feldspar with 
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Nepheline and shows pitted appearance due to removal of Nepleline. This alkaline rock is available in and 

around Sivanmalai area only. Acid intrusives comprising pink granite, pegmatite and quartz veins are 

traversed country rocks in micro (cm wide-meter long) to meso-scale (few meters wide and several meter 

long) extend. Granite is exposed around 9 km SW of Avanashi. Small scale pegmatite and quartz veins are 

noticed almost in all the rock types. Acid intrusives are overlain by sediments of Quaternary age, 

represented by Kankar and black cotton soil with Gypsum. Most of the area is covered by brown and red 

brown soil. Some part of the area covered with black cotton soil contains Gypsum as lumps. Black cotton 

soil covers south-western part of the district. 

Source: District Survey Report for Minor Minerals Madurai District – May 2019. 
(https://cdn.s3waas.gov.in/s3f5f8590cd58a54e94377e6ae2eded4d9/uploads/2019/06/2019061089.pdf) 

Local Geology: 

 The study area follows the regional trend and mainly comprises of Hard Rock Formation as a 

homogeneous formation / Batholith formation of Charnockite. All the project areas are plain terrain, all the 

project areas are covered with gravel formation of 2m to 3m thickness. Massive Charnockite formation is 

found after 2 m to 3 m gravel formation which is clearly inferred from the nearby existing quarry pit. 

 FIGURE 2.8: REGIONAL GEOLOGY MAP 

https://cdn.s3waas.gov.in/s3f5f8590cd58a54e94377e6ae2eded4d9/uploads/2019/06/2019061089.pdf
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FIGURE 2.9: GEOMORPHOLOGY MAP
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2.6 HYDROGEOLOGY: 

Major Geological formations:  

Geology: Geologically, the entire district can be broadly classified into hard rock and sedimentary 

(alluvium) formations.  

a) Hard rock: More than 90% of the district is underlain by hard rocks. The gneissic type of formation is 

found on the western portion in the Western Ghats and its offshoots, Cumbum valley, north of 

Thirumangalam, parts of Melur, etc., Infact, this is the major formation among the various types of hard 

rocks. Charnockite occurs as distinct pockets in parts of Periyakulam, Melur, Thirumangalam and 

Usilampatti taluks. Quartzites which are resistant to weathering are also seen as patches in Charnockite and 

gneissic varieties. Valley fill sediments composed of admixtures of calcareous mud, clay, silt and sand 

occur in several places in the western portion particularly in Uthamapalayam and Usilampatti taluks. Good 

deposits are found in Cumbum valley, Varshanad valley and near Palakombai. These are the products of 

quick transportation of weathering material from the adjacent mountain slopes around the valley.  

b) Sedimentary (Alluvial) formation: Alluvial deposits such as sand, silt, stiff clay, gravel, etc., which 

are transported sediments by the river are found on either side of Vaigai near Madurai and Vadipatti blocks. 

These formations are overlying the hard rock as a thin layer.  

Drilling of bore wells: 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. 

Aquifer parameters:  

a) Hard rocks: The thickness of aquifer in this district is highly erratic and varies between 15m and 

40m below ground level. The intergranular porosity is essentially dependent upon the intensity and 

degree of weathering and fracture development in the bed rock. As discussed earlier, deep 

weathering has developed in gneissic formations and moderate weathering in charnockite 

formations.  

b) Valley fill sediments: The boundaries of this deposit are well defined in Theniar sub basin where the 

thickness varies from 40 to 60m below ground level. In other areas the thickness of valley fill 

sediments slightly varies between 30 and 40m below ground level. Recharge is mainly from 

precipitation and surface runoff during monsoon seasons.  

c) Alluvium: The alluvium occurs as a linear patch near Madurai city. The range of parameter values 

for Hard rock, valley fill sediments and alluvium are furnished below.  

TABLE 2.5: RANGE OF AQUIFER PARAMETERS 

Name T (m2 /d) K (m/day) Yield of wells (lpm) 

Alluvium 210-1500 19.57 – 48.93 315 - 1080 

Hard rocks 15-60 m2 /day 15-60 m2 /day 45-135lpm 

Valley fill sediments 75-150 m2 /day 75-150 m2 /day 225-450 
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2.7 QUALITY OF RESERVES 

The rough stone and gravel available are grey in color and have good strength. It is used widely for 

construction purposes. The hardness of rough stone in mho’s scale is in between 6 to7 and the availability 
of this stone is more and cheap. The reserve quality is good wherever it obtained. 

 

FIGURE 2.10: QUARRY LEASE PLAN / SURFACE PLAN 
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TABLE 2.6: AVAILABLE GEOLOGICAL RESOURCES OF PROPOSED PROJECT 

 Rough Stone Gravel 

Geological Resource in m3 229800 10494 

Mineable Resource in m3 61690 10494 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 2.7: YEAR-WISE PRODUCTION PLAN 

YEAR ROUGH STONE (m3) GRAVEL (m3) 

I  11285 4514 
II 13450 3496 
III 12300 2484 
IV 11150 -- 
V 13505 -- 

TOTAL 61690 10494 
Source: Approved Mining Plan 

Disposal of Waste 

 There is no waste anticipated in these Rough Stone quarrying operation. The entire quarried out 

materials will be utilized (100%). Top layer of Gravel formation will be removed and sold to needy customers 

directly. 

Conceptual Mining Plan 

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

mining, safety zones, permissible area, etc. 
Source: Approved Mining Plan 

• At the end of life of the 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. 

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

• Mine Closure is a process of returning a disturbed site to its natural state or which prepares it for other 
productive uses that prevents or minimizes any adverse effects on the environment or threats to human 
health and safety. 

• The principal closure objectives are for rehabilitated mines to be physically safe to humans and 
animals, geo-technically stable, geo-chemically non-polluting/ non-contaminating, and capable of 
sustaining an agreed post-mining land use. 

 
2.8 METHOD OF MINING 

The proposed area is quarry for 5 years. The proponent Thiru. K.Venkatraman applied for EC 

first time in that area. The mining operation is opencast semi-mechanized mining and all working will be 

done strictly according to M.M.R 1961.  

Open cast method of mining will be adopted due to following reasons: -  

(1) Low stripping ratio  

(2) More employment opportunity for local people  

(3) Low investment (capital)  

(4) Advantage of day working  
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(5) Less skill is required  

(6) Better safety and easy mining 

The mode of working will be semi mechanized with the help of JCB, compressor, Excavator, 

Tippers etc. meshing will be done by labours by hands tools like hammers. 

TABLE 2.8: ULTIMATE PIT DIMENSION 

PROPOSAL  

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

I 126 46 22m bgl 

 

2.8.1 Mining Machineries 

 

Type Nos Dia of hole (mm) Size / Capacity 

Jack Hammer Drills 2 32 mm Hand held 

Compressor  1 --- Air 

Tipper 2 ---- 20T 

Water Tanker  2 ---- 1KLD 

 

2.8.2 Blasting pattern:  

             The quarrying operation will be carried out in opencast, semi-mechanized method in conjunction 

with conventional method of mining using jack hammer drilling and blasting for shattering effect and loosen 

the rough stone. The drilling and blasting are attended by the registered contractors i.e., on contractual basis 

as per the MOU signed by lessee and blasting agency. Drilling and blasting parameters are as follows 

 

Depth of each hole 1.5m 

Diameter of hole             30-32mm 

Spacing between hole       1.2m 

Burden for hole 2m 

Pattern of hole             Zigzag –Multi rows 

Inclination of hole 800 from horizontal 

Use of delay detonators   25 millisecond relays 

Detonating fuse          “Detonating” cord 

Yield 109 Tons 

Blasting Time 12.00-12.30pm 

Charge per hole 140 gms  

Quantity of rock broken per day 115T per day 

Requirement of explosive per day (6M.T per kg of 

explosives) 

19kg per day 

Number of holes per day 36 holes  
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Type of explosives used / to be used: 

         Small dia. 25mm slurry 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.  At present 

blasting is being carried out in contract basis. No need of storage of explosive are proposed because blasting 

operation will be done by reputed blasting contractor having explosive license from explosive department. 

Lease owner will inform to the concerned authority about the blasting details, time and to the 

nearby settlements earlier. 

 

2.8.4 Proposed Production Program 

OPERATIONAL DETAILS FOR PROJECT – K.Venkataraman 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone 

(5Year Plan period) 

Gravel 

(3 Years Plan period) 

Geological Resources 2,29,800 10494 

Mineable Reserves 61,690 - 

Production for five-year plan period  61,690 - 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day 115 25 

No of Lorry loads (6m3 per load) 7 4 

Total Depth of Mining 22m bgl 

 

2.9 MINE DRAINAGE:  

 The water table is about 65m in summer and 60m in rainy season below general ground level i.e. 

RL 107 m. The water table goes down to 60 m during dry season and rises up to the 5 mts during the rainy 

season. Proposed ultimate depth of mining is 22m bgl. Now the present mining lease shall be proposed 

above the water table and hence, quarrying may not affect the ground water. The ground water may not rise 

immediately in this type of mining. However, the rain water percolation and collection of water from the 

seepage shall be less than 300 Lpm and it shall be pumped out periodically by a standalone diesel-powered 

Centrifugal pump with 7.5 H.P. Motor. The quality of water is potable there is no hazardous things. The 

area has no stream and the ground water is the only source of water. The seepage may be due to top 

weathered zone. Ground water available at the mine site through borehole shall be utilized in the form of 

water sprinkler and the dust zone will be kept protective from environmental hazards. 
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FIGURE 2.11: TOPOGRAPHY, GEOLOGICAL, YEAR-WISE DEVELOPMENT PRODUCTION 

PLAN 
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2.9.1 Water Requirement: 

The total water required is approximately 2.165 KLD the break up with its uses is given below. 

Source Purpose Detail Avg 

Demand/Day 

 

Portable 

Tanker 

Drinking - 15LPD/ worker  17 workers x 15LPD 0.255KLD 

Domestic – 30LPD/Worker 17 workers x 30LPD 0.51KLD 

Plantation – 5 lit/Tree 100 trees x 5lit/day 0.5KLD 

Mine operation  0.5KLD 

Dustsuppression (1lit/sq.m) 200sq.m x 1lit/sq.m (Twice a day) 0.4KLD 

  Total 2.165KLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 MANPOWER REQUIREMENTS: 

As per Mines safety under the provisions of 116 (3) (a) Metalliferous Mines Rules, 1961, whenever 

the workers are employed more than 10 it is preferred to appoint a qualified Mines Manager and Geologist 

to monitor the production and to supervise. The following man power is proposed for quarry for five years 

period to achieve the proposed production and to comply the provisions of as per the norms. 

 

S.No Category Role No 

1.  

 

   Skilled 

Mine Foreman  1 No. 

Excavator operator & Driver 3 No. 

Jack hammer operator 4 Nos. 

Blaster/Mat 1 No. 

2. Semi – skilled Security 1 No 

3.   Unskilled Helper / Labours 3 Nos 

Co-operator and Cleaner        4 Nos 

 Total =  17 Nos 

Total water Requirement 

2.165KLD 

Domestic/Drinking 

0.765 KLD 
Plantation 0.5KLD 

Dust suppression 

0.4KLD 

Mine operation 

0.5KLD 



26 | P a g e  

 

Following are the infrastructural facilities which will be provided to the workers:  

1. Rest Shelter, drinking water facilities, Mobile toilets, & first aid facilities, etc.  

2. Personal protective equipment such as ear muffs, gloves, helmets, shoes, goggles, Safety belt etc. will  

   be provided to the workers to ensure their safety.  

3. Hanging of loose boulders shall be removed from mining faces.  

4. The mining area shall be properly fenced to avoid any inadvertent entry into mining pits.  

5. Working hours shall be displaced at conspicuous places. 

Closure Objectives  

• Access is limited for the safety of humans. The open pit mine workings and pit boundary are physically 
and geo-technically stable. 

• Water quality in flooded pits is safe for humans and aquatic life. 
• Original or desired new surface drainage patterns have been established. 
• Emergency access and escape routes from flooded pits for humans and animals are in place. 
• Dust levels are safe for people, vegetation, aquatic life, and wildlife. 

Closure Plan & design considerations in Mine Design – 

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

• Construction of 2m height bund all along the mine pit boundary and ensure its stability all time & 
construction of garland drain along the natural slope to avoid sliding and collection of soil to the pit & 
surface runoff during rainfall  

• After complete exploitation of mineral, the lowest bench foot wall side will be maintained as plain 
surface without any sump pits to avoid any accidents  

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

• There is a river on southern side of the project area. The river will not be hindered by any of mine 
closure activities  

• The project proponent as a part of social responsibilities assures to supply the stored mine pit water to 
the nearby villages after effective treatment process as per the standards of TNPCB & TWAD  

• Native species will be planted in 3 row patterns on the boundary barriers and 1st bench, a full-time 
sentry will be appointed at the gate to prevent inherent entry of public & cattle.  

• The access road to the quarry will be cut-off immediately after the closure  
• The layout design shall be prepared and get approved from Department of Geology and Mining.  
• The proponent is instructed to construct as per the layout approved 
• Physical and chemical stability of structures left in place at the site, the natural rehabilitation of a 

biologically diverse, stable environment, the ultimate land use is optimized and is compatible with the 
surrounding area and the requirements of the local community, and taking the needs of the local 
community into account and minimizing the socio-economic impact of closure 

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

 The purpose of post-closure monitoring with 

respect to open pit mine workings is to ensure the 

attainment of closure objectives. 

• Monitor physical and geotechnical stability of 

remnant pit walls. 

• Monitor the ground regime in pit walls to confirm 

achievement of design objectives.  

• Monitor water level in pit to confirm closure 

objectives regarding fish, fish habitat, and wildlife 

safety are being achieved. 

• Sample water quantity at controlled pit discharge 

points. 

• Identify and test unanticipated areas where water 

management is an issue. 

• Inspect integrity of barriers such as berms & fences. 

• Monitor wildlife interactions with barriers to 

determine effectiveness. 

• Inspect aquatic habitat in flooded pits where 

applicable. 

• Monitor dust levels. 
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FIGURE 2.12: CLOSURE PLAN AND SECTIONS  
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TABLE 2.9: MINE CLOSURE BUDGET 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos 20 20 20 20 20 
@ 100 Rs/ Saplings 

including 

maintenance 

Rs 10,000 
Plantation cost 2000 2000 2000 2000 2000 

Plantation in top and 

in approach road 

60 61 59 60 60 
Rs 30,000 

Renovation of Wire 

Fencing 

(430 meters) 

1,29,000/- @ 300Rs per meter Rs 1,29,000 

Renovation of Garland 

Drain 

(320 meters) 

96000/- @ 300Rs per meter Rs 96000 

TOTAL Rs 2,65,000 

Source: Proposed by FAE’s and EC 
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2.11 PROJECT IMPLEMENTATION SCHEDULE/STAGES  

The commercial operation will commence after the grant of Environmental Clearance. CTO and 

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

the Environmental Clearance will be compiled before the start of mining operation. 

 
TABLE 2.10: EXPECTED TIME SCHEDULE 

Sl.No. Particulars 

 Time Schedule (In 

Month) 
Remarks if any 

 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 Environmental 

Clearance 

       

2 Consent to 

Establish 

      Project Establishment 

Period 

3 Consent to Operate       Production Start 

Period 

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

circumstances 

Source: Anticipated based on Timelines framed in EIA Notification & CPCB Guidelines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two Phase in Mining 

Capital Cost  

Infrastructure 

Sanitary 

Facility 

Fencing 

Machineries  
 

Mine Exploitation Mine Development 

Drinking water 

Fuel 

Sanitary 

Maintenance 

Afforestation 

Safety Kit 
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CHAPTER 3 

DESCRIPTION OF ENVIRONMENT 

3.0  GENERAL 

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

in better appreciation of micro-level field data, generated on several environmental and ecological attributes 

of the study area. The baseline status of the project environment is described section wise for better 

understanding of the broad-spectrum conditions. The baseline environment quality represents the 

background environmental scenario of various environmental components such as Land, Water, Air, Noise, 

Biological and Socio-economic status of the study area. Field monitoring studies to evaluate the base line 

status of the project site were carried out covering October, November & December 2021 with CPCB 

guidelines. Environmental data has been collected with reference to cluster quarries by EKDANT ENVIRO 

SERVICES (P) Ltd 18001: 2007 Certified & MoEF Notified Laboratory, for the below attributes  

• Land 

• Water 

• Air 

• Noise 

• Biological 

• Socio-economic status 

 
Study Area 

An area of 5 km radius (aerial distance) from the periphery of the cluster is considered for EIA 

study. The data collection has been used to understand the existing environment scenario around the 

cluster against which the potential impacts of the project can be assessed. The study area has been divided 

into two zones viz core zone and buffer zone where core zone is considered as cluster and buffer zone 

taken as 5km radius from the periphery of the Cluster. Both Core zone and Buffer zone is taken as the 

study area. 

 

Study Period  

 The baseline study was conducted during the post-monsoon season i.e. October to December 2021. 

Study Methodology  

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

picked up with the help of GPS. The boundary coordinates were superimposed on the satellite 

imagery to understand the relief of the area besides Land use pattern of the area was studied through 

the Bhuvan (ISRO) 

• Soil samples were collected and analyzed for relevant physio-chemical characteristics, 

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

activities and to recommend saplings for Greenbelt development 

• Ground water samples were collected during the study period from the existing bore wells while 

surface water was collected from ponds in the buffer zone. The samples were analyzed for 

parameters necessary to determine water quality (based on IS: 10500:2012 criteria) and those which 

are relevant from the point of view of environmental impact of the proposed mines 
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• An onsite meteorological station was setup in cluster area to collect data about wind speed, wind 

direction, temperature, relative humidity, rainfall and general weather conditions were recorded 

throughout the study period 

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

installation of Respiratory Dust Samplers (RDS) for Fugitive dust, PM10 and SO2, NOX with gaseous 

attachments & Fine Dust Samplers (FDS) for PM2.5 and other parameters as per NAAQ norms and 

analysed for primary air pollutants to work out the existing status of air quality. 

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

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

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

existing flora and fauna pattern of the area. 

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

understand the present socio-economic conditions and assess the extent of impact due to the 

proposed mining project. 

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

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

TABLE 3.1: MONITORING ATTRIBUTES AND FREQUENCY OF MONITORING 

Attribute Parameters 
Frequency of 

Monitoring 

No. of 

Locations 
Protocol 

Land-use 

Land cover 

Land-use Pattern within 

10 km radius of the 

study area 

Data from census 

handbook 2011 and 

from the satellite 

imagery 

Study Area 
Satellite Imagery Primary 

Survey 

*Soil  
Physio-Chemical 

Characteristics 

Once during the study 

period 

6 (1 core & 5 

buffer zone) 

IS 2720 Agriculture 

Handbook - Indian 

Council of Agriculture 

ReseaRCh, New Delhi 

*Water 

Quality  

Physical,  

Chemical and 

Bacteriological 

Parameters 

Once during the study 

period 

6 (2 surface 

water & 2 

ground 

water) 

IS 10500 & CPCB 

Standards 

Meteorology  

Wind Speed 

Wind Direction 

Temperature 

Cloud cover 

Dry bulb temperature 

Rainfall 

1 Hourly Continuous 

Mechanical/Automatic 

Weather Station 

1 

Site specific primary data 

& Secondary Data from 

IMD Station 

*Ambient 

Air Quality 

PM10 
PM2.5 
SO2 
NOX 
Fugitive Dust  

24 Hourly twice a 

week 

(MaRCh – May 2019) 

8(1 core & 7 

buffer) 

IS 5182 Part 1-23 

National Ambient Air 

Quality Standards, CPCB 
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*Noise 

Levels 
Ambient Noise 

Hourly observation for 

24 Hours per location 

8 (1 core &7 

buffer zone) 

IS 9989 As per CPCB 

Guidelines 

Ecology  
Existing Flora and 

Fauna 

Through field visit 

during the study period 
Study Area 

Primary Survey by 

Quadrate & Transect 

Study Secondary Data – 

Forest Working Plan 

Socio 

Economic 

Aspects 

Socio–Economic 

Characteristics, 

Population Statistics and 

Existing Infrastructure 

in the study area 

Site Visit & Census 

Handbook, 2011 
Study Area 

Primary Survey, census 

handbook & need based 

assessments. 

Source: On-site monitoring/sampling by RC in association with GTMS 
* All monitoring and testing had been carried out as per the Guidelines of CPCB and MoEF & CC. 

3.1 LAND ENVIRONMENT 

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

radius around the proposed mine site so that temporal changes due to the mining activities on the 

surroundings can be assessed in future. 

 

3.1.1 Land Use/ Land Cover 

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

suggested in the chapter – V of the guidelines issued by NNRMS Bangalore & Level III classification with 

1:50,000 scale for the preparation of land use mapping. Land use pattern of the area was studied through 

LISS III imagery of Bhuvan (ISRO). The 10 km radius map of study area was taken for analysis of Land 

use cover. 

 

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

Sl. No Classification Area in Hectare Area in % 

1 BUILT UP AREA 2126.27 6.67 

2 MINING AREA 442.25 1.39 

3 CROP LAND 18842.51 59.14 

4 SCRUB LAND 5759.76 18.08 

5 SALT MARSH LAND 251.37 0.79 

6 WATER BODIES 4127.89 12.96 

7 RIVER/CANAL 312.21 0.98 

  Total 31862.26 100 

Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery 

 



34 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3.1: PIE DIAGRAM OF LAND USE AND LAND IN STUDY AREA 

From the above table, pie diagram and land use map it is inferred that the majority of the land in 

the study area is crop land 59.14% followed by Built-up Lands 6.67%, Scrub Land 18.08%; Water bodies 

12.96% and Mining 1.39%. The total mining area within the study area is 442.25 ha i.e., 1.39 %. The cluster 

area of 9.69 ha contributes about 2.19% of the total mining area within the study area. This small percentage 

of Mining Activities shall not have any significant impact on the environment. 

3.1.2 Topography 

 All the proposed project area are plain terrain, covered with gravel formation of 2m thickness. 

Massive Charnockite formation is found after 2m gravel formation which is clearly inferred from the 

existing quarry pits nearby. 

3.1.3 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. 

3.1.4 Seismic Sensitivity 

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

Vulnerability Atlas of Seismic zone of India IS: 1893 – 2002. The project area falls in the hard rock terrain 

on the peninsular shield of south India which is highly stable. 

Source https://law.resouRCe.org/pub/in/bis/S03/is.1893.1.2002.pdf 

6.67

1.39

59.14

18.08

0.79
12.96

0.98

LAND USE IN % OF 10KM RADIUS

BUILD UP LAND

MINING AREA

CROP LAND

SCRUB LAND

SALT MARSH LAND

WATER BODIES

RIVER/CANAL
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FIGURE 3.2: LAND USE LAND COVER MAP 10KM RADIUS 
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3.1.5 Environmental Features in the Study Area 

 There is no Wildlife Sanctuaries, National Park and archaeological monuments within project area. 

No Protected and Reserved Forest area is involved in the project area. Therefore, there will be no need to 

acquisition/diversion of forest land. The details related to the environment sensitivity around the proposed 

mine lease area i.e. 10 km radius, are given in the below Table 3.3.  

TABLE 3.3: DETAILS OF ENVIRONMENT SENSITIVITY AROUND THE CLUSTER 

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

Cluster 

1 
National Park / 

Wild life Sanctuaries 
None Nil within 10km Radius 

2 Reserve Forest None Nil within 10km Radius 

3 
Lakes/Reservoir/ 

Dams/Stream/Rivers 

Terku Aru 130m West side 

4 
Tiger Reserve/ Elephant 

Reserve/ Biosphere Reserve 
None Nil within 10KM Radius 

5 Critically Polluted Areas None Nil within 10km Radius 

6 Mangroves None Nil within 10km Radius 

7 Mountains/Hills None Nil within 10km Radius 

8 Notified Archaeological Sites None Nil within 10km Radius 

9 
Industries/ Thermal Power 

Plants 
None Nil within 10km Radius 

10 Defence Installation None Nil within 10km Radius 

Source: Survey of India Toposheet 

TABLE 3.4: NEARBY WATER BODIES FROM THE PROPOSED PROJECT SITE 

Sl.No NAME DISTANCE & DIRECTION 

1 Odai 65m North 
2 Tank 70m East 
3 Terku Ar 130m West 

Source: Village Cadastral Map and Field Survey 

3.2 SOIL ENVIRONMENT 

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

composite soil samples were collected from the study area and analyzed for different parameters. The 

locations of the monitoring sites are detailed in Table 3.5 and Figure 3.3. The objective of the soil sampling 

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

soil characteristics and study the impact on soil more importantly agriculture production point of view. 
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TABLE 3.5: SOIL SAMPLING LOCATIONS 

S. No 
Location 

Code 
Monitoring Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 S-1 Project Area  South East 9°46’5.56” N, 78°2’47.98” E 

2 S-2 Ulagani 440m Northwest 9°46’34.74” N, 78°02’34.80” E 

3 S-3       Girivagoundanpatti 3.8km South west 9° 45’10.34"N, 78°0'38.66"E 

4 S-4 T.Kokkulam 2.7km Southeast 9° 44'25.89"N, 78°03'19.61"E 

5 S-5 Kombadi 3.3km Northeast 9° 47’50.77” N, 78°03’54.54” E 

6 S-6 Paraipatti 4km East 9° 46’0.16” N, 78°05’20.10” E 

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

Methodology  

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

in and around the project site representing various land use conditions. Five (6) locations were selected 

for soil sampling on the basis of soil types, vegetative cover, industrial & residential activities including 

infrastructure facilities, which would accord an overall idea of the soil characteristics. The samples were 

analyzed for physical and chemical characteristics. The samples were sent to laboratory for analysis. The 

samples were filled in Polythene bags, coded and sent to laboratory for analysis and the details of 

methodology in respect are given in below Table 3.6. 

TABLE 3.6: METHODOLOGY OF SAMPLING COLLECTION 

Particulars Details 

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

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

provide a representative sample for analysis. They were stored in airtight Polythene 

bags and analyzed at the laboratory. 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 
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FIGURE 3.3: SOIL SAMPLING LOCATIONS AROUND 10 KM RADIUS 
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FIGURE 3.4: SOIL MAP OF THE LEASE AREA
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TABLE 3.7: SOIL QUALITY OF THE STUDY AREA 

Parameter Unit 
S-1 

Core Zone 

S-2 

Ulagani 

S-3 

Giriya 

goundanpatti 

S-4 

T.Kokkulam 

S-5 

Kombadi 

S-6 

Paraipathi 

1 pHat27°C - 7.92 8.51 8.33 8.36 8.55 8.55 

2 ElectricalConductivityat25̊C µs/cm 455 510 420 250 420 420 
3 Texture - Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam 
4 Sand % 34.5 32.5 33.2 34.4 35.5 35.5 
5 Slit % 39.1 36.7 35.8 38.7 38.2 38.2 
6 Clay % 26.4 30.8 31.0 26.9 26.3 26.3 
7 Water Holding Capacity % 48.3 49.2 45.3 49.2 45.7 45.7 
8 Bulk Density g/cc 1.18 1.10 1.35 1.01 0.86 0.86 
9 Porosity % 30.8 26 31.7 35.2 38 38 
10 Calcium(asCa) mg/Kg 188 173 140 138.5 122 122 
11 Magnesium(asMg) mg/Kg 23.4 20.4 30.3 25 23.2 23.2 

12 Manganese(asMn) mg/Kg 30 34.6 31.7 37.6 18 18 
13 Zinc as Zn mg/Kg 0.35 0.73 1.15 1.21 0.48 0.48 
14 Available Boron (as B) mg/Kg 0.62 0.55 0.59 0.79 0.50 0.50 
15 Soluble Chloride(as Cl) mg/Kg 145 140 136 155 175 175 
16  Soluble Sulphate(as S04) mg/Kg 131 122 141.2 138 88 88 
17 Available Potassium(asK) mg/Kg 38.2 35.5 40 29.4 244 244 

18 Available Phosphorous(asP) Kg/hec 0.89 1.02 0.82 0.74 0.71 0.71 

19 Available Nitrogen(as N) Kg/hec 200 185.1 150 165.3 168 168 
20 Cadmium (as Cd) mg/Kg BDL  BDL  BDL (DL:0.003) BDL  BDL(DL:0.003) BDL(DL:0.003) 

21 Chromium (asCr) 
mg/Kg BDL 

(DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 
BDL (DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

22 Copper(asCu) 
mg/Kg BDL 

(DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 
BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

23 Lead (asPb) mg/Kg 0.71 0.66 0.71 1.31 0.28 0.28 
24 Total Iron mg/Kg 1.51 1.47 1.10 2.55 2.18 2.18 
25 Organic Matter %     1.51 1.51 
26 Organic Carbon % 0.71 1.25 1.09 1.20 0.88 0.88 
27 CEC meq/l00g 32.5 26.2 37.3 42.5 38 38 
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Soil Testing Result: 

The samples were analyzed as per the standard methods prescribed in “Soil Chemical Analysis (M.L. 
Jackson, 1967) & Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & 

Farmers Welfare, Government of India”. The important properties analyzed for soil are bulk density, 

porosity, infiltration rate, pH and Organic matter, Nitrogen, Phosphorous and Potassium. The standard 

classifications of soil and physico-chemical characteristics of the soils are presented below Test Results in 

Table 3.7. 

Chemical Characteristics – 

• The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.92 to 8.55 

• The available Nitrogen content range between 145 to 192.50 kg/ha 

• The available Phosphorus content range between 26.8 to 43.7 kg/ha 

• The available Potassium range between 195 to 386 mg/kg 

 

3.3 WATER ENVIRONMENT 

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

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

evaluate the impacts on agricultural productivity, domestic community usage, recreational resources and 

aesthetics in the vicinity. The water samples were collected and transported as per the norms in pre-treated 

sampling cans to laboratory for analysis. 

 

3.3.1 Surface Water Resources: 

Kallanai kanmoi is the major surface water body in the study area and the rainfall over the area is 

moderate, the rainwater storage in open wells and trenches are in practice over the area and the stored 

water acts as source of drinking water for few months after rainy season.  

 

3.3.2 Ground Water Resources: 

Groundwater occurs in all the crystalline formations of oldest Achaeans and Recent Alluvium. The 

occurrence and behavior of groundwater are controlled by rainfall, topography, geomorphology, geology, 

structures etc. Ground water is occurring in pheratic conditions in weathered and fractured gneiss rock 

formation. The weathering is controlled by the intensity of weathering and fracturing. Dug wells as wells 

as bore wells are more common ground water abstraction structures in the area. The diameter of the dug 

well is in the range of 15 to 20 m and depth of dug wells range from 10 to 13m bgl. The dug wells yield up 

to 1 lps in summer months and few wells remains dry. The yield is adequate for irrigation for one or two 

crops in monsoon period. 

 

3.3.3 Methodology 

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

• Drainage pattern; 

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

• Likely areas, which can represent baseline conditions 
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Two (2) surface water, two (2) ground water and Two (2) waste water in pit samples were collected 

from the study area and were analysed for physio-chemical, heavy metals and bacteriological parameters 

in order to assess the effect of mining and other activities on surface and ground water. The samples were 

analysed as per the procedures specified by CPCB, IS-10500:2012 and ‘Standard methods for the 
Examination of Water and Wastewater’ published by American Public Health Association (APHA). The 

water sampling locations are given in Table 3.8 and shown as Figure 3.5. 

TABLE 3.8: WATER SAMPLING LOCATIONS 

S.NO CODE LOCATIONS 
DISTANCE & 

DIRECTION 
COORDINATES 

GROUND WATER 

1 WW-1 Near Project Area 170m South West 9° 46'12.20"N 78° 02'52.23"E 

2 WW-2 T.Kokkulam 2.7Km South East 9° 44'27.29"N 78° 03'10.64"E 

3 BW-1 Ulagani 440m North West 9° 46'36.30"N 78° 02'32.80"E 

4 BW-2 Vidathukulam 4.0km North west 9° 48'28.44"N 78° 02'1.21"E 

SURFACE WATER 

5 SW-1 Othaialangulam 3.0km Northeast 9° 48'0.59"N 78° 03'24.74"E 

6 SW-2 Keelanesaneri 6km South West 9° 44'55.98"N 77° 59'20.59"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratories in association with GTMS 
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FIGURE 3.5: WATER SAMPLING LOCATIONS AROUND 10 KM RADIUS 
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TABLE 3.9: GROUND WATER SAMPLING RESULTS 

S.NO Parameter Unit 
WW1 

Core Zone 

WW2 

T.Kokkulam 

BW1 

Ulagani 

BW2 

Vidathakulam 

1 Color Hazen < 5 < 5 < 5 < 5 
2 Odour  - Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 
3 pH@ 25oC - 6.71 7.25 7.10 7.32 
4 Electrical Conductivity  µs/cm 684 751 762 707 
5 Turbidity NTU < 1 < 1 < 1 < 1 
6 Total Dissolved Solids mg /l 404 443 450 417 
7 Total Hardness as CaCO3 mg/l 105.47 176.15 175.05 140.88 
8 Calcium as Ca mg/l 22.5 35.5 28.8 24 
9 Magnesium as Mg mg/l 12 21.3 25.1 19.7 
10 Total Alkalinity  mg/l 155 155 180 144 
11 Chloride as Cl- mg/l 91.2 86.7 77 80.2 
12 Sulphate as SO4

- mg/l 24 30 26.1 31.5 
13 Iron as Fe mg/l 0.11 0.16 0.12 BDL (DL:0.1) 
14 Free Residual Chlorine mg/l BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 
15 Fluoride as F mg/l 0.13 0.15 0.11 0.29 
16 Nitrates as NO3 mg/l 17.2 16 12.5 19.8 
17 Copper as Cu mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 
18 Manganese as Mn mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
19 Mercury as Hg mg/l (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL:0.0005) (BDL (DL: 0.0005) 
20 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
21 Zinc as Zn mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 
22 Total Chromium mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 
23 Boron as B mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
24 Mineral Oil mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 
25 Phenolic Compounds  mg/l Absent Absent Absent Absent 
26 Anionic Detergents   mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
27 Cynaide as CN mg/l Absent Absent Absent Absent 
28 Total Coliform Per 100ml < 2 < 2 < 2 < 2 
29 E-Coli Per 100ml < 2 < 2 < 2 < 2 
30 Barium as Ba mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 
31 Ammonia (as Total  mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
32 Sulphide as H2S mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
33 Molybdenum as  Mo mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 
34 Total Arsenic as  mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
35 Total Suspended Solids  mg/l BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) 
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TABLE 3.10: SURFACE WATER SAMPLING RESULTS 
S.NO 

Parameter UNIT 
SW1 

Othaialangulam 

SW2 

Keelanesaneri 

1 Color Hazen 5 10 
2 Odour  - Agreeable Agreeable 
3 pH@ 25oC - 7.55 7.80 
4 Electrical Conductivity @ 25oC µs/cm 807 738 
5 Turbidity NTU 4.5 7.5 
6 Total Dissolved Solids mg /l 476 436 
7 Total Hardness as CaCO3 mg/l 188.0 170.7 
8 Calcium as Ca mg/l 35.8 34.5 
9 Magnesium as Mg mg/l 24 20.6 

10 Total Alkalinity as CaCO3 mg/l 175 169 
11 Chloride as Cl- mg/l 84.3 82 
12 Sulphate as SO4

- mg/l 35 30.2 
13 Iron as Fe mg/l 0.11 0.10 
14 Free Residual Chlorine mg/l BDL(DL: 2.0) BDL (DL: 2.0) 
15 Fluoride as F mg/l 0.13 0.15 
16 Nitrates as NO3 mg/l 15 11.2 
17 Copper as Cu mg/l BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 
18 Manganese as Mn mg/l BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
19 Mercury as Hg mg/l (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) 
20 Cadmium as Cd mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
21 Selenium as Se mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 
22 Aluminium as Al mg/l BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) 
23 Lead as Pb mg/l BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
24 Zinc as Zn mg/l BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 
25 Total Chromium mg/l BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 
26 Boron as B mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
27 Mineral Oil mg/l BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 
28 Phenolic Compunds  mg/l Absent Absent 
29 Anionic Detergents  mg/l BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
30 Cynaide as CN mg/l Absent Absent 
31 Biological Oxygen  mg/l 6.4 7.8 
32 Chemical Oxygen  mg/l 24 28 
33 Dissolved Oxygen mg/l 5.7 5.5 
34 Total Coliform Per 100ml present present 
35 E-Coli Per 100ml present present 
36 Barium as Ba mg/l BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 
37 Ammonia-n (as Total  mg/l 1.7 2.9 
38 Total Suspended Solids  mg/l 15.5 20.3 
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3.3.4 Interpretation& Conclusion 

Surface Water 

Ph: The pH varied from 7.18 to 7.34 while turbidity found within the standards (Optimal pH 

range for sustainable aquatic life is 6.5 to 8.5 pH).  

 

Total Dissolved Solids:  

 Total Dissolved Solids varied from 278 to 283 mg/l, the TDS mainly composed of carbonates, 

bicarbonates, Chlorides, phosphates and nitrates of calcium, magnesium, sodium and other organic 

matter.  

 

Other parameters: 

 Chloride content is 54.2 – 58.6 mg/l in bore well. Nitrates varied from 7.6 to 10.7 mg/l, while 

sulphates varied from23.5 to 23.7 mg/l. 

 

Ground Water 

The pH of the water samples collected ranged from 7.16 to 7.65 and within the acceptable limit 

of 6.5 to 8.5. pH, Sulphates and Chlorides of water samples from all the sources are within the limits as 

per the Standard. On Turbidity, the water samples meet the requirement. The Total Dissolved Solids were 

found in the range of 320-346 mg/l in all borewell. The Total hardness varied upto 460mg/l. On 

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

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

 

3.3.5 Hydrology and Hydrogeological studies 

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

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

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

the low resistance encountered at the depth between 50-55m. The maximum depth proposed out of 

proposed project is 22m BGL. Hence there is no possibilities of water table intersection during the entire 

mine life period besides it is also inferred topographically that there are no major water bodies intersecting 

the project area. There is no necessity of stream, channel diversion due to these proposed projects.  

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

levels which will be collected and stored in the mine sump pits and will be used for dust suppression and 

greenbelt development and during the end of the life of the mine this collected water will act as a 

temporary reservoir. 
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TABLE 3.11: POST MONSOON WATER LEVEL IN OPEN WELL OF 1 KM RADIUS 

Station Code 
Water Level in Meters bgl 

Latitude Longitude 
Oct Nov Dec Average 

OW1 10.2 11 11.3 10.8 9.760475 78.042523 

OW2 10.5 11.3 11.6 11.1 9.762689 78.042815 

OW3 10.3 11.1 11.4 10.9 9.761767 78.051534 

OW4 11 11.8 12.1 11.6 9.765767 78.053438 

OW5 11.6 12.4 12.7 12.2 9.77422 78.05115 

OW6 11.8 12.6 12.9 12.4 9.775262 78.052445 

OW7 11.5 12.3 12.6 12.1 9.770056 78.047836 

OW8 10.6 11.4 11.7 11.2 9.775748 78.044509 

OW9 12.2 13 13.3 12.8 9.77111 78.042259 

OW10 13.6 14.4 14.7 14.2 9.766301 78.04159 

Source: Onsite monitoring data 

TABLE 3.12: POST MONSOON WATER LEVEL OF BOREWELLS 1 KM RADIUS 

Station Code 
Water Level in Meters bgl 

Latitude Longitude 
Oct Nov Dec Average 

BW1 60 59 59 60.0 9.769423 78.037613 

BW2 70 72 72 71.0 9.762274 78.040244 

BW3 72 71 71 71.7 9.765781 78.045677 

BW4 69 70 70 70.7 9.762456 78.051890 

BW5 64 65 65 63.7 9.773718 78.052683 

BW6 68 69 69 70.7 9.768683 78.049139 

BW7 64 63 63 64.0 9.776499 78.050382 

BW8 63 64 64 64.7 9.774366 78.046157 

BW9 61 60 60 61.3 9.777030 78.043902 

BW10 68 68 68 65.0 9.773448 78.039280 

Source: Onsite monitoring data 
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FIGURE 3.6: DRAINAGE MAP AROUND 10 KM RADIUS FROM PROJECT SITE 
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FIGURE 3.6.1: OPEN WELL CONTOUR MAP OF OCTOBER 2021 AROUND 1 KM RADIUS 
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FIGURE 3.6.2: OPEN WELL CONTOUR MAP NOVEMBER 2021 AROUND 1 KM RADIUS 
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FIGURE 3.6.3: OPEN WELL CONTOUR MAP DECEMBER 2021 AROUND 1 KM RADIUS 
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FIGURE 3.7: GROUND WATER PROSPECT MAP 
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FIGURE 3.7.1: BORE WELL CONTOUR MAP OF OCTOBER 2021 AROUND 1 KM RADIUS 
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FIGURE 3.7.2: BORE WELL CONTOUR MAP OF NOVEMBER 2021 AROUND 1 KM RADIUS 
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FIGURE 3.7.3: BORE WELL CONTOUR MAP OF DECEMBER 2021 AROUND 1 KM RADIUS 
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3.3.5.1 Methodology and Data Acquisition 

Electric Resistivity Method is well established for delineating lateral as well vertical discontinuities 

in the resistive structure of the Earth’s subsurface. The present study makes use of vertical electric sounding 
(VES) to delineate the Vertical Resistivity structure at depth.  Schlumberger electrode set up was employed 

for making sounding measurements. Since it is least influenced by lateral in homogeneities and is capable 

of providing higher depth of investigation.  This is four electrodes collinear set up where in the outer 

electrodes send current into the ground and the inner electrodes measure the potential difference. 

The present study utilizes maximum current electrode separation AB/2. The data from this survey 

are commonly arranged and contoured in the farm of Pseudo-section that gives an approximate of the 

subsurface resistivity. This technique is used for the inversion of Schlumberger VES data to predict the 

layer parameter namely layer resistivity and Geo electric layer thickness. The main goal of the present study 

is to seaRCh the vertical in homogeneities that is consistent with the measured data. 

For a Schlumberger among the Apparent resistivity can be calculated as follows 

 

 

 

ΔV = potential difference between receiving electrodes 

G    = Geometric Factor. 

Rocks show wide variation in resistivity ranging from 10-8 more than 10+14 ohmmeter.  On a broad 

classification, one can group the rocks falling in the range of 10-8 to 1 ohmmeter as good conductors. 1 to 

106 ohmmeter as intermediate conductors and 106 to 1012 ohmmeter as more as poor conductor. The 

resistivity of rocks and subsurface lithology, which is mostly dependent on its porosity and the pore fluid 

resistivity is defined by Archie’s Law,  

 

 

 

ρr = Resistivity of Rocks 

ρw = Resistivity of water in pores of rock 

F = Formation Factor 

Ø = Fractional pore volume 

A = Constants with values ranging from 0.5 to 2.5 

3.3.5.2 Survey Layout 

The layout for a resistivity survey depends on the choice of the current and potential electrode 

arrangement, which is called electrode array.  Here the present study is considered with Schlumberger array.  

In which the distance may be used for current electrode separation while potential electrode separation is 

kept on third to one fifth of the same. One interesting aspect in VES is the principle of reciprocity, which 

permits interchange of the potential and current electrode without any effect on the measured apparent 

resistivity. 
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The field equipment deployed for the study is in a deep resistivity meter with a model of SSR – MP 

– AT. This Signal stacking Resistivity meter is a high-quality data acquisition system incorporating several 

innovation features for Earth resistivity. In the presence of random earth Noises the signal to nose ration 

can be enhanced by √N where N is the number of stacked readings.  This SSR meter in which running 

averages of measurements [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 … (1+2...+16/16)] up to the chosen stacks are displayed 
and the final average is stored automatically, in memory utilizing the principles of stacking to achieve the 

benefit of high signals to noise ratio. Based on these above significations the signal stacking resistivity 

meter was used for (VES) Vertical Electric Resistivity Sounding. 

 

RESISTIVITY SURVEY PROFILE 

 
 

Measurements of ground Resistivity is essentially done by sending a current through two 

electrodes called current electrodes (C1& C2) and measuring the resulting potential by two other electrodes 

called potential electrode (P1& P2).  The amount of current required to be sent into the ground depends on 

the contact resistance at the current electrode, the ground resistivity and the depth of interest. 

3.3.5.3 Data Presentation 

It was inferred that the low resistance encountered at the depth between 50-55m. The maximum 

depth proposed out of proposed project is 27m BGL. Hence there is no possibilities of water table 

intersection during the entire mine life period besides it is also inferred topographically that there are no 

major water bodies intersecting the project area. 

3.3.5.4 Geophysical Data Interpretation 

The geophysical data’s was obtained to study the lateral variations, vertical in homogeneities in 
the sub – surface with respect to the availability of groundwater. From the interpreted data, it has inferred 

that the area has moderate groundwater potential in the investigated area. This small quarrying operation 

will not have any significant impact on the natural water bodies. 
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3.4 AIR ENVIRONMENT 

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

activities on the ambient air quality. 

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

and their existing levels in ambient air. The ambient air quality with respect to the study zone of 10 km 

radius around the cluster forms the baseline information. The sources of air pollution in the region are 

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

activities. The prime objective of the baseline air quality study was to establish the existing ambient air 

quality of the study area. These will also be useful for assessing the conformity to standards of the ambient 

air quality during the operation of proposed projects in cluster. 

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

monitoring period and sampling frequency. 

3.4.1 Meteorology & Climate 

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

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

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

associated with them. 

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

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

facilitating flow of wind, wind speed, wind direction, humidity and temperature are recorded on hourly 

basis. 

Climate – 

The Madurai lies on 300m above sea level the climate here is considered to be a local steppe 

climate. There is not much rainfall in Madurai all year long. In Madurai – 

• The average annual temperature is 27.3°C | 81.1°F. 

• The annual rainfall here is around 605mm | 23.8 inch. 

• The driest month is January with 7mm |0.3 inch of rainfall. The greatest amount of precipitation 

occurs in October, with an average of 155mm | 6.1 inch. 

• The warmest month of the year is April, with an average temperature of 30.0°C | 86.0°F. The lowest 

average temperatures in the year occur in December, when it is around 24.8°C | 76.64°F.  

• The difference in precipitation between the driest month and the wettest month is 148 mm |6 inch. 

The variation in annual temperatures throughout the year is 5.2°C | 41.4°F. 

Source: https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/Madurai-5892/ 

 

Rainfall  

TABLE 3.13: RAINFALL DATA 

Actual Rainfall in mm 
Normal Rainfall in mm 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

610.1 744.1 1002.4 510.2 904.6 734.1 927.9 

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

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/Madurai-5892/
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/madurai
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TABLE 3.14: METEOROLOGICAL DATA RECORDED AT SITE 

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

1 Temperature (0C) 

Max 28.4 26.3 26.9 

Min 25.1 22.7 21.0 

Avg 26.7 24.5 23.9 

2 Relative Humidity (%) Avg 79 89 85 

3 Wind Speed (m/s) 

Max 3.84 4.48 4.09 

Min 0.88 0.70 1.25 

Avg 2.36 2.59 2.67 

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

5 Wind Direction  SW,WSW ENE,WSW NE,ENE 

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

Correlation between Secondary and Primary Data 

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

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

Coimbatore reveals the following: 

• The average maximum and minimum temperatures of IMD, Coimbatore showed a higher in respect 

of on-site data i.e. in Chinna Ulagani village. 

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

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

Wind rose diagram of the study site is depicted in Figure. 3.8. Predominant downwind direction 

of the area during study season is North-East to South West. 
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FIGURE 3.8 WINDROSE DIAGRAM OF THE LEASE AREA IN THE MONITORING PERIOD 

 

 In the abstract of collected data wind rose were drawn on presented in figure No.3.8 during the 

monitoring period in the study area  

1. Predominant winds were from NE& SE 

2. Wind velocity readings were recorded between 0.00 to 5.70m/s  

3. Calm conditions prevail of about 0.00 % of the monitoring period  

4. Temperature readings ranging from 22.7 to 28.4 °C  

5. Relative humidity ranging from 79 to 89 %  

6. The monitoring was carried out continuously for three months  

 

3.4.2 Methodology and Objective 

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

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

traffic and domestic activities. The baseline status of the ambient air quality has been established through 

a scientifically designed ambient air quality monitoring network considering the followings:  

▪ Meteorological condition on synoptic scale;  

▪ Topography of the study area;  
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▪ Representatives of regional background air quality for obtaining baseline status;  

▪ Location of residential areas representing different activities;  

▪ Accessibility and power availability; etc 

3.4.3 Sampling and Analytical Techniques 

TABLE 3.15: METHODOLOGY AND INSTRUMENT USED FOR AAQ ANALYSIS 

Parameter Method Instrument 

PM2.5 
Gravimetric Method 

Beta attenuation Method 

Fine Particulate Sampler 

Make – Thermo Environmental 

Instruments – TEI 121 

PM10 
Gravimetric Method 

Beta attenuation Method 

Respirable Dust Sampler 

Make –Thermo Environmental 

Instruments – TEI 108 

SO2 
IS-5182 Part II 

(Improved West & Gaeke method) 

Respirable Dust Sampler with 

gaseous attachment 

NOx 
IS-5182 Part II 

(Jacob & Hochheiser modified method) 

Respirable Dust Sampler with 

gaseous attachment 

Free Silica NIOSH – 7601 Visible Spectrophotometry 

Source: Sampling Methodology followed by Excellence laboratories & CPCB Notification 

TABLE 3.16: NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS 

Sl. 

No. 
Pollutant 

Time 

Weighted 

Average 

Concentration in ambient air 

Industrial, 

Residential, Rural & 

other areas 

Ecologically Sensitive 

area (Notified by Central 

Govt.) 

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

24 hours** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 Nitrogen Dioxide 

(μg/m3) 
Annual Avg. 

24 hours 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 Particulate matter (size 

less than 10µm) PM10 

(μg/m3) 

Annual Avg. 

24 hours 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 Particulate matter (size 

less than 2.5 µm PM2.5 

(μg/m3) 

Annual Avg. 

24 hours 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

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

3.4.4 Frequency & Parameters for Sampling 

Ambient air quality monitoring has been carried out as per the CPCB, MoEF guidelines and 

notifications. 

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

ground level at each monitoring station, for negating the effects of wind-blown ground dust. The equipment 
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was placed at open space free from trees and vegetation which otherwise act as a sink of pollutants resulting 

in lower levels in monitoring results.  

3.4.5 Ambient Air Quality Monitoring Stations 

Seven monitoring stations were set up in the study area as depicted in Figure 3.9 for assessment 

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

 

TABLE 3.17: AMBIENT AIR QUALITY (AAQ) MONITORING LOCATIONS 

S. 

No 

Location 

Code 

Monitoring 

Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 
AAQ-1 Project Area 700mNorth 9°46'7.23"N 

78°2'48.31"E 

2 
AAQ-2 Ulagani 440m North West  9°46'35.31"N 

78° 2'34.07"E 

3 
AAQ-3 Giriyagoundanpatti 3.8Km South West 9°45'10.26"N 

78° 0'36.75"E 

4 
AAQ-4 T.Kokkukulam 2.7Km South East 9°44'25.54"N 

78° 3'19.92"E 

5 
AAQ-5 Kombadi 3.3Km North East 9°47'51.00"N 

78° 3'54.55"E 

6 
AAQ-6 Paraipatti 4.0Km East 9°45'59.63"N 

78° 5'20.29"E 

7 
AAQ-7 Nadukottai 4.4Km North West 9°46'58.58"N 

78° 0'13.98"E 

8 
AAQ-8 Vidathikulam 4.0Km North West 9°48'28.59"N 

78° 1'59.68”E 
Source: On-site monitoring/sampling by Excellence laboratories in association with GTMS 
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FIGURE 3.9: AMBIENT AIR QUALITY LOCATIONS AROUND 10 KM RADIUS 
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TABLE 3.18: SUMMARY OF AAQ – 1 to AAQ – 8 

Particulate matter PM-2.5 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 
 

AAQ-1 22.5 18.2 20.5 21.7  

AAQ-2 22.4 18.6 20.1 21.65  

AAQ-3 22.3 18.2 20.4 21.75  

AAQ-4 21.8 19.1 20.4 20.9  

AAQ-5 21.6 18.2 19.6 21  

AAQ-6 21.9 18.3 20 21.65  

AAQ-7 22.5 20 20.9 21.9  

AAQ-8 23.7 20.6 22.2 22.95  

Particulate matter PM-10  

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 
 

 
AAQ-1 38.5 34.2 36.6 38.3  

AAQ-2 41.9 35.5 39.4 41.5  

AAQ-3 43.8 38.9 41.6 43.5  

AAQ-4 42.9 39.1 41 42.8  

AAQ-5 41.6 37.5 39.6 41.4  

AAQ-6 43.6 40 41.3 42.6  

AAQ-7 42.9 4.5 39.8 42.2  

AAQ-8 42.3 40.1 41.2 41.9  

Sulphur Di-oxide as SO2   

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 
 

 
AAQ-1 6.8 4.1 5.4 6.2  

AAQ-2 7.9 4.1 5.7 7.5  

AAQ-3 8.7 5.6 6.7 7.7  

AAQ-4 7.9 5.2 6.4 7.7  

AAQ-5 8.9 7.1 8 8.6  

AAQ-6 8 6.1 6.8 7.5  

AAQ-7 7.9 5.6 6.7 7.5  

AAQ-8 7.9 5.6 7 7.5  

Oxide of Nitrogen as NO2 
 

 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile Value 
 

 
AAQ-1 23.9 18.2 20.8 22.4  

AAQ-2 24.8 19.2 21.9 24  

AAQ-3 23.5 20.3 22 22.9  

AAQ-4 25.5 21.3 23.2 24.9  

AAQ-5 25.7 20.1 22.7 24.8  

AAQ-6 21.8 16.9 19.5 20.8  

AAQ-7 21.3 18.2 19.8 20.9  

AAQ-8 20.9 19.1 19.6 20.2   
As per monitoring data, PM10 ranges from 38.3 µg/m3 to 43.5 µg/m3, PM2.5 data ranges from 20 

µg/m3 to 23 µg/m3, SO2 ranges from 6.2 µg/m3 to 8.6 µg/m3 and NO2 data ranges from 20 µg/m3 to 24 

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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3.5 NOISE ENVIRONMENT 

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

study area. The environmental assessment of noise from the mining activity and vehicular traffic can be 

taken into consideration for considering various factors such as potential damage to hearing, physiological 

responses and annoyance and general community responses. The main objective of noise monitoring in 

the study area is to establish the baseline noise level and assess the impact of the total noise expected to 

be generated during the project operations around the project site. 

 

3.5.1 Identification of Sampling Locations 

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

out at Seven (7) locations. The noise level monitoring locations were carried out by covering commercial, 

residential, rural areas within the radius of 10km. A noise monitoring methodology was chosen such that 

it best suited the purpose and objectives of the study.  

 

TABLE 3.19: DETAILS OF SURFACE NOISE MONITORING LOCATIONS 

S. No Location Code Monitoring Locations Distance & Direction Coordinates 

1 N-1 Project Area 700m North   9°46'4.20"N 78° 02'45.84"E 

2 N-2 Ulagani 440m North West   9°46'35.43"N 78° 2'33.92"E 

3 N-3 Giriyagoundanpatti 3.8Km South West   9°45'10.22"N 78° 0'36.71"E 

4 N-4 T.Kokkukulam 2.7Km South East   9°44'25.67"N 78° 3'19.83"E 

5 N-5 Kombadi 3.3Km North East   9°47'50.90"N 78° 3'54.54"E 

6 N-6 Paraipatti 4.0Km East   9°45'59.67"N 78° 5'20.16"E 

7 N-7 Nadukottai 4.4Km North West   9°46'58.74"N 78° 0'13.88"E 

8 N-8 Vidathikulam 4.0Km North West   9°48'28.35"N 78° 1'59.87"E 

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

3.5.2 Method of Monitoring 

Digital Sound Level Meter was used for the study. All reading were taken on the ‘A-Weighting’ 
frequency network at a height of 1.5 meters from ground level. The sound level meter does not give a 

steady and consistent reading and it is quite difficult to assess the actual sound level over the entire 

monitoring period. To mitigate this shortcoming the Continuous Equivalent Sound level indicated by Leq 

is used. Equivalent sound level ‘Leq’ can be obtained from variable sound pressure level ‘L’ over a time 
period by using following equation. The equivalent noise level is defined mathematically as 

 

 

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

I = Intensity of sound 

Measured noise levels displayed as a function of time is useful for describing the acoustical 

climate of the community. Noise levels recorded at each station with a time interval of about 60 minutes 

are computed for equivalent noise levels. Equivalent noise level is a single number descriptor for 

describing time varying noise levels. 
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FIGURE 3.10: NOISE MONITORING STATIONS AROUND 10 KM RADIUS 
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3.5.3 Analysis of Ambient Noise Level in the Study Area 

The Digital Sound pressure level has been measured by a sound level meter (Model: HTC 

SL-1352). An analysis of the different Leq data obtained during the study period has been made. 

Variation was noted during the daytime as well as night-time. The results are presented in below 

Table 3.23. 

Day time: 6:00 hours to 22.00 hours. 

Night time: 22:00 hours to 6.00 hours. 

TABLE 3.20: AMBIENT NOISE QUALITY RESULT 

S. No Locations 
Noise level (dB (A) Leq) 

Ambient Noise Standards 
Day Time Night Time 

1 Project Area 46.6 35.5 Industrial 

Day Time- 75 dB (A) 

Night Time- 70 dB (A) 

 

2 Ulagani 44.6 34.7 

3 Giriyagoundanpatti 39.0 34.7 

4 T.Kokkukulam 39.1 34.6 

5 Kombadi 39.1 34.3 
Residential 

Day Time– 55 dB (A) 

Night Time- 45 dB (A) 

6 Paraipatti 38.7 34.7 

7 Nadukottai 39.0 35.5 

8 Vidathikulam 39.1 35.9 

Source: Onsite monitoring/ sampling by Richardson & Cruddas Lab in association with GTMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3.11: DAY & NIGHT TIME NOISE LEVELS IN CORE AND BUFFER ZONE 

Ambient noise levels were measured at 8 (Eight) locations around the proposed project area. 

Noise levels recorded in core zone during day time is 46.6 dB (A) Leq and night time is 35.5 dB (A) 

Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time 44dB(A) Leq and during night time is 38.7 

dB (A) Leq.  

Thus, the noise level for Industrial and Residential area meets the requirements of CPCB. 
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3.6 Ecological Environment 

Biological Environment 

Tamil Nadu is the southernmost state of the Indian peninsula spread over 1,30, 058Sq.Km. 

Among the southern states Tamil Nadu contains the maximum number of 9 to the total of 16 major 

forest types recognized in India by Champion and Seth. Within the major type 48 subtypes in the zone 

in which they are present. Madurai is the second largest city by area in Tamil Nadu after Chennai and 

is the 25th populated city in India. Madurai also called by different names like "City of Jasmine" 

(Malligai maanagar),"Temple City" (Koil maanagar), "City that never sleeps" (Thoonga nagaram) and 

"City of four junctions" (Naanmada koodal) is surrounded by several mountains. The Madurai city has 

3 hills as its city boundary. Yanaimalai, Nagamalai, Pasumalai named after Elephant, Snake and Cow 

respectively. Jasmine flowers are transported to other cities of India from Madurai. 

It is bounded on the North by the districts of Dindigul, Thiruchirapalli and on the East by 

Sivagangai and on the West by Theni and South by Virudhunagar. Geographically Madurai district lies 

on the North Latitude between 9°30 and 10°16 and on the east latitude between 77°15’and 78°25. The 
geographical area of Madurai district is 3,741.73 sq. km. 

A. Forest, Fauna and Flora in Madurai District 

Total reserve forest area in Madurai Division: 38,000 hectares including 11,000 hectares of the 

Giant squirrel sanctuary near Sriviliputtur and the eastern and western slopes of Sirumalai hills. Thick 

forest cover is found on Vasimalaiyan peak (1439 feet) at Elumalai near Usilampatti, the highest in the 

district and also on Kannadi Parlay at Sirumalai (1390 feet), the second highest peak. 

Endemic species to the region is Kudhuppi, Kadamba and Marutham. 

Endangered species are Kongu Ilavam, Kurinji and Kunguliam. 

Other common trees in the region are Aelampaalai, Ala maram, Alingil, Arasa maram, Ayani 

pala (found only in Alagar hills), Illupai, kanjaram, konnai, Mamaram, Manjanathi or Nuna maram, 

Mayirkondrai, Naval, Nirkadambu, Peru maram, Pungamaram and Vedpalai. 

3.6.1 Introduction  

Baseline Biological survey was carried out to assess the ecology of the study area. The floral 

diversity is grouped into trees, shrubs, climbers, herbs, aquatic plants and phytoplankton. Similarly, the 

faunal diversity is grouped into mammals, birds, reptiles, amphibians and zooplankton. The study area 

has good vegetation cover in the southeast and southwest regions. Large tracts of the land are under 

paddy, coconut and groundnut cultivation. Discussions were held with local people to gather related 

information on the richness of plant and animal resources, employment opportunities’, facilities for 
education, health and socio-economic condition. Information is also collected from different souRCes 

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

of onsite observations as well as forest department records the checklist of flora and fauna was prepared. 

To identify any floral species of conservation importance existing in the study area, the status evaluation 

of the observed flora has been done as per the IUCN.  

3.6.2. Scope Of Work 

▪ To assess the flora and fauna present in the core site of the proposed project and in surrounding 

area i.e. Buffer region (10 Km radius range) 

▪ To document cultivated, planted and naturally occurring species in the core site. 
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▪ To document Rare, Endangered, threatened (RET) species in the Core site and in the Buffer 

region. 

▪ Assessment of species protected by specific legislation (Rare, endangered, critically 

endangered, endemic and vulnerable) 

3.6.3. Study area ecology 

The core area extent of 9.69.0 Ha of Rough stone quarry has an impact on diversity of flora and 

fauna of surrounding area but present work was carried out on detailed study of the impacts of Rough 

stone quarry on ecology and biodiversity of core lease area with the proper mitigation and sustainable 

management plan. The quarry lease applied area is a plain topography whereas in buffer zone some 

places agricultural land is dominated. The following methods were applied during the baseline study of 

flora, fauna and diversity assessment. 

3.6.3.1. Activities undertaken during the study 

1. Flora survey 

▪ Tree, shrub, herb, climber and grass species identification and enumeration. 

▪ Diversity of species under plantations. 

▪ Analysis of Rare-Endangered-Threatened flora. 

2. Fauna survey 

▪ Documentation of Avian, Reptilian, Insect, Amphibian, Mammal and other faunal diversity. 

▪ Observations by direct and indirect evidences (Direct evidence- Sighting and  hearing, 

Indirect evidence- Pug marks, nests and other signs). 

▪ Analysis of Scheduled species. 

3.6.4. Survey Limitation 

This survey records the flora and fauna evident on the days of the site visit and field survey. It 

does not record any flora or fauna that may appear at other times of the year, and as such, were not 

evident at the time of visit. The report represents ecological status of the area evident during the 

particular period of the study. This is an ecological report and as such, no dependence should be given 

to comments relating to buildings, engineering, soils or other unrelated matters. 

3.6.5. Methodology of Sampling 

The present study was carried out in given steps 

• Listing of the species 

• Listing of rare and endangered plant species 

• Listing of fauna 

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 (20x20m), shrubs (10x10m) and herbs (2x2m) depending upon 

prevailing geographical conditions and bio-diversity aspects of study area.  
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3.6.6.Quadrats method  

Quadrats of 20 × 20m were laid down randomly within core and 5km buffer area each quadrat 

was laid to assess the trees (>5 cm GBH) and one 10 × 10m sub-quadrat nested within the quadrat for 

shrubs.  The quadrats were laid randomly to cover the area to maximize the sampling efforts and 

minimize the species homogeneity, such as small stream area, trees in agricultural bunds, tank bunds, 

farm forestry plantations, wildlife areas, natural forest area, avenue plantations, house backyards, etc. 

In each quadrat individuals belonging to tree (20 × 20m) and shrub (10 × 10m) were recorded separately 

and have been identified on the field.  

3.6.7. Flora in Core Zone 

Taxonomically a total of 14 species belonging to 12 families have been recorded from the core 

mining lease area. The quarry lease applied area is a plain topography. Based on habitat classification 

of the enumerated plants the majority of species were Herbs 4 (29%) followed by Shrubs 4 (29%), Trees 

4 (28%) and Climbers 2 (14%). Details of flora with the scientific name were mentioned in Table 

No.3.23. The result of core zone of flora studies shows that Fabaceae and Lamiaceae are the main 

dominating species in the study area it mentioned in Table No.23 and the details of diversity of flora 

family’s pattern are given in Fig No.3.23. No species found as threatened category (Table No. 3.23). 

3.6.8. 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 

southeast and southwest directions. Majority of the flat landscape around project unit is occupied by 

agriculture fields. It contains a total of 84 species belonging to 41 families have been recorded from the 

buffer zone. The floral (84) varieties among them thirty-four Trees 34 (40%), Fifteen Shrubs 15 (18%), 

Eighteen Herbs 18 (21%), Climbers Ten 10 (12%), Three Creeper 3 (4%), Three Grass 3 (4%) and one 

Cactus 1 (1%) were identified. The result of buffer zone of flora studies shows that Fabaceae and 

Poaceae, Solanaceae are the main dominating species in the study area it mentioned in Table No.3.24.   

There is no Rare, Endangered and Threatened Flora species in mining area and their 

surrounding area. Details of flora with the scientific name were mentioned in Table No.3.24. The 

diversity of flora families is given in Fig No.3.23. 

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

Tor No: 10. Land use of the study area delineating forest area, agricultural land, grazing land, 

wildlife sanctuary, National Park, migratory routes of fauna, water bodies, human settlements 

and other ecological features should be indicated. Land use plan of the mine lease area should be 

prepared to encompass preoperational, operational and post operational phases and submitted. 

Impact, if any, of change of land use should be given. 

The lease applied area is exhibits plain topography. There are no protected or ecologically 

sensitive areas such as the Wildlife sanctuaries or National parks or Important Bird Areas (IBAs), or 

Wetlands or migratory routes of fauna or water bodies or human settlements within the proposed mine 

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

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

migratory routes of fauna. Thus, the area under study (Mine lease area and the 10 Km buffer zone) is 

not ecologically sensitive. 
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Tor No: 12) A Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department should 

be provided, confirming the involvement of forest land, if any, in the project area. In the event of 

any contrary claim by the Project Proponent regarding the status of forests, the site may be 

inspected by the State Forest Department along with the Regional Office of the Ministry to 

ascertain the status of forests, based on which, the Certificate in this regard as mentioned above 

be issued. In all such cases, it would be desirable for representative of the State Forest Department 

to assist the Expert Appraisal Committees. 

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

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

department is required. 

Tor No: 13) Status of forestry clearance for the broken-up area and virgin forestland involved in 

the Project including deposition of net present value (NPV) and compensatory afforestation (CA) 

should be indicated. A copy of the forestry clearance should also be furnished. 

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

forest clearance is required. 

Tor No: 14) Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and 

other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 should be indicated. 

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

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

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

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

be given. 

There are neither reserved forests (RF) nor Protected Forests (PF) in the mine lease area. 

Detailed list of flora found in the mine lease area and the buffer zone have been collected during 

September 2021 (Rainy season) based on primary survey. In each quadrat individuals belonging to tree 

(20 × 20m) and shrub (10 × 10m) were recorded separately and have been identified on the field. 

Quadrates sampling methods is given in Fig no.3.1. But no quadrat analysis was done in seasonal 

croplands. Vegetation and flora of the Mine lease area is given in below table no.3.1. 

Table No: 3.21. Flora in Core Zone of Chinna ulagani Village, Rough stone quarry, Kallikudi 

Taluk, Madurai District, Tamil Nadu. 

S.No English Name Vernacular Name Scientific Name Family Name 

Trees 

1 Acacia Nilotica Karuvelam maram  Vachellia nilotica Fabaceae 

2 Noni Nuna maram Morinda citrifolia Rubiaceae 

3 Neem  Vembu Azadirachta indica Meliaceae 

4 Five leaf chastera Nochi Vitex negundo Lamiaceae 

Shrubs 

1 Touch-me-not Thottalchinungi Mimosa pudica Mimosaceae 

2 Milk Weed Erukku  Calotropis gigantea Apocynaceae 

3 Avaram Avarai Senna auriculata Fabaceae 

4 Indian mallow Thuththi  Abutilon indicum Malvaceae 
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Herbs 

1 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae 

2 Common nut sedge Korai Cyperus rotundus Cyperaceae 

3 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae 

4 Mountain knotgrass Poolai poondu Aerva lanata Amaranthaceae 

Climber 

1 Slender dwarf 

morning-glory 

Vishnukrandi Evolvulus alsinoides Convolvulaceae 

2 Wild water lemon Sirupunaikkali Passiflora foetida Passifloraceae 

 

Table No: 3.22. Flora in Buffer Zone of Chinna Ulagani Village, Rough stone quarry, Kallikudi Taluk, 

Madurai District, Tamil Nadu 

S.No English Name Vernacular Name Scientific Name Family Name 

Resource use 

 type 

*(E,M,EM) 

Trees  

1 Noni Nuna maram Morinda citrifolia Rubiaceae M 

2 Neem or Indian lilac Vembu Azadirachta indica Meliaceae M 

3 Asian Palmyra palm Panai maram Borassus flabellifer Arecaceae E 

4 Indian fig tree Athi Ficus recemosa Moraceae. EM 

5 Tamarind Puliyamaram Tamarindus indica Legumes EM 

6 Black plum Navalmaram Sygygium cumini Myrtaceae EM 

7 Five leaf chastera Nochi Vitex negundo Lamiaceae M 

8 Lemon Ezhumuchaipalam Citrus lemon Rutaceae EM 

9 Gum arabic tree Karuvelam Acacia nilotica Mimosaceae NE 

10 Millettia pinnata Pongam oiltree Pongamia pinnata Fabaceae E 

11 Acacia Nilotica Karuvelam maram  Vachellia nilotica Fabaceae M 

12 Banana tree Vazhaimaram Musa Musaceae EM 

13 Fragrant manjack Mukuchalipazham Cordia dichotoma Boraginaceae M 

14 Peepal Arasanmaram Ficus religiosa Moraceae M 

15 Beauty leaf Punnai Calophyllu inophyllum Calophyllaceae M 

16 Eucalyptus Eucalyptus Eucalyptus globules Myrtaceae EM 

17 Banyan tree Alamaram Ficus benghalensis Moraceae E 

18 Teak Thekku Tectona grandis Verbenaceae E 

19 Indian gooseberry Nelli Emblica officinalis Phyllanthaceae EM 

20 Mango Manga Mangifera indica Anacardiaceae E 

21 Jack fruit Palamaram Artocarpus heterophyllus Moraceae E 

22 Henna Marudaani Lawsonia inermis Lythraceae EM 

23 Manilkara zapota Sapota Manilkara zapota Sapotaceae E 

24 Papaya  Pappali maram Carica papaya L Caricaceae EM 

25 Indian fir tree Nettilinkam Polylathia longifolia Annonaceae E 

26 Chinese chaste tree Nochi Vitex negundo Verbenaceae E 

27 Giant thorny bamboo Perumungil Bambusa bambos Poaceae M 

28 Custard apple Seethapazham Annona reticulata Annonaceae  E 

29 Curry tree Velipparuthi Murraya koenigii Asclepiadaceae EM 
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30 Guava Koyya Psidium guajava Myrtaceae EM 

31 Bamboo Moonghil Bambusa bambo Poaceae E 

32 Indian bael Vilvam Aegle marmelos Rutaceae EM 

33 Coconut Thennai maram Cocos nucifera Arecaceae EM 

34 Chebulic myrobalan Kadukkai Terminalia chebula Combretaceae M 

Shrubs  

1 Avaram Avarai Senna auriculata Fabaceae M 

2 Touch-me-not Thottalchinungi Mimosa pudica Mimosaceae M 

3 Ceylon Date Palm Icham Phoenix pusilla Arecaceae EM 

4 Puriging nut Kattamanakku Jatropha cuRCas Euphorbiaceae EM 

5 Night shade plan Sundaika Solanum torvum Solanaceae EM 

6 Indian mallow Thuthi Abutilon indicum Meliaceae M 

7 Flame of the Woods Idlipoo xoracoc cinea Rubiaceae M 

8 Indian Oleander Arali Nerium indicum Apocynaceae M 

9 Rosy Periwinkle Nithyakalyani  Cathranthus roseus  Apocynaceae  M 

10 Rosary pea Kundumani Abrus precatorius Fabaceae M 

11 Shoe flower Chemparuthi Hibiscu rosa-sinensis Malvaceae EM 

12 Datura metel Uumaththai Datura metel Solanaceae NE 

13 Milk Weed Erukku  Calotropis gigantea Apocynaceae M 

14 Thorn apple Oomathai Datura stramonium Solanaceae E 

15 Triangular spruge Chaturakalli Euphorbia antiquorum Euphorbiaceae NE 

Herbs  

1 Common leucas Thumbai Leucas aspera Lamiaceae M 

2 Common nut sedge Korai Cyperus rotundus Cyperaceae NE 

3 Tridax daisy Veetukaayapoondu Tridax procumbens Asteraceae M 

4 Punarnava Mukkirattai Boerhaavia diffusa Nyctaginaceae EM 

5 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae E 

6 False daisy Karisilanganni Eclipta prostata Asteraceae EM 

7 Turmeric's Manjal CuRCuma longa Zingiberaceae EM 

8 Holy basil Thulasi Ocimum tenuiflorum Lamiaceae M 

9 Prickly chaff flower Nayuruv Achyranthes aspera Amaranthaceae M 

10 Benghal dayflower Kanamvazha Commelina benghalensis Commelinaceae M 

11 Indian Copperleaf Kuppaimeni Acalypha indica Euphorbiaceae M 

13 Digeria muricata Thoiya keerai Digeria muricata Amarantheceae EM 

14 Carrot grass Parttiniyam Parthenium 

hysterophorus 

Asteraceae NE 

15 Red Hogweed Mukurattai Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 

16 Poor land flatsedg Kunnakora Cyperus compressus Cyperaceae NE 

17 European black 

nightshade 

Manathakkali Solanumnigrum Solanaceae EM 

18 Indian Copperleaf Kuppaimeni Acalypha indica Euphorbiaceae M 

19 Cleome viscosa Nai kadugu Celome viscosa Capparidaceae M 

Climber 

1 Ivy gourd Kovai Coccinia grandis Cucurbitaceae M 

2 Bottle Guard Sorakkai Lagenaria siceraria Cucurbitaceae EM 

 Wild jasmine Malli Jasminum augustifolium Oleaceae EM 
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3 Balloon vine Mudakkotan Cardiospermum 

helicacabum 

Sapindaceae M 

4 Stemmed vine Perandai Cissus quadrangularis Vitaceae M 

5 Purple fruited pea 

eggplant 

Thuthuvelai Solanum trilobatum Solanaceae EM 

7 Pointed gourd Kovakkai Trichosanthes dioica Cucurbitaceae EM 

8 Butterfly-pea  Sangupoo Clitoriaternatia Fabaceae M 

9 Butterfly pea Karkakartum Clitoria ternatea Fabaceae M 

10 Indian sarsparilla Nannari Hemidesmus indicus Asclepiadaceae M 

Creeper 

1 Creeping-oxeye Malai mookuthi 

poondu  

Wedelia trilobata Asteraceae M 

2 Water spinach Vallikeerai Ipomoea aquatica Convolvulaceae EM 

3 Nut grass Korai Cyperus rotandus Poaceae M 

Grass 

1 Eragrostis Pullu Eragrostis ferruginea Poaceae E 

2 Kyllinga brevifolia Musthakasu Kyllinga brevifolia Cyperaceae NE 

3 Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae E 

Cactus 

1 Prickly pear Nagathali Opuntia dillenii Cactaceae M 

*E- Economical, M- Medicinal, EM- Both Economical and Medicinal, NE- Not evaluated. 

3.5.8. Aquatic Vegetation  

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

period. The list of aquatic plants observed in the study area is given in Table No. 3.25 

Table No: 3.23. List of aquatic plants observed in the study area 

Sl.No Scientific name Common Name 
Vernacular 

Name (Tamil) 

IUCN Red List of 

Threatened Species 

1 Eichornia crassipe Water hyacinth Agayatamarai NA 

2 Aponogetonnatans Floating laceplant Kottikizhnagu NA 

3 Nymphaea nouchali Blue water lily Nellambal LC 

4 Pistia stratiotes  Water lettuce Kuzhithamarai NA 

*LC- Least Concern, NA-Not yet assessed 

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

1972 

1. Rare and Endangered Flora in the Study Area 

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

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

species and subspecies. These criteria are relevant to all species and all regions of the world. With its 

strong scientific base, the IUCN Red List is recognized as the most authoritative guide to the status of 

biological diversity. Among the enumerated flora in the study area, none of them were assigned any 

threat category. 
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2. Endemic Plants of the Study Area 

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

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

surrounding region through geographical, ecological or temporal barriers. Among recorded plant 

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

3. Ecologically Sensitive Zone in the Area 

The study area within 10 Km of the project site is devoid of any national parks, sanctuaries, 

Biosphere reserves, wild life corridors, tiger/elephant reserves etc. The area is also devoid of any kind 

of vulnerable, endangered and critically endangered flora and fauna. 

4. Biodiversity Hotspots 

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

and Fauna species. 

3.6.10. Basin and Sub-Basin 

Madurai district can be further subdivided into Vaigai, gundar, Vaipar and Pambar sub-basins. 

3.6.11. Drainage 

Vaigai, a major ephemeral river originates in Western Ghats of Theni district flow in NWSE 

direction, in the central part of the district. In addition, tributaries of Vaipar and Gundar drain in south-

western part of the district, while the tributaries of Pambar drained in north eastern part. The general 

flow direction of the drainage is NW-SE. 

3.6.12. Tributaries and Irrigation 

The main tributaries of the river Vaigai are, the river Suruliyaru, the river Mullaiyaaru, the river 

Varaganadi, the river Manjalaru and river Kridhumaal. All these rivers, except Kridhumaal join with 

the great Vaigai River nearer to the places around the Vaigai dam which is situated in Theni district, 

whereas Kridhumaal joins Vaigai in Madurai. Vaigai gets major feed from the Periyar Dam in Kumuli, 

Kerala. Water from the Periyar River in Kerala is diverted into the Vaigai River in Tamil Nadu via a 

tunnel through the Western Ghats. In summers, the Vaigai River ends up dry very often. The water 

never reaches Madurai, let alone flowing into places past Madurai. 

 The Vaigai Dam is built across the river in Periyakulam Taluk, in the Theni district of Tamil 

Nadu. It provides water for irrigation for the Madurai district and the Dindigul district as well as 

drinking water to Madurai and Andipatti. Near the dam, the Government of Tamil Nadu has constructed 

an Agricultural ReseaRCh Station for reseaRChing the growing of a variety of crops, including rice, 

sorghum, black gram, cowpea and cotton.  

(Source: https://madurai.nic.in/district-profile/) 

3.6.13. 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. 

https://madurai.nic.in/district-profile/
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Fauna methodology 

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

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

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

animal sightings and the frequency of their visits in the project area. In addition, officials, local peoples 

were another souRCe of information for studying the fauna of the area. Field activities are 

physical/active seaRCh, covering rocks, burrows, hollow inspection and location of nesting sites and 

habitat assessment etc. Taxonomical identification was done by the field guide book and wildlife envis 

data base (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species Database) and Zoological Survey of India (ZSI).  

Table No: 3.24. Methodology applied during survey of fauna 

S.No Taxa Method of Sampling References 

1 
Insects Random walk, Opportunistic observations 

Pollard (1977); 

Kunte (2000) 

2 Reptiles Visual encounter survey (Direct SeaRCh) Daniel J.C (2002) 

3 Amphibians Visual encounter survey (Direct SeaRCh) 

4 Mammals Tracks and Signs Menon V (2014) 

5 Avian Random walk, Opportunistic observations Grimmett R (2011); 

Ali S (1941) 

Fauna in Core Zone 

A total of 21 varieties of species observed in the Core zone of Chinna Ulagani village, rough 

stone quarry (Table No.3.7) among them numbers of Insects 7 (35%), Reptiles 5 (25%), Mammals 2 

(10%) and Avian 6 (30%).  A total of 21 species belonging to 16 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 6 species of bird were sighted in the mining lease area. There are no critically 

endangered, endangered, vulnerable and endemic species were observed. Details of fauna in core zone 

with the scientific name were mentioned in Table No. 3.27. 
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Table No: 3.25. Fauna in Core Zone of ChinnaUlagani Village, Rough stone quarry, Kalikudi 

Taluk, Madurai District, Tamil Nadu 

SI. 

No 

Common 

name/English Name 

Family 

Name 
Scientific Name 

Schedule list wildlife 

Protection act 1972 

IUCN Red 

List data 

Insects 

1 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum fonscolombii NL LC 

2 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

3 Mottled emigrant Peridae Catopsilia pyranthe NL LC 

4 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

5 Stick insect Lonchodidae carausius morosus NL LC 

6 Praying mantis Mantidae mantis religiosa NL NL 

7 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia NL NL 

Reptiles 

1 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

2 Fan-Throated Lizard Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

3 Common skink Scincidae Mabuya carinatus NL LC 

4 Brahminy skink Scincidae Eutropis carinata NL LC 

5 Common house gecko Gekkonidae Hemidactylus frenatus NL LC 

Mammals 

1 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV NL 

2 Common rat Muridae Rattus rattus Schedule IV LC 

Aves 

1 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

2 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

3 Two-tailed Sparrow Dicruridae Dicrurus macroceRCus Schedule IV LC 

4 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

5 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

6 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

*NL- Not listed, LC- Least Concern 

Fauna in Buffer Zone 

Taxonomically a total of 41 species belonging to 31 families have been recorded from the buffer 

zone area. Based on habitat classification the majority of species were Birds 14 (34%), followed by 

Insects 14 (34%), Reptiles 5 (17%), Mammals 3 (8%) and amphibians 3 (7%). There are 3 Schedule II 

species and 20 species are under schedule IV according to Indian wild life Act 1972. A total 14 species 

of bird were sighted in the study area. There are no critically endangered, endangered, vulnerable and 

endemic species were observed. 

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

extensive field visit (Hoplobatrachus tigerinus), (Rana hexadactyla), (Bufo melonosticatus). 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. A detail of fauna diversity of family’s pattern is given in Fig No.3.8. There are no critically 

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

buffer zone are given in Table No.3.28.  
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Table No: 3.26. Faunal Diversity in Buffer Zone of ChinnaUlagani Village, Rough stone quarry, Kalikudi Taluk, Madurai District, TN. 

SI.No 
Common 

name/English Name 
Family  Name Scientific  Name 

Schedule list wildlife 

Protection act 1972 

IUCN Red 

List data 

Insects 

1 Indian honey bee Apidae Apis cerana Schedule IV LC 

2 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

3 Blue tiger Nymphalidae Tirumala limniace Schedule IV LC 

4 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

5 Jewel beetle Buprestidae Eurythyrea austriaca Schedule IV NA 

6 Dragonfly Gomphidae Ceratogomphus pictus Schedule IV LC 

7 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum fonscolombii NL LC 

8 Ant Formicidae Camponotus Vicinus NL NL 

9 Tawny coster Nymphalidae Danaus chrysippus Schedule IV LC 

10 Common Indian crow Nymphalidae Euploea core Schedule IV LC 

11 Milkweed butterfly Nymphalidae Danainae NL LC 

12 Praying mantis Mantidae Mantis religiosa NL NL 

13 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia Schedule IV LC 

14 Lesser grass blue Lycaenidae Zizina Otis indica Schedule IV LC 

Reptiles 

1 Common house gecko Gekkonidae Hemidactylus frenatus NL LC 

2 Fan-Throated Lizard Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

3 Brahminy skink Scincidae Eutropis carinata NL LC 

4 Olive keel back water snake Natricidae Atretium schistosum Sch II (Part II) LC 

5 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

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

7 Common skink Scincidae Mabuya carinatus NL LC 

Mammals 

1 Indian palm squirrel Sciuridae Funambulus palmarum Schedule IV LC 

2 Asian Small Mongoose Herpestidae Herpestes javanicus Schedule II LC 

3 Indian Field Mouse Muridae Mus booduga Schedule IV LC 
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Aves 

1 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

2 Shikra Accipitridae Accipiter badius NL LC 

3 Black drongo Dicruridae Dicrurus macroceRCus Schedule IV LC 

4 Grey Francolin Phasianidae Francolinus pondicerianus Schedule IV LC 

5 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

6 Asian green bee-eater Meropidae Meropsorientalis NL LC 

7 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

8 Common Quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

9 Rose-ringed parkeet Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 

10 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

11 White-breasted water hen Rallidae Amaurornis phoenicurus NL LC 

12 Red-vented Bulbul Pycnonotidae Pycnonotuscafer Schedule IV LC 

13 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

14 Common Coot Rallidae Fulica atra Schedule IV LC 

Amphibians 

1 Indian Burrowing frog Dicroglossidae Sphaerotheca breviceps Schedule IV LC 

2 Green Pond Frog Ranidae Rana hexadactyla Schedule IV LC 

3 Tiger Frog Chordata Hoplobatrachus tigerinus (Rana 

tigerina) 

Schedule IV LC 

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



80 | P a g e  

 

Tor No: 16) A study shall be got done to ascertain the impact of the Mining Project on wildlife of the 

study area and details furnished. Impact of the project on the wildlife in the surrounding and any 

other protected area and accordingly, detailed Mitigative measures required, should be worked out 

with cost Implications and submitted. 

Out of the total mine lease area of 9.69.0 Ha, just about 5.57.7 Ha is proposed to be used for mining 

activity during the first five years as per the mining plan. Blasting, noise and vibrations and other 

disturbances including dust generation are likely to have an adverse impact on wildlife. But these impacts 

are unlikely to extend beyond 500 m from the actual mine area. There are three Schedule II species and 

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

in the buffer zone area. There are no critically endangered, endangered, vulnerable and endemic species 

were observed. As the rainfall in the area is scanty and as no toxic wastes are produced or discharged on 

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

these RET species. There are no ecologically sensitive areas or protected areas within the 10 Km radius. 

Hence no specific conservation for conservation of any RET species or Wildlife is envisaged.  

Tor No: 17) Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, 

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

lease should be clearly indicated, supported by a location map duly authenticated by Chief Wildlife 

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

ecologically sensitive areas as mentioned above, should be obtained from the Standing Committee of 

National Board of Wildlife and copy furnished. 

There are no National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar sites, 

Tiger/Elephant Reserves (existing as well as proposed) within 10 km of the mine lease area. There are no 

reserved of even protected forests within the project area. Hence submission of clearance from the National 

Board of Wildlife does not arise. 

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

the periphery of the mine lease)] shall be carried out. Details of flora and fauna, endangered, endemic 

and RET Species duly authenticated, separately for core and buffer zone should be furnished based 

on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna present. In case of any 

scheduled-I fauna found in the study area, the necessary plan along with budgetary provisions for 

their conservation should be prepared in consultation with State Forest and Wildlife Department and 

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

of the project cost. 

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

periphery of the mine lease] has been carried out and the results are presented under in Tables 3.24 to 3.28. 

There are three Schedule II species and twenty species are under schedule IV according to Indian wild life 

Act 1972. A total 14 species of bird were sighted in the study area. The main threat to the bird is the use of 

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

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

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

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

form (indicating the linear and quantitative coverage, plant species, and time frame) and submitted, 

keeping in mind, the same will have to be executed up front on commencement of the Project. Phase-
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wise plan of plantation and compensatory afforestation should be charted clearly indicating the area 

to be covered under plantation and the species to be planted. The details of plantation already done 

should be given. The plant species selected for green belt should have greater ecological value and 

should be of good utility value to the local population with emphasis on local and native species and 

the species which are tolerant to pollution. 

Only about 00.16.00 Ha of the mine lease area is going to be used for Greenbelt Development 

during the first five years. Regional trees like Neem, Pongamia, Pinnata, Casuarina will be planted along 

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

Rare and Endangered fauna of the study area: 

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

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

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

thereto with a view to ensuring the ecological and environmental security of the country. Some of the 

sighted faunae were given protection by the Indian Wild Life (Protection) Act, 1972 by including them in 

different schedules. Here no endemic, endangered migratory fauna found in the area. This area is not also 

a migratory path of any faunal species. 

2. As per IUCN RED (2013) list 

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

plant and animal species. It uses a set of criteria to evaluate the extinction risk of thousands of species and 

subspecies. These criteria are relevant to all species and all regions of the world. With its strong scientific 

base, the IUCN Red List is recognized as the most authoritative guide to the status of biological diversity. 

Among reported species Schedule II and IV in the buffer zone are presented below, 

Mammals: Herpestes javanicus.  

Reptiles: Ptyas mucosa, Atretium schistosum, 

Aves:  Red-vented Bulbul and Koel. Black drongo, Blue tiger, Common Tiger, Tawny coster, striped tiger, 

Common Indian crow, Lesser grass blue, Indian palm squirrel, Indian Field Mouse, Indian Burrowing frog,  

Tiger Frog, Green Pond Frog etc., 
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Fig No: 3.12. Flora Diversity pattern in Core Zone of  Rough 
stone quarry of ChinnaUlagani Village, Kallikudi Taluk, Madurai 

District, TN
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Fig No: 3.13. Flora Diversity pattern in Buffer Zone of Rough 

stone quarry of ChinnaUlagani Village, Kallikudi Taluk, 

Madurai District, TN
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Fig No: 3.14. Fauna Diversity pattern in Core Zone of Rough 
stone quarry of chinnaulagani  Village, Kallikudi Taluk, 

Madurai District, TN
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Fig No: 3.15. Fauna Diversity pattern in Buffer Zone of
Rough stone quarry of chinnaUlagani  Village, Kallikudi 

Taluk, Madurai District, TN
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Fig No: 3.18. The Diversity of Fauna family patterns in Core zone area of  
Rough stone quarry of ChinnaUlagani  Village, Kallikudi Taluk, Madurai 

District, TN
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3.7 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 

Socio-economic study is an essential part of environmental study.  It includes demographic 

structure of the area, provision of basic amenities viz., housing, education, health and medical services, 

occupation, water supply, sanitation, communication, transportation, prevailing diseases pattern as well as 

feature like temples, historical monuments etc., at the baseline level. This will help in visualizing and 

predicting the possible impact depending upon the nature and magnitude of the project. 

It is expected that the Socio-Economic Status of the area will substantially improve because of this 

proposed project. As the proposed project will provide direct and indirect employment and improve the 

infrastructural facilities in that area and, thus, improve their standard of living. 

3.7.1 Objectives of the Study   

The objectives of the socio-economic study are as follows: 

• To study the socio-economic status of the people living in the study area of the proposed mining 

project. 

• To assess the impact of the project on Quality of life of the people in the study area. 

• To recommend Community Development measures needs to be taken up in the study Area. 

3.7.2 Scope of Work 

• To study the Socio-economic Environment of the area from the secondary souRCes;  

• Data Collection & Analysis   

• Prediction of project impact   

• Mitigation Measures 

3.7.3 District Profile 

Madurai is a city in the Indian state of Tamil Nadu. Madurai is the administrative headquarters of 

Madurai district is a major city in the Indian state of Tamil Nadu. It is the cultural capital of Tamil Nadu 

and the administrative headquarters of Madurai District. As of the 2011 census, it was the third largest 

Urban agglomeration in Tamil Nadu after Chennai and Coimbatore and the 44th most populated city in 

India. The district is bounded by Theni in the west, Sivaganga in the east, Dindigul in the north, 

Virudhunagar in the south and small parts of Tiruchirappalli in the northeast. 

3.7.4 Study area: 

Chinna Ulagani Village 

Chinna Ulagani is a village located in Kallikudi Taluk of Madurai district in Tamil Nadu. Around 

457 families reside in Chinna Ulagani village. Chinna Ulagani village is administered by Panchayat 

President who is elected every five years. As per the Census India 2011, Chinna Ulagani village has 

population of 1854 of which 936 are males and 918 are females. The population of children between ages 

0-6 is 261 which is 14.1% of total population. The sex-ratio of Chinna Ulagani village is around 101.961 

compared to 996 which is average of Tamil Nadu state. The literacy rate of Chinna Ulagani village is 

53.07% out of which 33.92% males are literate and 19.15% females are literate. There are 1.13% Scheduled 

Caste (SC) and 0 Scheduled Tribe (ST) of total population in Chinna Ulagani village. 
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TABLE 3.27: CHINNA ULAGANI VILLAGE POPULATION FACTS 

Number of Households 457 

Population 1854 

Male Population 936 (50.96%) 

Female Population 918 (49.03%) 

Children Population 261 

Sex-ratio 101.961 

Literacy 61.77% 

Male Literacy 78.53% 

Female Literacy 44.82% 

Scheduled Tribes (ST) % 0 

Scheduled Caste (SC) % 1.13% 

 Source: https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/3322_PART_B_DCHB_MADURAI.pdf 

Gram Panchayat name of the Chinna Ulagani village is Chinna Ulagani. CD Block name is 

Kallikudi and Teshil/Taluk or sub-district is Thirumangalam. Data Reference year is 2009 of Census 2011. 

Sub District HQ name is Thirumangalam and Sub District HQ Distance is 15km from the village. District 

Head Quarter name is Madurai and its distance from the village is 22Km towards south. Nearest Town of 

the Chinna Ulagani village is Thirumangalam and nearest town distance is 15 km. Pincode of Chinna 

Ulagani village is 625 706. As per census 2011 village code of village Chinna Ulagani is 640979. 

TABLE 3.28: DEMOGRAPHICS POPULATION OF VILLAGE CHINNA ULAGANI 

Total Population Male Population Female Population 

1854 936 918 

Source: https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-

640979/ 

Sex Ratio of Chinna Ulagani Village -Census 2011 

As per the Census Data 2011 there are 981 Females per 1000 males out of 1854 total population 

of village. There are 933 girls per 1000 boys under 6 years of age in the village.  

Literacy of Chinna Ulagani Village 

Out of total poplation total 984 people in Chinna Ulagani Village are literate, among them 629 

are male and 355 are female in the village. Total literacy rate of of Chinna Ulagani is 61.77%, for male 

literacy is 78.53% and for female literacy rate is 44.82%.  

Worker’s profile of Chinna Ulagani Village 

Total working population of Chinna Ulagani is 1083 which are either main or marginal workers. 

Total workers in the village are 1083 out of which 580 are male and 503 are female. Total main workers 

are 1068 out of which female main workers are 575 and male main workers are 493. Total marginal 

workers of village are 15. 

 

 

 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/3322_PART_B_DCHB_MADURAI.pdf
https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-640979/
https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-640979/
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TABLE 3.29: CHINNA ULAGANI VILLAGE CENSUS 2011 DATA 

Description Census 2011 Data 

Village Name Chinna Ulagani 

Teshil Name Thirumangalam 

District Name Madurai 

State Name Tamil Nadu 

Total Population 1854 

Total Area 322 (Hectares) 

Total No of House Holds 457 

Total Male Population 936 

Total Female Population 918 

0-6 Age group Total Population 261 

0-6 Age group Male Population 135 

0-6 Age group Female Population 126 

Total Person Literates 984 

Total Male Literates 629 

Total Female Literates 355 

Total Person Illiterates 870 

Total Male Illiterates 307 

Total Female Illiterates 563 

Scheduled Cast Persons 21 

Scheduled Cast Males 7 

Scheduled Cast Females 14 

Scheduled Tribe Persons 0 

Scheduled Tribe Males 0 

Scheduled Tribe Females 0 

Source: https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-

640979/ 

TABLE 3.30: CHINNA ULAGANI WORKING POPULATION ---CENSUS 2011 

 Total Male Female 

Total Workers 1083 580 503 

Main Workers 1068 575 493 

Main Workers Cultivators 344 273 71 

Agriculture Labourer 528 141 387 

Household Industries 0 0 0 

Other Workers 196 161 35 

Marginal Workers 15 5 10 

Non-Working Persons 771 356 415 

Source: https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-

640979/ 

 

 

https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-640979/
https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-640979/
https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-640979/
https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-640979/
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TABLE 3.31: POPULATION DATA OF STUDY AREA 

SI.No. Village Name 

No of 

House 

Holds 

Total 

Population 
Male Female 

Total 

Literate 

Population 

Male 

Literate 

Female 

Literate 

Total 

Illiterate 

Population 

Male 

Illiterate 

Female 

Illiterate 

1 Ulagani 386 1466 743 723 815 522 293 651 221 430 

2 Melanesaneri 79 310 168 142 184 117 67 126 51 75 

3 Sengappadai 1157 3924 1977 1947 2722 1531 1191 1202 446 756 

4 Swamimallampatti 125 472 239 233 370 204 166 102 35 67 

5 Karisalkalampatti 326 1158 589 569 722 424 298 436 165 271 

6 Keelanesaneri 130 498 251 247 307 175 132 191 76 115 

7 Sivarakottai 905 3331 1646 1685 2386 1294 1092 945 352 593 

8 Arasapatti 615 2210 1130 1080 1297 797 500 913 333 580 

9 Valayankulam 274 1050 517 533 527 336 191 523 181 342 

10 Nedungulam 266 897 445 452 558 337 221 339 108 231 

11 Chinnaulagani 457 1854 936 918 984 629 355 870 307 563 

12 Kallanai 564 2112 1080 1032 1033 665 368 1079 415 664 

13 Koodakovil 555 2232 1138 1094 1541 877 664 691 261 430 

14 Melauppiligundu 314 1183 618 565 687 466 221 496 152 344 

15 Thoombakulam 325 1149 564 585 610 386 224 539 178 361 

16 Kokkulam 358 1466 751 715 871 549 322 595 202 393 

17 Tirumal 764 2910 1458 1452 1735 1030 705 1175 428 747 

18 Paraikulam 125 452 231 221 273 164 109 179 67 112 

19 Saluppapilayanatham 603 2129 1043 1086 1305 736 569 824 307 517 
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SI.No. Village Name 

No of 

House 

Holds 

Total 

Population 
Male Female 

Total 

Literate 

Population 

Male 

Literate 

Female 

Literate 

Total 

Illiterate 

Population 

Male 

Illiterate 

Female 

Illiterate 

20 Vellakulam 1431 4867 2380 2487 3594 1857 1737 1273 523 750 

21 Kalligudi 1618 5427 2682 2745 4083 2169 1914 1344 513 831 

22 Villur 1555 5625 2790 2835 3493 2003 1490 2132 787 1345 

23 Kasipuram 156 588 291 297 386 224 162 202 67 135 

24 Tennamanallur 335 1397 685 712 941 524 417 456 161 295 

25 Odaippatti 158 531 249 282 425 221 204 106 28 78 

26 Idayanathan 96 374 187 187 259 152 107 115 35 80 

27 Chennampatti 360 1440 733 707 924 515 409 516 218 298 

28 Kurayur 1415 5362 2731 2631 3406 2031 1375 1956 700 1256 

29 Maruthangudi 329 1277 641 636 692 404 288 585 237 348 

30 Vellakulam (S) 352 1259 627 632 777 446 331 482 181 301 

31 Karukkuvaipatti 64 273 144 129 197 118 79 76 26 50 

32 Sundarangundu 166 612 306 306 361 215 146 251 91 160 

33 Veppankulam 237 878 440 438 291 164 127 587 276 311 

34 Iluppakulam 177 646 331 315 465 260 205 181 71 110 

35 Peikkulam 427 1493 765 728 825 456 369 668 309 359 

36 Kokkalancheri 860 2880 1437 1443 2145 1176 969 735 261 474 

37 Nallamanaikenpatti 302 1115 558 557 767 438 329 348 120 228 

38 Maithanpatti 460 1629 806 823 1184 649 535 445 157 288 

39 Chittoor 530 1826 910 916 1358 763 595 468 147 321 

40 Madavanaickanur 869 3111 1530 1581 2098 1161 937 1013 369 644 
Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011  
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TABLE 3.32: WORKERS PROFILE OF STUDY AREA 
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1 Ulagani 740 382 358 716 370 346 4 11 9 726 
2 Melanesaneri 193 103 90 187 100 87 - 4 2 117 
3 Sengappadai 2420 1289 1131 2346 1276 1070 5 60 9 1504 
4 Swamimallampatti 291 149 142 276 143 133 - 6 6 181 
5 Karisalkalampatti 683 365 318 615 348 267 5 46 16 475 
6 Keelanesaneri 252 139 113 249 139 110 - 1 2 246 
7 Sivarakottai 1694 976 718 1170 721 449 96 293 129 1637 
8 Arasapatti 1288 673 615 1264 667 597 2 8 13 922 
9 Valayankulam 603 291 312 600 290 310 - 3 - 447 
10 Nedungulam 518 277 241 494 270 224 3 12 6 379 
11 Chinnaulagani 1083 580 503 1068 575 493 2 5 8 771 
12 Kallanai 1242 586 656 1227 582 645 1 11 3 870 
13 Koodakovil 1143 627 516 1052 581 471 - 64 27 1089 
14 Melauppiligundu 676 361 315 670 359 311 - 2 4 507 
15 Thoombakulam 655 349 306 636 343 293 1 10 8 494 
16 Kokkulam 791 424 367 723 409 314 5 52 10 675 
17 Tirumal 1669 849 820 1551 809 742 17 62 22 1241 
18 Paraikulam 246 136 110 236 134 102 - 8 2 206 
19 Saluppapilayanatham 1390 713 677 1380 708 672 1 4 5 739 
20 Vellakulam 2651 1447 1204 2328 1295 1033 7 231 71 2216 
21 Kalligudi 2772 1612 1160 2380 1437 943 11 253 106 2655 
22 Villur 3356 1779 1577 3211 1718 1493 2 104 39 2269 
23 Kasipuram 332 177 155 185 144 41 2 75 69 256 
24 Tennamanallur 739 425 314 482 342 140 20 145 91 658 
25 Odaippatti 301 157 144 301 157 144 - - - 230 
26 Idayanathan 228 119 109 226 118 108 - 2 - 146 
27 Chennampatti 784 444 340 150 106 44 11 318 292 656 
28 Kurayur 2886 1617 1269 2586 1482 1104 18 216 64 2476 
29 Maruthangudi 634 357 277 626 352 274 1 5 2 643 
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30 Vellakulam (S) 814 407 407 521 265 256 1 243 48 445 
31 Karukkuvaipatti 158 84 74 156 84 72 - 1 1 115 
32 Sundarangundu 412 203 209 411 203 208 1 - - 200 
33 Veppankulam 489 274 215 481 269 212 1 3 4 389 
34 Iluppakulam 306 170 136 238 161 77 10 45 10 340 
35 Peikkulam 852 479 373 835 472 363 1 7 7 641 
36 Kokkalancheri 1563 868 695 1295 763 532 17 138 111 1317 
37 Nallamanaikenpatti 543 305 238 493 288 205 1 22 25 572 
38 Maithanpatti 1032 534 498 982 507 475 2 16 30 597 
39 Chittoor 1160 593 567 612 387 225 23 264 141 666 
40 Madavanaickanur 1732 938 794 1523 858 665 - 123 70 1379 
Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011  
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TABLE 3.33: COMMUNICATION & TRANSPORT FACILITIES IN THE STUDY AREA 

Sl Village Name PO SPO PTO T PCO MP 
IC / 

CSC 
PCF BS RS NH SH MDR BTR NWR FP 

1 Ulagani C A C 1 1 1 C C 1 C C C C 1 - 1 

2 Melanesaneri A A A B A 1 B B 1 B A C A 1 - 1 

3 Sengappadai A 1 C 1 A 1 C C 1 C A B A 1 - 1 

4 Swamimallampatti A A C B A 1 B B 1 B A C A 1 - 1 

5 Karisalkalampatti B A B 1 1 1 C C 1 C A 1 B 1 - 1 

6 Keelanesaneri B A B 1 A 1 B B 1 B A A A 1 - 1 

7 Sivarakottai B 1 B 1 1 1 B B 1 B 1 1 1 1 - 1 

8 Arasapatti B 1 B 1 1 1 C C 1 C A 1 A 1 - 1 

9 Valayankulam B A B 1 A 1 B C 1 C A 1 A 1 - 1 

10 Nedungulam B 1 B 1 1 1 B B 1 B B B B 1 - 1 

11 Chinnaulagani A A C 1 A 1 C C 1 C B C C 1 - 1 

12 Kallanai C A C 1 A 1 C C 1 C B C C 1 - 1 

13 Koodakovil C 1 C 1 B 1 C C 1 C B 1 1 1 - 1 

14 Melauppiligundu B 1 B 1 A 1 B B 1 C B A A 1 - 1 

15 Thoombakulam C A C 1 1 1 C C 1 C C C C 1 - 1 

16 Kokkulam B 1 B 1 A 1 B B 1 C B B A 1 - 1 

17 Tirumal B 1 B 1 A 1 C C 1 C B B 1 1 - 1 

18 Paraikulam B A B 1 B 1 B B A C B B A 1 - 1 

19 Saluppapilayanatham B 1 B 1 B 1 C B 1 b a C 1 1 - 1 

20 Vellakulam A 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 

21 Kalligudi 1 1 1 1 1 1 C A 1 A A 1 A 1 - 1 

22 Villur B B 1 1 1 1 C B 1 B B B B 1 - 1 

23 Kasipuram A A A 1 A 1 C C 1 B B B B 1 - 1 

24 Tennamanallur A A A 1 A 1 C A 1 B B B B 1 - 1 

25 Odaippatti 1 1 A B A 1 C A 1 A A A A A - 1 

26 Idayanathan A A B A B 1 C B B B B 1 B 1 - 1 

27 Chennampatti 1 1 B 1 B 1 C B 1 B B A 1 1 - 1 

28 Kurayur 1 1 B 1 1 1 C B 1 B B B 1 1 - 1 
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29 Maruthangudi 1 1 B 1 B 1 B B 1 B B 1 1 1 - 1 

30 Vellakulam (S) A A B 1 B 1 b B 1 C B 1 1 1 - 1 

31 Karukkuvaipatti B B A 1 A 1 A A 1 C A 1 1 1 - 1 

32 Sundarangundu B B A B A 1 A A 1 A A 1 1 1 - 1 

33 Veppankulam A A B B B 1 B B 1 C B B 1 1 - 1 

34 Iluppakulam B B A 1 A 1 A A 1 C A A 1 1 - 1 

35 Peikkulam A A B 1 B 1 B B 1 B B B 1 1 -- 1 

36 Kokkalancheri 1 1 B 1 1 1 B 1 1 B 1 1 A 1 - 1 

37 Nallamanaikenpatti A A B 1 1 1 B A 1 B 1 A A 1  1 

38 Maithanpatti A A A 1 1 1 C A 1 A 1 1 1 1 - 1 

39 Chittoor A 1 A 1 A 1 C B 1 B B A A 1 - 1 

40 Madavanaickanur A 1 A 1 1 1 C B 1 B B B B 1 - 1 

Abbreviations: PO - Post Office; MP - Mobile Phone Coverage; RS - Railway Station; GR - Gravel Roads; SPO - Sub Post Office; IC / CSC - Internet 

Cafe/Common Service Centre; NH - National Highways; NWR - Navigate waterways River; PTO - Post & Telegraph office; PCF - Private Courier 

Facility; SH - State Highways; FP - Foot path; T- Telephone (Landline); BS - Public Bus Service; MDR - Major District Road; PCO - Public call office / 

Mobile; PBS - Private Bus Service; BTR - Black Topped (Pucca Roads). Note: 1 - Available within the village 2 - Not available. 

TABLE 3.34: WATER & DRAINAGE FACILITIES IN THE STUDY AREA 

Sl Village Name TP CW/UCW HP TW/BH S R/C T/P/L CT 

1 Ulagani 1 2 2 1 1 2 2 2 

2 Melanesaneri 1 2 1 2 2 2 2 2 

3 Sengappadai 1 1 1 1 2 2 2 2 

4 Swamimallampatti 1 1 2 2 2 2 2 2 

5 Karisalkalampatti 1 2 2 2 2 2 2 2 

6 Keelanesaneri 1 2 1 1 2 2 2 2 

7 Sivarakottai 1 2 1 1 2 2 2 2 

8 Arasapatti 1 2 2 2 2 2 2 1 

9 Valayankulam 1 2 1 1 2 2 2 2 

10 Nedungulam 1 2 2 1 2 2 2 2 

11 Chinnaulagani 1 2 2 1 2 2 2 2 

12 Kallanai 1 2 1 1 2 1 2 2 
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13 Koodakovil 1 1 2 2 1 2 2 1 

14 Melauppiligundu 1 2 1 1 2 1 2 2 

15 Thoombakulam 1 1 1 2 2 2 2 1 

16 Kokkulam 1 1 2 1 2 2 2 2 

17 Tirumal 1 1 2 1 2 2 2 2 

18 Paraikulam 1 1 1 1 2 2 2 2 

19 Saluppapilayanatham 1 1 1 1 2 2 2 2 

20 Vellakulam 1 1 1 1 1 2 2 2 

21 Kalligudi 1 2 1 1 1 2 2 2 

22 Villur 1 1 2 1 1 2 2 2 

23 Kasipuram 1 1 2 1 2 2 2 2 

24 Tennamanallur 1 1 2 1 2 2 2 1 

25 Odaippatti 1 2 2 2 2 2 2 1 

26 Idayanathan 1 2 2 2 2 2 2 2 

27 Chennampatti 1 2 2 1 2 2 2 2 

28 Kurayur 1 1 1 1 2 2 2 2 

29 Maruthangudi 1 1 2 2 2 2 2 2 

30 Vellakulam (S) 1 1 1 1 2 2 2 2 

31 Karukkuvaipatti 1 1 2 1 2 2 2 2 

32 Sundarangundu 1 2 2 2 2 2 2 2 

33 Veppankulam 1 2 2 2 2 2 2 2 

34 Iluppakulam 1 1 1 1 1 2 1 2 

35 Peikkulam 1 1 2 2 1 2 2 2 

36 Kokkalancheri 1 2 1 1 2 2 2 1 

37 Nallamanaikenpatti 1 2 2 1 2 2 2 1 

38 Maithanpatti 1 2 2 2 2 2 2 1 

39 Chittoor 1 1 2 1 2 2 2 1 

40 Madavanaickanur 1 1 2 2 2 2 2 1 

Abbreviations: T - Tap Water; R / C - River / Canal; CW - Covered Well; T/P/L - Tank / Pond / Lake; UCW - Uncovered Well; CD - Covered Drainage; 
HP - Hand Pump; OD - Open Drainage; TW/BH - Tube / Bore Well; CT - Community Toilet Complex for General public; S - Spring 
Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available 
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TABLE 3.35: OTHER FACILITIES IN THE STUDY AREA 

Sl Village Name ATM 
CB/ 

COB 
ACS SHG PDS RM AMS NC NC-AC CC SF PL NPS APS BDRO PS 

1 Ulagani c b c 1 1  c c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Melanesaneri a a a 1 1 b b 1 1 1 1 a 1 a 1 1 

3 Sengappadai a a a 1 a c c 1 1 a 1 1 1 1 a 1 

4 Swamimallampatti a a a 1 1 b a 1 1 a 1 a a 1 a 1 

5 Karisalkalampatti b a b 1 1 c b 1 1 a 1 a 1 1 1 1 

6 Keelanesaneri a a a 1 1 b b a a a a a 1 a a 1 

7 Sivarakottai b 1 b 1 1 b b 1 1 a 1 1 1 1 1 1 

8 Arasapatti b 1 b 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

9 Valayankulam b a b 1 1 c c 1 1 1 1 1 1 1 a 1 

10 Nedungulam b a b 1 1 b b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Chinnaulagani a a a 1 1 c a 1 1 a 1 a 1 1 a 1 

12 Kallanai a a a 1 1 c a 1 1 a a a 1 1 a 1 

13 Koodakovil b 1 b 1 1 c c 1 1 1 1 a 1 1 1 1 

14 Melauppiligundu b a b 1 1 b c 1 1 a 1 1 1 1 1 1 

15 Thoombakulam b a b 1 1 c c 1 1 b 1 1 1 1 1 1 

16 Kokkulam a a a 1 1 1 c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Tirumal 1 b 1 1 1 b b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Paraikulam a b a 1 1 b b 1 1 1 1 a a a a 1 

19 Saluppapilayanatham a b a 1 1 c c 1 1 c 1 1 1 1 1 1 

20 Vellakulam 1 1 1 1 1 a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 Kalligudi c a 1 1 1 1 c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 Villur c 1 1 1 1 b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 Kasipuram c a a 1 1 1 b 1 1 a a a 1 a a 1 

24 Tennamanallur c a a 1 1 1 a 1 1 a a a 1 1 1 1 

25 Odaippatti c a a 1 1 a a 1 1 a a a 1 1 1 1 

26 Idayanathan c b b a a b b a a a a b b a 1 1 

27 Chennampatti c a b 1 1 b b 1 1 1 1 a a 1 1 1 

28 Kurayur b 1 1 1 1 b b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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29 Maruthangudi b a 1 1 1 b b 1 1 a 1 1 1 1 1 1 

30 Vellakulam (S) b b a 1 1 b b 1 1 b 1 1 1 1 1 1 

31 Karukkuvaipatti a a b 1 a a a a a b a a a a a 1 

32 Sundarangundu a a b 1 1 a a 1 1 a a a a a a 1 

33 Veppankulam b b a 1 1 b b 1 1 1 1 b b 1 1 1 

34 Iluppakulam a a a 1 1 a a 1 1 1 1 a a 1 1 1 

35 Peikkulam b a a 1 1 b b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 Kokkalancheri b b 1 1 1 b b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 Nallamanaikenpatti b a a 1 1 b a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 Maithanpatti c a a 1 1 b a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 Chittoor 1 1 1 1 1 b b 1 1 a 1 1 1 1 1 1 

40 Madavanaickanur c a a 1 1 b c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Abbreviations: ATM - Automatic Teller Machine; PDS - Public Distribution System (Shop); CB - Commerical Bank; RM - Regular Market; COB - Co-
operative Bank; AMS - Agricultural Market Society; ACS - Agricultural Credit Societies; NC - Nutritional Centres; SHG - Self Help Group; NC-AC - 
Nutritional Centres - Anganwadi Centre; DBRO - Birth & Death Registration Office; PS - Power Supply Note – 1 - Available within the village; 2 - Not 
available 

TABLE 3.36: EDUCATIONAL FACILITIES IN THE STUDY AREA 

Sl Village Name pps ps ms ss sss dc ec mc mi pt vts ssd 

1 Ulagani 1 1 1 b b b c c b b c c 

2 Melanesaneri 1 1 a a a b c c b c b b 

3 Sengappadai 3 4 1 1 1 c c c c c b c 

4 Swamimallampatti 1 1 a a a b c c b c a b 

5 Karisalkalampatti 1 1 1 a a c c c c c a b 

6 Keelanesaneri a a a a a b c c b c b b 

7 Sivarakottai 5 2 1 b b b b c b c b b 

8 Arasapatti 3 2 1 2 b c c c c c b b 

9 Valayankulam 1 1 1 a b c c c c c b b 

10 Nedungulam 1 1 b b b b c c b c c b 

11 Chinnaulagani 1 1 1 a a c c c c c c c 

12 Kallanai 2 1 a a a c c c c c c c 

13 Koodakovil 3 2 2 1 1 c b c c c c c 
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14 Melauppiligundu 2 1 1 a a b b c b c c c 

15 Thoombakulam 2 3 2 1 b c c c c c c c 

16 Kokkulam 2 2 2 1 a b b c b b c c 

17 Tirumal 3 2 1 1 b b b c b b c c 

18 Paraikulam 1 1 a a a c c c c b c c 

19 Saluppapilayanatham 3 2 1 a b c b c c c b c 

20 Vellakulam 5 7 1 1 1 c 1 c c c 1 c 

21 Kalligudi 6 5 4 1 1 c a c c c 1 c 

22 Villur 7 4 2 1 1 c b c c c b c 

23 Kasipuram 1 1 a a b c b c c c b c 

24 Tennamanallur 1 2 1 a b c b c c c b c 

25 Odaippatti 1 3 1 a a c a c c c a c 

26 Idayanathan a a a a b c b c c c b c 

27 Chennampatti 1 1 1 b b c b c c c b c 

28 Kurayur 5 2 1 1 b c c c c c b c 

29 Maruthangudi 2 1 1 1 b c c c c c b c 

30 Vellakulam (S) 1 1 1 a b c c c c c c c 

31 Karukkuvaipatti a a a a a c c c c c c c 

32 Sundarangundu 1 1 a a a c c c c c c c 

33 Veppankulam 1 1 a a b b b c b b c c 

34 Iluppakulam 1 1 a a a b b c b a b c 

35 Peikkulam 1 1 1 a b b c c b c b c 

36 Kokkalancheri 3 3 2 a a b b c b b b c 

37 Nallamanaikenpatti 1 1 a a a b a c b b b c 

38 Maithanpatti 1 1 1 a a c c c c c a c 

39 Chittoor 2 2 1 a a b b c b b b c 

40 Madavanaickanur 3 3 2 1 a c b c c c c c 

Abbreviations: PPS-Pre Primary School; SSS-Senior Secondary School; DC-Degree School; PT-Polytechnic; PS-Primary School; G-Government ; EC-
Engineering College; VTS-Vocational School /ITI; MS-Middle School; P-Private; MC-Medical College; SSD-Special School For Disabled; SS-Secondary 
School; MI-Management College/Institute; 
Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available  
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TABLE 3.37: MEDICAL FACILITIES IN THE STUDY AREA 

Sl. No. Village Name CHC PHC PHSC MCW TBC HA HAM D VH FWC 

1 Ulagani c b b b c c c b c b 

2 Melanesaneri b a a a b b b a b a 

3 Sengappadai b a 1 a c c c a c a 

4 Swamimallampatti a a a a b b b a a a 

5 Karisalkalampatti a a b a c c c a a a 

6 Keelanesaneri b b b b b b b b b b 

7 Sivarakottai b b 1 b b b b b 1 b 

8 Arasapatti b b 1 b c c c b a b 

9 Valayankulam b b a b c c c b a b 

10 Nedungulam b b b b b b b b b b 

11 Chinnaulagani c a a a c c c a a a 

12 Kallanai c a a a a c c a a a 

13 Koodakovil c 1 1 1 1 c c 1 1 1 

14 Melauppiligundu c a a a c c c a a a 

15 Thoombakulam c b b b c c c b b b 

16 Kokkulam c a a a c c c a a a 

17 Tirumal c b 1 b c c c b b b 

18 Paraikulam c b a b c c c b b b 

19 Saluppapilayanatham b b 1 b c c c b b b 

20 Vellakulam a a 1 a c c c a b a 

21 Kalligudi 1 1 1 1 1 c c 1 a 1 

22 Villur b 1 1 1 1 c c 1 1 1 

23 Kasipuram b a a a c c c a a a 

24 Tennamanallur b a a a c c c a b a 

25 Odaippatti a a 1 a c c c a a a 

26 Idayanathan b b a b c c c b b b 

27 Chennampatti b b a b c c c b b b 

28 Kurayur b b 1 b b c c b b b 

29 Maruthangudi b b 1 b b c c b b b 
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30 Vellakulam (S) b a a b b c c a b a 

31 Karukkuvaipatti b b a a a c c b a b 

32 Sundarangundu b b a a a c c b a b 

33 Veppankulam b b a b b c c b b b 

34 Iluppakulam b b a a a c c b a b 

35 Peikkulam b b a b b c c b b b 

36 Kokkalancheri b b 1 1 b c c b 1 b 

37 Nallamanaikenpatti b b a b b c c b b b 

38 Maithanpatti a a 1 a c c c a a a 

39 Chittoor b b a b b c c b b b 

40 Madavanaickanur c a 1 a c c c a b a 

 
 
Abbreviations: CHC-Community Health Centre; TBC-TB Clinic; VH- Veternity Hospital; PHC-Primary Health Centre; HA-Aallopathic Hospital ; FWC-
Family Welfare Centre; PHSC-Primary Health Sub Centre ; HAM-Alternative Medicine Hospital; MH-Mobile Health Clinic; MCW-Maternity and 
Child Welfare Centre; D-Dispensary 
Note – 1 - Available within the village; 2 - Not available a-facility available at <5kms b-facility available at>10kms 
Source: www.censusindia.gov.in - Tamilnadu Census of India – 2011 
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3.7.6 Recommendation and Suggestion  

• Awareness program to be conducted to make the population aware to get education and a better 

livelihood.  

• Vocational training programme can be organized to make the people self - employed, particularly 

for women and unemployed youth.  

• On the basis of qualification and skills local community may be preferred. Long term and short-

term employments can be generated.  

• Health care center and ambulance facility can be provided to the population to get easy access to 

medical facilities. Maternity facility should be made available at the place to avoid going to 

distant places for treatment which involves risks. Apart from that as these areas are prone to 

various diseases a hospital with modern facilities should be opened on a priority basis in a central 

place to provide better health facilities to the villagers around the project.  

• While developing an Action Plan, it is very important to identify the population who falls under 

the marginalized and vulnerable groups. So that special attention can be given to these groups 

with special provisions while making action plans. 

3.7.7 Summary & Conclusion  

The socio-economic study of surveyed villages gives a clear picture of its population, average 

household size, literacy rate and sex ratio etc. It is also found that a part of population is suffering from 

lack of permanent job to run their day-to-day life. Their expectation is to earn some income for their 

sustainability on a long-term basis.  

The proposed project will aim to provide preferential employment to the local people there by improving 

the employment opportunity in the area and in turn the social standards will improve. 

3.8 VEHICULAR TRAFFIC DENSITY 

The product rough stone and gravel is transported to customers directly through tippers.  Per day 

20T capacity of nearly 7 tippers plying to transport the minerals. The village road kallikudi is connecting 

to the quarry is free from traffic hence it will not cause any hindrance in traffic density. Existing traffic in 

the village road is given below. 

 

Vehicles 

type 

No of 

vehicles 

per day 

In PCU 

Proposed 

Vehicles due 

to project 

In PCU 
PCU factor 

IRC V:C 

Total vehicles plying 

after 

commencement of 

quarry operation 

Car 223 223 3 3 1.0 226 

Bus 30 66 0 0 2.2 30 

Lorry 127 444.5 9 45 3.5 136 

Motorcycle 481 240.5 10 5 0.5 496 

Tractor  15 75 3 15 5                18 

Total 876 1048 25 68 -               901 

 

The capacity suggested by the new HCM (1) for two-lane rural highways is 2,800 passenger 

vehicles per hour in both directions under ideal conditions. The old HCM (3) gave an ideal value of 2,000 

passenger vehicles per hour. As per IRC for 2-lane road the is 1610PCU/day. The vehicles plying on the 

road per day is 901/day, LOS is 0.058 after commencement of quarry operation A- Good.  
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CHAPTER 4 

ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

 

4.0 GENERAL 

Environmental impacts both direct and indirect on various environmental attributes due to proposed 

mining activity will be created in the surrounding environment, during the operational and post–operational 

phases. The occurrence of mineral deposits, being site specific, their exploitation, often, does not allow for any 

choice except adoption of eco-friendly operation. The methods are required to be selected in such a manner, so 

as to maintain environmental equilibrium ensuring sustainable development. 

In order to maintain the environmental commensuration with the mining operation, it is essential to 

undertake studies on the existing environmental scenario and assess the impact on different environmental 

components. This would help in formulating suitable management plans sustainable resource extraction. 

Several scientific techniques and methodologies are available to predict impacts of physical 

environment. Mathematical models are the best tools to quantitatively describe the cause-and-effect 

relationships between sources of pollution and different components of environment. In cases where it is not 

possible to identify and validate a model for a particular situation, predictions have been arrived at based on 

logical reasoning / consultation / extrapolation. 

The following parameters are of significance in the Environmental Impact Assessment and are being 

discussed in detail 

• Land environment 

• Soil environment 

• Water Environment 

• Air Environment 

• Noise Environment 

• Socio economic environment 

• Biological Environment 

Based on the baseline environmental status at the project site the environmental factors that are likely to be 

affected (Impacts) are identified, quantified and assessed.  

Table 4.1: Impact Identification Matrix 

Aspect/ Activity 

Land 

Use & 

Soil 

Natural 

Resource 

Depletion 

Air 

Quality 

Water 

Quality 

Socio-

Economic 

Status 

Noise 
Human 

Health 

Land Acquisition 

& Site Clearing 

ɣ ɣ ɣ    ɣ 

Fuel & Electricity 

Consumption 

  ɣ    ɣ 

Gaseous 

Emissions 

  ɣ    ɣ 
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Fugitive 

Emissions 

  ɣ    ɣ 

Water 

Consumption 

ɣ ɣ      

Transportation   ɣ   ɣ ɣ 

 

Table 4.2: Assessment of Impacts 

Sl..No 
Environmental 

Attributes 

Relative 

Importance 

(%) 

Remarks 

1 Air Quality 100 
Relatively high importance due to anticipated impacts in 
the form of PM, SO2, NO2 and fugitive emissions in the 
form of VOC. 

2 Water Quality 50 

Relatively medium importance due to minimal 
consumption of fresh water for domestic, industrial and 
gardening activities as well as minimal generation of 
wastewater from various project activities. 

3 Human Health 100 
Relatively medium importance as the project is to be 
situated in rural/non industrial area and project activities 
may have impact on human health 

4 Socio - Economic 100 
Relatively medium importance with positive impact due to 
direct employment and indirect 
employment 

5 
Natural Resource 

Depletion 
100 

Relatively medium importance due to nonrenewable 
resource consumption in the form of fuel, electricity etc. 
and renewable resource consumption in the form of water 
etc. 

6 Noise Level 75 
Relatively low importance due to the fact that sources of 
noise are limited and in most cases noise level are within 
the stipulated norms. 

7 Land use & Soil 100 
Relatively low importance as the project consumes 
minimal amount of land and adequate disposal mechanism 
of solid/hazardous waste. 

 

4.1 LAND ENVIRONMENT: 

4.1.2 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 
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4.1.2 Common 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 erosion due to surface runoff during rainfall and also to collect 

the storm water for various uses within the proposed area 

▪ Green belt development along the boundary within safety zone. The small quantity of water stored in 

the mined-out pit will be used for greenbelt 

▪ Thick plantation will be carried out on unutilized area, top benches of mined out pits, on safety barrier, 

etc.,  

▪ At conceptual stage, the land use pattern of the quarry will be changed into Greenbelt area and 

temporary reservoir 

▪ In terms of aesthetics, natural vegetation surrounding the quarry will be retained (such as in a buffer 

area i.e., 7.5m safety barrier and other safety provided) so as to help minimize dust emissions. 

• Proper fencing will be carried out at the conceptual stage, Security will be posted round the clock, to 

prevent inherent entry of the public and cattle  

4.1.3 Soil Environment 

The proposed project area is covered by thin layer of gravel formation and the average thickness 

is about 2 m – 3 m, the excavated gravel will be dumped sold to needy customers in open market. 

4.1.4 Impact on Soil Environment  

Erosion and Sedimentation (Removal of protective vegetation cover; Exposure of underlying soil 

horizons that may be less pervious, or more erodible than the surface layers; Reduced capacity of soils to 

absorb rainfall; Increased energy in storm-water runoff due to concentration and velocity; and Exposure 

of subsurface materials which are unsuitable for vegetation establishment). 

4.1.5 Common Mitigation Measures  

▪ Run-off diversion – Garland drains will be constructed all around the project boundary to prevent 

surface flows from entering the quarry works areas. And will be discharged into vegetated natural 

drainage lines, or as distributed flow across an area stabilized against erosion.  

▪ Sedimentation ponds - Run-off from working areas will be routed towards sedimentation ponds. 

These trap sediment and reduce suspended sediment loads before runoff is discharged from the 

quarry site. Sedimentation ponds should be designed based on runoff, retention times, and soil 

characteristics. There may be a need to provide a series of sedimentation ponds to achieve the 

desired outcome. 

▪ Retain vegetation – Retain existing or re-plant the vegetation at the site wherever possible.  

▪ Monitoring and maintenance – Weekly monitoring and daily maintenance of erosion control 

systems so that they perform as specified specially during rainy season 

4.1.6 Waste Dump Management  

 There is no waste anticipated in this Rough Stone and gravel quarrying operation. The entire quarried 

out materials will be utilized (100%). 
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4.2 WATER ENVIRONMENT 

4.2.1 Anticipated Impact  

▪ The major sources of water pollution normally associated due to mining and allied operations are:  

o Generation of waste water from vehicle washing.  

o Washouts from surface exposure or working areas  

o Domestic sewage 

o Disturbance to drainage course in the project area 

o 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. 

 

TABLE 4.3: WATER REQUIREMENTS 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 1.0 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Green Belt development 0.5 KLD Rainwater accumulated in Mine Pit/ Water Tanker 

Domestic & Drinking 

purpose  

0.5 KLD From Existing, bore wells and drinking water will be 

sourced from Approved Water vendors. 

Total 2.0 KLD 

* Water for drinking purpose will be brought from approved water vendors 
Source: Approved Mining Plan Pre-Feasibility Report 

4.2.2 Common Mitigation Measures  

• Garland drain, settling tank will be constructed along the proposed mining lease area. The Garland 

drain will be connected to settling tank and sediments will be trapped in the settling traps and only 

clear 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 and such sites where dust likely to be generated and 

for developing green belt. The proponent will collect and judicially utilize the rainwater as part of 

rainwater harvesting system. 

• 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. 

• Installing interceptor traps/oil separators to remove oils and greases. Water from the tipper 

washdown 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; 
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• Periodic (every 6 month once) 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 (every 6 month once) and analyzing the quality of water in open well, bore 

wells and   surface water. 

4.3 AIR ENVIRONMENT 

4.3.1. 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. 

4.3.1.1. Modelling of Incremental Concentration  

 Wind erosion of the exposed areas and the air borne particulate matter generated by quarrying 

operation, and transportation are mainly PM10 & PM2.5 and emissions of Sulphur dioxide (SO2) & Oxides 

of Nitrogen (NOx) due to excavation/loading equipment and vehicles plying on haul roads are the cause of 

air pollution in the project area. 

Similarly, loading - unloading and transportation of Rough Stone, wind erosion of the exposed area 

and movement of light vehicles causes of pollution. This leads to an impact on the ambient air environment 

around the project area. Anticipated incremental concentration due to this quarrying activity and net 

increase in emissions due to quarrying activities within 500 meters around the project area is predicted by 

Open Pit Source modelling using AERMOD Software. The impact on Air Environment is due to the mining 

and allied activities during Land Development phase, Mining process and Transportation. The emissions 

of Sulphur dioxide (SO2), Oxides of Nitrogen (NOx) due to excavation/loading equipment and vehicles 

plying on haul roads are marginal. Loading - unloading and transportation of Rough Stone, wind erosion 

of the exposed area and movement of light vehicles will be the main polluting source in the mining activities 

releasing Particulate Matter (PM10) affecting Ambient Air of the area. Prediction of impacts on air 

environment has been carried out taking into consideration cumulative production three proposed quarries. 

Air environment and net increase in emissions by Open pit source modelling in AERMOD Software.  

4.3.2.1 Emission Estimation 

An emissions factor is a representative value that attempts to relate the quantity of a pollutant 

released to the atmosphere with an activity associated with the release of that pollutant. 

The general equation for emissions estimation is: 

E = A x EF x (1-ER/100) 
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Where: 

E = emissions; 

A = activity rate; 

EF = emission factor, and 

ER =overall emission reduction efficiency, % 

The proposed mining activity includes various activities like ground preparation, excavation, 

handling and transport of Rough Stone. These activities have been analysed systematically basing on 

USEPA-Emission Estimation Technique Manual, for Mining AP-42, to arrive at possible emissions to the 

atmosphere and estimated emissions are given in Table 4-2. 

TABLE 4.4: ESTIMATED EMISSION RATE FOR PM10 

Activity Source type 
Value 

Unit 
P1 

Drilling Point Source 0.060988917 g/s 

Blasting Point Source 0.000204112 g/s 

Mineral Loading Point Source 0.038868431 g/s 

Haul Road Line Source 0.002486275 g/s/m 

Overall Mine Area Source 0.046844843 g/s 

 

TABLE 4.5: ESTIMATED EMISSION RATE FOR SO2 

Activity Source type 
Value 

Unit 
P1 

Overall Mine Area Source 0.000265189 g/s 

 

TABLE 4.6: ESTIMATED EMISSION RATE FOR NOX 

Activity Source type 
Value 

Unit 
P1 

Overall Mine Area Source 0.000009837 g/s 

 

4.3.2 Frame work of Computation & Model details 

 By using the above-mentioned inputs, ground level concentrations due to the quarrying activities 

have been estimated to know the incremental concentration in ambient air quality and impact in the study 

area. The effect of air pollutants upon receptors are influenced by concentration of pollutants and their 

dispersion in the atmosphere. Air quality modelling is an important tool for prediction, planning and 

evaluation of air pollution control activities besides identifying the requirements for emission control to 

meet the regulatory standards and to apply mitigation measures to reduce impact caused by quarrying 

activities. Suspended Particulate Matter (SPM) is the major pollutant occurred during quarrying activities. 

The prediction included the impact of Excavation, Drilling, Blasting (Occasionally), loading and movement 

of vehicles during transportation and meteorological parameters such as wind speed, wind direction, 

temperature, rainfall, humidity and Cloud cover.  

 Impact was predicted over the distance of 10 km around the source to assess the impact at each 

receptor separately at the various locations and maximum incremental GLC value at the project site. 

Maximum impact of PM10 was observed close to the source due to low to moderate wind speeds. 
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Incremental value of PM10 was superimposed on the base line data monitored at the proposed site to predict 

total GLC of PM10 due to combined impacts. 

 

FIGURE 4.1: AERMOD TERRAIN MAP 

 

 

 



109 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 4.2: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF PM10 
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FIGURE 4.3: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF SO2 
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FIGURE 4.4: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF NOX 

 



112 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 4.5: PREDICTED INCREMENTAL CONCENTRATION OF FUGITIVE DUST 
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4.3.2.1 Model Results 

The post project Resultant Concentrations of PM10, PM2.5, SO2 & NOX (GLC) is given in Table 

below: 

TABLE 4.7: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF PM10 

Station 

Code 
Location 

X Coordinate 

(m) 

Y Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

PM10 (μg/m3) 

Incremental 

value of 

PM10 due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

PM10 (μg/m3) 

AAQ1 
9°46'7.23"N  

78° 2'48.31"E 
39 34 

38.3 
10.89 

49.19 

AAQ2 
9°46'35.31"N  

78° 2'34.07"E 
-409 901 

41.5 
10.12 

51.62 

AAQ3 
9°45'10.30"N  

78° 0'36.75"E 
-4024 -1737 

43.5 
0 

43.5 

AAQ4 
9°44'25.54"N  

78° 3'19.92"E 
2312 -2975 

        42.8 
1.00 

43.8 

AAQ5 
9°47'51.00"N  

78° 3'54.55"E 
2072 3250 

41.4 
9.10 

50.5 

AAQ6 
  9°45'59.63"N  

78° 5'20.29"E 
3343 -271 

42.6 
6.50 

49.1 

AAQ7 
9°46'58.58"N  

78° 0'13.98"E 
-4721 1623 

42.2 
5.32 

47.52 

AAQ8 
9°48'28.59"N  

78° 1'59.68"E 
-1468 4415 

41.1 
7.44 

48.54 

 

TABLE 4.8: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF PM2.5 

Station 

Code 
Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

PM2.5 

(μg/m3) 

Incremental 

value of 

PM2.5 due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

PM2.5 

(μg/m3) 

AAQ1 9°46'7.23"N 78° 2'48.31"E 39 34 21.7 4.49 26.19 

AAQ2 9°46'35.31"N 78° 2'34.07"E -409 901 21.65 4.05 25.7 

AAQ3 9°45'10.30"N 78° 0'36.75"E -4024 -1737 21.75 0.61 22.36 

AAQ4 9°44'25.54"N 78° 3'19.92"E 2312 -2975 20.9 2.26 23.16 

AAQ5 9°47'51.00"N 78° 3'54.55"E 2072 3250 21 3.83 24.83 

AAQ6   9°45'59.63"N 78° 5'20.29"E 3343 -271 21.65 3.19 24.84 

AAQ7 9°46'58.58"N 78° 0'13.98"E -4721 1623 21.9 2.80 24.7 

AAQ8   9°48'28.59"N  78° 1'59.68"E -1468 4415 22.20 3.55 25.75 
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TABLE 4.9: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF SO2 

Station 

Code 
Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

SO2 

(μg/m3) 

Incremental 

value due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

SO2(μg/m3) 

AAQ1 
9°46'7.23"N 

78° 2'48.31"E 
39 34 

6.2 
6.42 

12.62 

AAQ2 
9°46'35.31"N 

78° 2'34.07"E 
-409 901 

7.5 
5.30 

12.8 

AAQ3 
9°45'10.30"N 

78° 0'36.75"E 
-4024 -1737 

7.7 
0 

7.7 

AAQ4 
9°44'25.54"N 

78° 3'19.92"E 
2312 -2975 

7.7 
0 

7.7 

AAQ5 
9°47'51.00"N 

78° 3'54.55"E 
2072 3250 

8.6 
1.75 

10.35 

AAQ6 
9°45'59.63"N 

78° 5'20.29"E 
3343 -271 

7.5 
0 

7.5 

AAQ7 
9°46'58.58"N 

78° 0'13.98"E 
-4721 1623 

7.5 
0 

7.5 

AAQ8 
9°48'28.59"N 

78° 1'59.68"E 
-1468 4415 6.95 1.20 8.15 

TABLE 4.10: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF NOX 

Station 

Code 
Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

NOx 

(μg/m3) 

Incremental 

value due to 

mining 

(μg/m3) 

Total 

NOx 

(μg/m3) 

AAQ1 
9°46'7.23"N 

78° 2'48.31"E 
39 34 

22.4 
2.39 

24.79 

AAQ2 
9°46'35.31"N 

78° 2'34.07"E 
-409 901 

24.0 
2.02 

26.02 

AAQ3 
9°45'10.30"N 

78° 0'36.75"E 
-4024 -1737 

22.9 
0 

22.9 

AAQ4 
9°44'25.54"N 

78° 3'19.92"E 
2312 -2975 

24.9 
0 

24.9 

AAQ5 
9°47'51.00"N 

78° 3'54.55"E 
2072 3250 

24.8 
1.69 

26.49 

AAQ6 
9°45'59.63"N 

78° 5'20.29"E 
3343 -271 

20.8 
0.64 

21.44 

AAQ7 
9°46'58.58"N 

78° 0'13.98"E 
-4721 1623 

20.9 
0 

20.9 

AAQ8 
9°48'28.59"N 

78° 1'59.68"E 
-1468 4415 19.64 0 19.64 
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TABLE 4.11: INCREMENTAL & RESULTANT GLC OF FUGITIVE DUST 

Station 

Code 
Location 

X 

Coordinate 

(m) 

Y 

Coordinate 

(m) 

Average 

Baseline 

Fugitive 

(μg/m3) 

Incremental 

value due to 

mining 

(μg/m3) 

Total 

Fugitive 

Dust 

(μg/m3) 

AAQ1 
9°46'7.23"N 

78° 2'48.31"E 
39 34 64.8 65.15 

129.95 

AAQ2 
9°46'35.31"N 

78° 2'34.07"E 
-409 901 65.4 0 

65.4 

AAQ3 
9°45'10.30"N 

78° 0'36.75"E 
-4024 -1737 64.2 0 64.2 

AAQ4 
9°44'25.54"N 

78° 3'19.92"E 
2312 -2975 62.7 0 62.7 

AAQ5 
9°47'51.00"N 

78° 3'54.55"E 
2072 3250 63.7 0 63.7 

AAQ6 
9°45'59.63"N 

78° 5'20.29"E 
3343 -271 60.7 0 60.7 

AAQ7 
9°46'58.58"N 

78° 0'13.98"E 
-4721 1623 62.9 0 62.9 

AAQ8 
9°48'28.59"N 

78° 1'59.68"E 
-1468 4415 51.28 0 51.28 

Annual average spatial concentration maps of surface PM2.5, NOX and SO2 concentrations in the 

domain are presented in Figures 4.1 through 4.5.  

4.3.4. Common Mitigation Measures  

 Drilling: To control dust at source, wet drilling will be practiced. Where there is a scarcity of water, 

suitably designed dust extractor will be provided for dry drilling along with dust hood at the mouth of the 

drill-hole collar. 

Advantages of Wet Drilling: - 

• In this system dust gets suppressed close to its formation. Dust suppression become very effective 

and the work environment will be improved from the point of occupational comfort and health. 

• Due to dust free atmosphere, the life of engine, compressor etc., will be increased. 

• The life of drill bit will be increased. 

• The rate of penetration of drill will be increased. 

• Due to the dust free atmosphere visibility will be improved resulting in safer working conditions. 

Blasting – 

• Establish time of blasting to suit the local conditions and water sprinkling on blasting face 

• Avoid blasting i.e., when temperature inversion is likely to occur and strong wind blows towards 

residential areas 

• Controlled blasting includes 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 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1309104215303858#fig0015
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• 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 checkups, trainings and campaigns will be arranged to ensure awareness about 

importance of wearing dust masks among all mine workers & tipper drivers 

• Ambient Air Quality Monitoring will be conducted six months once to assess effectiveness of 

mitigation measures proposed 

4.4 NOISE ENVIRONMENT 

Noise pollution is mainly due to operation like drilling & blasting and plying of trucks & HEMM. 

These activities will not cause any problem to the inhabitants of this area because there is no human 

settlement in close proximity to the project area. Noise modelling has been carried out considering blasting 

and compressor operation (drilling) and transportation activities. 

Predictions have been carried out to compute the noise level at various distances around the 

working pit due to these major noise-generating sources. Noise modelling has been carried out to assess the 

impact on surrounding ambient noise levels. Basic phenomenon of the model is the geometric attenuation 

of sound. Noise at a point generates spherical waves, which are propagated outwards from the source 

through the air at a speed of 1,100 ft/sec, with the first wave making an ever-increasing sphere with time. 

As the wave spreads the intensity of noise diminishes as the fixed amount of energy is spread over an 

increasing surface area of the sphere. The assumption of the model is based on point source relationship 

i.e., for every doubling of the distance the noise levels are decreased by 6 dB (A). 
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For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, one can 

estimate noise levels at various locations at different sources using model based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where: 

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source. 

Ae1, 2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources can be 

determined at various locations by logarithmic addition. 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.4.1 Anticipated Impact  

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the model are: 

• Source data 

• Receptor data 

• Attenuation factor 

Source data has been computed taking into account of all the machinery and activities used in the mining 

process. Same has been listed in Table 4-8. 

TABLE 4.12: ACTIVITY AND NOISE LEVEL PRODUCED BY MACHINERY 

Sl.No. 
Machinery / 

Activity 

Impact on 

Environment? 

Noise Produced in dB(A) at 50 ft from 

source* 

1 Blasting Yes 94 

2 Jack Hammer Yes 88 

3 Compressor No 81 

4 Excavator No 85 

5 Tipper No 84 

Total Noise Produced 95.8 

*50 feet from source = 15.24 meters 

Source: U.S. Department of Transportation (Federal Highway Administration) – Construction Noise 

Handbook 

The total noise to be produced by mining activity is calculated to be 95.8 dB (A). Generally, most 

mining operations produce noise between 100-109 dB (A). We have considered equipment and operation 

noise levels (max) to be approx. 109 dB (A) for nose prediction modelling. 
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TABLE 4.13: PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUES 

Location ID N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

Maximum Monitored Value (Day) dB(A) 48.1 47.0 47.5 47.7 48.3 47.2 48.0 

Incremental Value dB(A) 60.1 60.1 43.2 42.6 41.5 40.5 38.5 

Total Predicted Noise level dB(A) 60.7 60.7 51.4 55.6 53.0 52.9 53.5 

 The incremental noise level is found within the range of 54.1 – 60.1 dB (A) in Core Zone and 27.0 

– 36.6 dB (A) in Buffer zone. The noise level at different receptors in buffer zone is lower due to the 

distance involved and other topographical features adding to the noise attenuation. The resultant Noise level 

due to monitored values and calculated values at the receptors are based on the mathematical formula 

considering attenuation due to Green Belt as 4.9 dB (A) the barrier effect. From the above table, it can be 

seen that the ambient noise levels at all the locations are within permissible limits of Industrial area (core 

zone) & Residential area (buffer zone) as per THE NOISE POLLUTION (REGULATION AND 

CONTROL) RULES, 2000 (The Principal Rules were published in the Gazette of India, vide S.O. 123(E), 

dated 14.2.2000 and subsequently amended vide S.O. 1046(E), dated 22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 

11.10.2002, S.O. 1569 (E), dated 19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 under the Environment 

(Protection) Act, 1986). 

4.4.2 Common Mitigation Measures  

The following noise mitigation measures are proposed for control of Noise 

• Usage of sharp drill bits while drilling which will help in reducing noise; 

• Secondary blasting will be totally avoided and hydraulic rock breaker will be used for breaking 

boulders; 

• Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum charge/delay will be 

maintained; 

• The blasting will be carried out during favourable atmospheric condition and less human activity 

timings by using nonelectrical initiation system; 

• Proper maintenance, oiling and greasing of machines will be done every week to reduce generation 

of noise; 

• Provision of sound insulated chambers for the workers working on machines (HEMM) producing 

higher levels of noise; 

• Silencers / mufflers will be installed in all machineries; 

• Green Belt/Plantation will be developed around the project area and along the haul roads. The 

plantation minimizes propagation of noise; 

• Personal Protective Equipment (PPE) like ear muffs/ear plugs will be provided to the operators of 

HEMM and persons working near HEMM and their use will be ensured though training and 

awareness. 

▪ Regular medical check–up and proper training to personnel to create awareness about adverse noise 

level effects 
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4.4.3 Ground Vibrations 

Ground vibrations due to the proposed mining activities are anticipated due to operation of Mining 

Machines like Excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, etc., However, the major souRCe 

of ground vibration from the quarry is blasting. The major impact of the ground vibrations is observed on 

the domestic houses located in the villages nearby the mine lease area. The kuchha houses are more prone 

to cracks and damage due to the vibrations induced by blasting whereas RCC framed structures can 

withstand more ground vibrations. Apart from this, the ground vibrations may develop a fear factor in the 

nearby settlements. 

Another impact due to blasting activities is fly rocks. These may fall on the houses or agricultural 

fields nearby the mining lease area and may cause injury to persons or damage to the structures. Nearest 

habitation from the proposed project areas is listed in below table. The ground vibrations due to the blasting 

in the quarry are calculated using the empirical equation. 

The empirical equation for assessment of peak particle velocity (PPV) is: 

 

V = K [R/Q0.5] –B 

Where – 
V = peak particle velocity (mm/s) 
K = site and rock factor constant 
Q = maximum instantaneous charge (kg) 
B = constant related to the rock and site (usually 1.6) 
R = distance from charge (m) 

TABLE 4.14: PREDICTED PPV VALUES DUE TO BLASTING 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in mm/s 

Thiru.K.Venkatraman 116 1000 0.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 4.6: GROUND VIBRATION PREDICTION 
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From the above graph, the charge per blast of 116 kg is well below the Peak Particle Velocity of 0.8 mm/s 

as per Directorate General of Mines Safety for safe level criteria through Circular No. 7 dated 29/8/1997. 

But the all the project proponents ensure that the charge per blast shall be less than 100 kg and carry out 

blasting twice or thrice a day based on the onsite conditions under the supervision of competent person 

employed. However, as per statutory requirement control measures will be adopted to avoid the impacts 

due to ground vibrations and fly rocks due to blasting. 

4.4.3.1 Common Mitigation Measures  

▪ The blasting operations in the cluster quarries are carried out without deep hole drilling and blasting 

using delay detonators, which reduces the ground vibrations. 

▪ Proper quantity of explosive, suitable stemming materials and appropriate delay system will be 

adopted to avoid overcharging and for safe blasting. 

▪ Adequate safe distance from blasting will be maintained as per DGMS guidelines. 

▪ Blasting shelter will be provided as per DGMS guidelines. 

▪ Blasting operations will be carried out only during day time. 

▪ The charge per delay will be minimized and preferably a greater number of delays will be used per 

blasts. 

▪ During blasting, other activities in the immediate vicinity will be temporarily stopped. 

▪ Drilling parameters like depth, diameter and spacing will be properly designed to give proper blast. 

▪ A fully trained explosives blast man (Mining Mate, Mines Foreman, 2nd Class Mines Manager/ 1st 

Class Mines Manager) will be appointed. 

▪ A set of shot firing rules will be drawn up and blasting shall commence outlining the detailed 

operating procedures that will be followed to ensure that shot firing operations on site take place 

without endangering the workforce or public. 

▪ Sufficient angular stemming material will be used to confine the explosive force and minimize 

environmental disturbance caused by venting / misfire. 

▪ The detonators will be connected in a predetermined sequence to ensure that only one charge is 

detonated at any one time and a NONEL or similar type initiation system will be used.  

▪ The detonation delay sequence shall be designed so as to ensure that firing of the holes is in the 

direction of free faces so as to minimize vibration effects. 

▪ Appropriate blasting techniques shall be adopted such that the predicted peak particle velocity shall 

not exceed 8 Hz.  

▪ Vibration monitoring will be carried out every 6 months to check the efficacy of blasting 

practices. 

4.5 ECOLOGY AND BIODIVERSITY 

4.5.1 Impact on Ecology and Biodiversity 

 The impact on biodiversity is difficult to quantify because of its diverse and dynamic characteristics, 

mining activities generally result in the deforestation, land degradation, water, air and noise pollution which 

directly or indirectly affect the faunal and floral status of the project area. However, occurrence and magnitude 

of these impacts are entirely dependent upon the project location, mode of operation and technology involved. 

Impact prediction is the main footstep in impact evaluation and identifies project actions that are likely to bring 

significant changes in the project environment. The present study was carried out to predict the likely impacts 
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of the proposed project at Chinna Ulagani village and the surrounding environment with special reference to 

biological attributes covering habitats/ecosystems and associated biodiversity. 

 The proposed mining activities include removal of some scattered bushes and other thorny species. 

Although impacts on key habitat elements will occur on a local scale, but on a regional scale they would not 

be critical for the life cycle needs of the species observed or expected. Moreover, during conceptual stage, the 

mined-out areas on the top bench will be re-vegetated by planting local /native species and lower benches will 

be converted into rainwater harvesting structure following completion of mining activities, which will replace 

habitat resources for fauna species in this locality over a longer time. Existing roads will be used; new roads 

will not be constructed to reduce impact on flora. 

 Wild life is not commonly found in the project area and its immediate environs because of lack of 

vegetal cover and surface water. Except few domestic animals, reptiles, hares and some common birds are 

observed in the study area. 

I. None of the plants will be cut during operational phase of the mine. 

II. There shall be negligible air emissions or effluents from the project site. During loading the truck, dust 

generation will be likely. This shall be a temporary effect and not anticipated to affect the surrounding 

vegetation significantly. 

III. Most of the land in the buffer area is undulating terrain with crop lands, grass patches and small shrubs. 

Hence, there will be no effect on flora of the region 

4.5.2 Common Mitigation Measures  

 Keeping all this in mind the mitigations have been suggested under environmental management plan. 

With the understanding of the role of plant species as bio-filter to control air pollution, appropriate plant species 

(mainly tree species) have been suggested conceding the area/site requirements and needed performance of 

specific species. The details of year wise proposed plantation program are given in Table 4.13. 

 The main objective of the green belt is to provide a barrier between the source of pollution and the 

surrounding areas. In order to compensate the loss of vegetation cover, it is suggested to carry out afforestation 

program mainly in proposed areas falls in the cluster earmarked for plantation program as per Approved Mining 

Plan in different phases. This habitat improvement program would ensure the faunal species to re-colonize and 

improve the abundance status in the core zone. 

The objectives of the green belt cover will cover the following:  

▪ Noise abatement  

▪ Ecological restoration  

▪ Aesthetic, biological and visual improvement of area due to improved vegetative and plantations cover. 

 

4.5.2.1. Species Recommendation for Plantation granted in the district  

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

▪ Natural growth of existing species and survival rate of various species. 

▪ Suitability of a particular plant species for a particular type of area. 

▪ Creating of biodiversity. 

▪ Fast growing, thick canopy copy, perennial and evergreen large leaf area. 

▪ Efficient in absorbing pollutants without major effects of natural growth. 

▪ The following species may be considering primary for plantation best suited for the prevailing climate 

condition in the area. 
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TABLE 4.15: RECOMMENDED SPECIES FOR GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

SI.No Name of the plant (Botanical) Family Name Common Name Habit 

1 Azadirachtaindica Meliaceae Neem, Vembu Tree 

2 Albiziafalcatoria Fabaceae Tamarind, Puliyamaram Tree 

3 Casuarinaequisetifolia Casuarinaceae Savukku Tree 

4 Pongamiapinnata Fabaceae Pungam Tree 

5 Borassusflabellifer Arecaceae Palmyra Palm Tree 

 The 7.5m, 10m and 50m Safety distance along the boundary has been identified to be utilized for 

subsequent Afforestation. However, the afforestation should always be carried out in a systematic and scientific 

manner. Regional trees like Neem, Pongamia, Pinnata, and Casuarina will be planted along the Lease boundary 

and avenue plantation will be carried out in respective proposed projects. The rate of survival expected to be 

80% in this area. Afforestation Plan is given in Table No.4.14 and budget of green belt development plan are 

given in Table No.4.14. 

TABLE 4.16: GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

Year No. of trees 

proposed to be 

planted 

Survial 

% 

Area to be 

covered Sq.m 

Name of the species  No. of trees 

expected to be 

grown 

I 20 80% 200 Neem, Pongamia 

Pinnata, Casuarina 

etc.,, 

16 

II 20 80% 200 16 

III 20 80% 200 16 

IV 20 80% 200 16 

V 20 80% 200 16 

TABLE 4.17: BUDGET FOR GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

Activity 
Year 

Cost Total Cost 
I II III IV V 

Plantation in Nos 20 20 20 20 20 @ 100 Rs/ 
Saplings including 

maintenance 
Rs 10,000 

Plantation cost 2,000 
2,000 2,000 2,000 2,000 

Renovation of Wire 
Fencing 

(430 meters) 
1,29,000 

@ 300Rs per 
meter 

Rs 1,29,000 

Renovation of Garland 
Drain 

(320 meters) 
96,000 

@ 300Rs per 
meter 

Rs 96,000 

Cost for plantation in 
worked out benches 

30,000 
@ 100 Rs/ 

Saplings including 
maintenance 

Rs. 30,000 

TOTAL Rs 2,65,000 
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 After complete extraction of mineral, the excavated pits will be allowed to collect rainwater and 

seepage water to serve as a reservoir to charge the nearby wells. Fish culture will also be attempted. A bund 

will be constructed around the pits. In order to minimize the impact of mining on the vegetation outside the 

mine lease area, it is recommended that adequate protection measures must be implemented. As mining 

involves movement of vehicles and increased anthropogenic activities, some of the areas can be fenced by 

involving local people and educating them about increased benefits of such activities. 

4.5.3. Anticipated Impact on Fauna 

▪ There is no Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve within 10 km radius of the project site.  

▪ No rare, endemic & endangered species are reported in the buffer zone. However, during the course 

of mining, the management will practice scientific method of mining with proper Environmental 

Management Plan including pollution control measures especially for air and noise, to avoid any 

adverse impact on the surrounding wildlife. 

▪ Fencing around all the proposed mine lease areas will be constructed to restrict the entry of stray 

animals  

▪ Green belt development will be carried out which will help in minimizing adverse impact on the flora 

found in the area. 

4.5.3.1. Measures for protection and conservation of wildlife species 

▪ Undertaking mitigative measures for conducive environment to the flora and fauna in consultation 

with Forest Department. 

▪ Dust suppression system will be installed within mine and periphery of mine for all proposed projects 

▪ Plantation around mine area will help in creating habitats for small faunal species and to create better 

environment for various fauna. Creating and developing awareness for nature and wildlife in the 

adjoining villages. 

4.5.3.2. Mitigation Measures 

▪ All the preventive measures will be taken for growth & development of fauna. 

▪ Creating and development awareness for nature and wildlife in the adjoin villages. 

▪ The workers shall be trained to not harm any wildlife, should it come near the project site. No work 

shall be carried out after 6.00 pm. 

4.5.4. Impact on Aquatic Biodiversity 

 Mining activities will not disturb the existing aquatic ecology as there is no effluent discharge 

proposed from the rough stone quarry. There is no natural perennial surface water body within the mine lease 

area. Hence, aquatic biodiversity is not observed in the mine lease area. 

4.5.5. Impact Assessment on Biological Environment 

 A detail of impact and assessments was mentioned in Table No 4.16. 
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TABLE 4.18: ECOLOGICAL IMPACT ASSESSMENTS 

SI.No Attributes Assessment 

1 Proximity to national park/wildlife 

sanctuary/reserve forest /mangroves/ 

coastline/estuary/sea 

NO Reserve Forest within 10 km Radius. 

2 Proposed mining project impact surface water 

quality that also provide water to wildlife 

‘NO ‘scheduled or threatened wildlife animal 
sighted regularly core in core area. 

3 Located near an area populated by rare or 

endangered species 

NO endangered, critically endangered, vulnerable 

species sighted in core mining lease area. 

4 Proposed project restricts access to waterholes 

for wildlife 

‘NO‘ 

5 Project likely to affect migration routes ‘NO ‘migration route observed during monitoring 
period. 

6 Proposed mining project increase siltation that 

would affect nearby biodiversity area. 

Surface runoff management such as garland drains 

is proposed to be constructed, so there will be no 

siltation nearby mining area. 

7 Risk of fall/slip or cause death to wild animals 

due to project activities 

‘NO‘ 

8 Activities of the project affects the 

breeding/nesting sites of birds and animals 

No breeding and nesting site was identified in 

mining lease site. The fauna sighted mostly 

migrated from buffer area. 

9 Mining project effect the forest-based 

livelihood/ any specific forest product on which 

local livelihood depended 

‘NO‘ 

10 The project release effluents into a water body 

that also supplies water to a wildlife 

No water body near to core zone so chances of 

water become polluted is low. 

11 The project likely to affect wetlands, 

Fish breeding grounds, marine ecology 

‘NO‘. Wetland was not present in near core 

Mining lease area. No breeding and nesting ground 

present in core mining area. 

12 Project likely to affect flora of an area, which 

have medicinal value 

‘NO‘ 

13 Forestland is to be diverted, has carbon high 

sequestration 

‘NO ‘There was no forest land diverted. 

TABLE 4.19: ANTICIPATED IMPACT OF ECOLOGY AND BIODIVERSITY 

Sl. 

No 
Aspect Description 

Likely Impacts on 

Ecology and 

Biodiversity (EB) 

Impact 

Consequence - 

Probability 

Description / 

Justification 

Significance Mitigation Measures 

Pre-Mining Phase 

1 Uprooting of 
vegetation of lease 
area 

Site specific loss 
of common floral 
diversity (Direct 
impact) 

Site possesses 
common floral (not 
trees) species. 
Clearance of these 

Less severe No immediate action 
required. However, 
Greenbelt /plantation 
will be developed in 
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species will not result 
in loss of flora 

project site and in 
periphery of the project 
boundary, which will 
improve flora and fauna 
diversity of the project 
area. 

Site specific loss 
of associated 
faunal diversity 
(Partial impact) 

Site supports only 
common species, 
which use wide 
variety of habitats of 
the buffer zone 
reserve forest area. 
So, there is no threat 
of faunal diversity. 

-Loss of Habitat 
(Direct impact) 

Site does not form 
Unique / critical 
habitat structure for 
unique flora or fauna. 

Mining phase 

2 Excavation of 
mineral using 
machine and labours, 
Transportation 
activities will 
generate noise. 

Site-specific 
disturbance to 
normal faunal 
movements at the 
site due to noise. 
(Partial impact) 

Site does not form 
unique / critical 
habitat structure for 
unique flora or fauna. 

Less severe Mining activity should 
not be operated after 
5PM. 
Excavation of dump and 
transportation work 
should stop before 7PM. 

3 Vehicular Movement 
for transportation of 
materials will result 
in generation of dust 
(SPM) due to haul 
roads and emission of 
SO2,NO2,CO etc. 

Impact on 
surrounding 
agriculture and 
associated fauna 
due to deposition 
of dust and 
Emission of CO. 
(Indirect impact) 

Impact is less as the 
agricultural land far 
from core area. 

Less severe All vehicles will be 
certified for appropriate 
Emission levels. 
More plantation has 
been suggested 
Upgrade the vehicles 
with alternative fuel 
such biodiesel, 
methanol and biofuel 
around the mining area. 

 

4.6 SOCIO ECONOMIC 

4.6.1 Anticipated Impact  

▪ Dust generation from mining activity can have negative impact on the health of the workers and people 

in the nearby area. 

▪ Approach roads can be damaged by the movement of tippers  

▪ Increase in Employment opportunities both direct and indirect thereby increasing economic status of 

people of the region. 

4.6.2 Common Mitigation Measures  

▪ Good maintenance practices will be adopted for all machinery and equipment, which will help to avert 

potential noise problems.   

▪ Green belt will be developed in and around the project site as per Central Pollution Control Board 

(CPCB) guidelines.  

▪ Air pollution control measure will be taken to minimize the environmental impact within the core zone.  
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▪ For the safety of workers, personal protective appliances like hand gloves, helmets, safety shoes, 

goggles, aprons, nose masks and ear protecting devices will be provided as per mines act and rules. 

▪ Benefit to the State and the Central governments through financial revenues by way of royalty, tax, 

duties, etc.., from this project directly and indirectly. 

▪ From above details, the quarry operations will have highly beneficial positive impact in the area. 

 

4.7 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

 Occupational health and safety hazards occur during the operational phase of mining and primarily 

include the following: 

▪ Respiratory hazards 

▪ Noise 

▪ Physical hazards 

▪ Explosive storage and handling 

4.7.1 Respiratory Hazards 

Long-term exposure to silica dust may cause silicosis the following measures are proposed: 

▪ Cabins of excavators and tippers will be enclosed with AC and sound proof 

▪ Use of personal dust masks will be made compulsory 

4.7.2 Noise 

Workers are likely to get exposed to excessive noise levels during mining activities. The following measures 

are proposed for implementation 

▪ No employee will be exposed to a noise level greater than 75 dB(A) for a duration of more than 8 hours 

per day without hearing protection 

▪ The use of hearing protection will be enfoRCed actively when the equivalent sound level over 8 hours 

reaches 75 dB(A), the peak sound levels reach 140 dB(C), or the average maximum sound level 

reaches 110 dB(A) 

▪ Ear muffs provided will be capable of reducing sound levels at the ear to at least 75 dB(A) 

▪ Periodic medical hearing checks will be performed on workers exposed to high noise levels 

4.7.3 Physical Hazards 

The following measures are proposed for control of physical hazards 

▪ Specific personnel training on work-site safety management will be taken up; 

▪ Work site assessment will be done by rock scaling of each surface exposed to workers to prevent 

accidental rock falling and / or landslide, especially after blasting activities; 

▪ Natural barriers, temporary railing, or specific danger signals will be provided along rock benches or 

other pit areas where work is performed at heights more than 2m from ground level; 

▪ Maintenance of yards, roads and footpaths, providing sufficient water drainage and preventing slippery 

surfaces with an all-weather surface, such as coarse gravel will be taken up. 

4.7.4 Occupational Health Survey 

 All the persons will undergo pre-employment and periodic medical examination. Employees will be 

monitored for occupational diseases by conducting the following tests 

▪ General physical tests 
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▪ Audiometric tests 

▪ Full chest, X-ray, Lung function tests, Spirometric tests 

▪ Periodic medical examination – yearly 

▪ Lung function test – yearly, those who are exposed to dust 

▪ Eye test 

 Essential medicines will be provided at the site. The medicines and other test facilities will be 

provided at free of cost. The first aid box will be made available at the mine for immediate treatment. 

 First aid training will be imparted to the selected employees regularly. The lists of first aid trained 

members shall be displayed at strategic places. 

4.8 MINE WASTE MANAGEMENT 

 No waste is anticipated from any of the proposed quarries. 

4.9 MINE CLOSURE 

 Mine closure plan is the most important environmental requirement in mining projects. The mine 

closure plan should cover technical, environmental, social, legal and financial aspects dealing with progressive 

and post closure activities. The closure operation is a continuous series of activities starting from the 

decommissioning of the project. Therefore, progressive mine closure plan should be specifically dealt with in 

the mining plan and is to be reviewed along with mining plan. As progressive mine closure is a continuous 

series of activities, it is obvious that the proposals of scientific mining have included most of the activities to 

be included in the closure plan. While formulating the closure objectives for the site, it is important to consider 

the existing or the pre-mining land use of the site; and how the operation will affect this activity. 

 The primary aim is to ensure that the following broad objectives along with the abandonment of the 

mine can be successfully achieved: 

▪ To create a productive and sustainable after-use for the site, acceptable to mine owners, regulatory 

agencies, and the public 

▪ To protect public health and safety of the surrounding habitation 

▪ To minimize environmental damage 

▪ To conserve valuable attributes and aesthetics 

▪ To overcome adverse socio-economic impacts. 

4.9.1 Mine Closure Criteria 

The criteria involved in mine closure are discussed below: 

4.9.1.1 Physical Stability 

 All anthropogenic structures, which include mine workings, buildings, rest shelters etc., remaining 

after mine decommissioning should be physically stable. They should present no hazard to public health and 

safety as a result of failure or physical deterioration and they should continue to perform the functions for which 

they were designed. The design periods and factors of safety proposed should take full account of extreme 

events such as floods, hurricane, winds or earthquakes, etc. and other natural perpetual forces like erosion, etc.,  

4.9.1.2 Chemical Stability 

 The solid wastes on the mine site should be chemically stable. This means that the consequences of 

chemical changes or conditions leading to leaching of metals, salts or organic compounds should not endanger 

public health and safety nor result in the deterioration of environmental attributes. If the pollutant discharge 
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likely to cause adverse impacts is predicted in advance, appropriate mitigation measures like settling of 

suspended solids or passive treatment to improve water quality as well as quantity, etc., could be planned. 

Monitoring should demonstrate that there is no adverse effect of pollutant concentrations exceeding the 

statutory limits for the water, soil and air qualities in the area around the closed mine. 

4.9.1.3 Biological Stability 

 The stability of the surrounding environment is primarily dependent upon the physical and chemical 

characteristics of the site, whereas the biological stability of the mine site itself is closely related to rehabilitation 

and final land use. Nevertheless, biological stability can significantly influence physical or chemical stability 

by stabilizing soil cover, prevention of erosion/wash off, leaching, etc.,  

 A vegetation cover over the disturbed site is usually one of the main objectives of the rehabilitation 

programme, as vegetation cover is the best long-term method of stabilizing the site. When the major earthwork 

components of the rehabilitation programme have been completed, the process of establishing a stable 

vegetation community begins. For re-vegetation, management of soil nutrient levels is an important 

consideration. Additions of nutrients are useful under three situations. 

▪ Where the nutrient level of spread topsoil is lower than material in-situ e.g. for development of social 

forestry 

▪ Where it is intended to grow plants with a higher nutrient requirement than those occurring naturally 

e.g. planning for agriculture 

▪ Where it is desirable to get a quick growth response from the native flora during those times when 

moisture is not a limiting factor e.g. development of green barriers 

The Mine closure plan should be as per the approved mine plan. The mine closure is a part of approved mine 

plan and activities of closure shall be carried out as per the process described in mine closure plan. 
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CHAPTER 5 

ANALYSIS OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

5.0 INTRODUCTION 

Consideration of alternatives to a project proposal is a requirement of EIA process. During the 

scoping process, alternatives to a proposal can be considered or refined, either directly or by reference to 

the key issues identified. A comparison of alternatives helps to determine the best method of achieving the 

project objectives with minimum environmental impacts or indicates the most environmentally friendly and 

cost-effective options. 

5.1 FACTORS BEHIND THE SELECTION OF PROJECT SITE 

Chinna Ulagani Rough Stone and gravel Quarry Project at Chinna Ulagani Village is a mining 

project for excavation of Rough Stone, which is site specific. All the proposed mining lease areas have 

following advantages: - 

▪ The mineral deposit occurs in a non-forest area. 

▪ There is no habitation within the project area; hence no R & R issues exist. 

▪ There is no river, stream, nallah and water bodies in the applied mine lease areas. 

▪ Availability of skilled, semi-skilled and unskilled workers in this region. 

▪ All the basic amenities such as medical, firefighting, education, transportation, communication and 

infrastructural facilities are well connected and accessible. 

▪ The mining operations will not intersect the ground water level. Hence, no impact on ground water 

environment. 

▪ Study area falls in seismic zone – II, there is no major history of landslides, earthquake, subsidence 

etc., recorded in the past history 

5.2 ANALYSIS OF ALTERNATIVE SITE 

No alternatives are suggested as all the mine sites are mineral specific 

5.3 FACTORS BEHIND SELECTION OF PROPOSED TECHNOLOGY 

Mechanized open cast mining operation with drilling and blasting method will be used to extract 

Rough Stone in the area. All the applied mining lease areas have following advantages – 

▪ As the mineral deposition is homogeneous and batholith formation, therefore opencast method of 

working is preferred over underground method 

▪ The material will be loaded with the help of excavators into dumpers / trippers and transported to 

the needy customers. 

▪ Blasting and availability of drills along with controlled blasting technology gives desired 

fragmentation so that the mineral is handled safely and used without secondary blasting. 

▪ Semi-skilled labours fit for quarrying operations are easily available around the nearby villages  

5.4 ANALYSIS OF ALTERNATIVE TECHNOLOGY 

Open cast mechanized method has been selected for these projects. This technology is having least 

gestation period, economically viable, safest and less labour intensive. The method has inbuilt flexibility 

for increasing or decreasing the production as per market condition. 
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CHAPTER 6 

ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

6.0 GENERAL 

The monitoring and evaluation of environmental parameters indicates potential changes occurring 

in the environment, which paves way for implementation of rectifying measures wherever required to 

maintain the status of the natural environment. Evaluation is also a very effective tool to judge the 

effectiveness or deficiency of the measures adopted and provides insight for future corrections. 

The main objective of environmental monitoring is to ensure that the obtained results in respect of 

environmental attributes and prevailing conditions during operation stage are in conformity with the 

prediction during the planning stage. In case of substantial deviation from the earlier prediction of results, 

this forms as base data to identify the cause and suggest remedial measures. Environmental monitoring is 

mandatory to meet compliance of statutory provisions under the Environment (Protection) Act, 1986, 

relevant conditions regarding monitoring covered under EC orders issued by the SEIAA as well as the 

conditions set forth under the order issued by Tamil Nadu Pollution Control Board while granting 

CTE/CTO. 

6.1 METHODOLOGY OF MONITORING MECHANISM 

Implementation of EMP and periodic monitoring will be carried out by the Project Proponents. A 

comprehensive monitoring mechanism has been devised for monitoring of impacts due to proposed 

projects; Environmental protection measures like dust suppression, control of noise and blast vibrations, 

maintenance of machinery and vehicles, housekeeping in the mine premises, plantation, implementation of 

Environmental Management Plan and environmental clearance conditions will be monitored by the 

Respective Mine Management. On the other hand, implementation of area level protection measures like 

green belt development, environmental quality monitoring etc., are taken up by a senior executive who 

reports to their Mine Management.  

An Environment monitoring cell (EMC) will be constituted to monitor the implementation of EMP 

and other environmental protection measures in all the proposed quarries. 

The responsibilities of this cell will be: 

• Implementation of pollution control measures 

• Monitoring programme implementation 

• Post-plantation care 

• To check the efficiency of pollution control measures taken 

• Any other activity as may be related to environment 

• Seeking expert’s advice when needed. 

The environmental monitoring cell will co-ordinate all monitoring programs at site and data thus 

generated will be regularly furnished to the State regulatory agencies as compliance status reports. 

The sampling and analysis report of the monitored environmental attributes will be submitted to 

the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) at a frequency of half-yearly and yearly by each 
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proposed project proponent. The half-yearly reports are submitted to Ministry of Environment and Forest, 

Regional Office and SEIAA as well. 

The sampling and analysis of the environmental attributes will be as per the guidelines of Central 

Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC). 

FIGURE 6.1: PROPOSED ENVIRONMENTAL MONITORING CELL 

 

* The Environmental Monitoring Cell will be formed in all the proposed projects 

* Proposed 
Project proponent  

HEAD OF ORGANIZATION 

MINE MANAGEMENT LEVEL 

Mines Manager 

Mine Foreman Mining Mate Site Supervisor 

Empanelled Consultant / 
External Laboratory 

Approved by NABL / 
MoEF 

AREA LEVEL 

Environment Officer 

Assistant Gardner Water Sprinkler 
Operator 
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6.2 IMPLEMENTATION SCHEDULE OF MITIGATION MEASURES 

The mitigation measures proposed in Chapter-4 will be implemented so as to reduce the impact 

on the environment due to the operations of the proposed project. Implementation schedule of mitigation 

measures is given in Table 6.1. 

TABLE 6.1 IMPLEMENTATION SCHEDULE 

Sl 

No. 
Recommendations Time Period Schedule 

1 
Land Environment 

Control Measures 
Before commissioning of the project 

Immediately after the 

commencement of project 

2 
Soil Quality Control 

Measures 
Before commissioning of the project 

Immediately after the 

commencement of project 

3 
Water Pollution Control 

Measures 

Before commissioning of the project 

and along with mining operation 

Immediately and as project 

progress 

4 
Air Pollution Control 

Measures 

Before commissioning of the project 

and along with mining operation 

Immediately and as project 

progress 

5 
Noise Pollution Control 

Measures 

Before commissioning of the project 

and along with mining operation 

Immediately and as project 

progress 

6 Ecological Environment 
Phase wise implementation every 

year along with mine operations  

Immediately and as project 

progress 

 

6.3 MONITORING SCHEDULE AND FREQUENCY 

Monitoring shall confirm that commitments are being met. This may take the form of direct 

measurement and recording of quantitative information, such as amounts and concentrations of discharges, 

emissions and wastes, for measurement against statutory standards. Monitoring may include socio-

economic interaction through local liaison activities or even assessment of complaints. 

The environmental monitoring will be conducted in the mine operations as follows: 
• Air quality 
• Water and wastewater quality 

• Noise levels 

• Soil Quality and 

• Greenbelt Development 

The details of monitoring are detailed in Table 6.2 
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TABLE 6.2: PROPOSED MONITORING SCHEDULE POST EC  

S. 

No. 

Environment 

Attributes Location 
Monitoring 

Duration 
Frequency Parameters 

1 Meteorology 

Continuous monitoring 

Weather station in Core 

zone/ nearest IMD station 
24 hours 

Continuous 

monitoring 

Wind speed, Wind 

direction, 

Temperature, Relative 

humidity and Rainfall. 

2 

Air Pollution 

Monitoring 

 

 

6 locations (One station In 

the core zone and at least 

one in Nearby residential 

area, one in the upwind, 

two station on the 

downwind direction and 

one in cross wind 

direction) 

8 hours 

Weekly two 

Times once 

In six 

Months 

 

PM2.5, PM10, 

SO2 and NOx 

 

 

3 

Water 

Pollution 

Monitoring 

Mine effluents, Set of Grab 

samples during pre and 

post monsoon for ground 

and surface water in the 

vicinity. 

– 

Once in Six 

months 

Physico chemical, 

microbiological 

characteristics 

4 
Hydrology 

Water level in open wells 

in buffer zone around 1km 

at specific wells 
- 

Once in 6 

months 

Water level monitoring 

devices may be used. 

5 
Noise 

Quarry boundary, High 

noise generating areas 

within the lease and at the 

nearest residential area 

24 hours 

Monthly 

Once 
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 

Core Zone and Buffer zone 

(Grab samples) – 
Once in 

Six months 

Physical and 

Chemical 

characteristics 

8 Greenbelt Within the Project Area Daily Monthly Maintenance 

Source: Guidance of manual for mining of minerals, February 2010  
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6.4 BUDGETARY PROVISION FOR EMP 

The cost in respect of monitoring of environmental attributes, parameter to be monitored, 

sampling/monitoring locations with frequency and cost provision against each proposal is shown in Table 

6.3. Monitoring work will be outsourced to external laboratory approved by NABL / MoEF. 

The proposed capital cost for Environmental Monitoring Programme is Rs 76,000/- and the 

recurring cost is Rs 76,000/- per annum for each Proposed Project 

TABLE 6.3 ENVIRONMENT MONITORING BUDGET 

Sl.No. Parameter Capital Cost Recurring Cost per annum 

1 Air Quality 

Rs. 76,000/- Rs. 76,000/- 

2 Meteorology 

3 Water Quality 

4 Hydrology 

5 Soil Quality 

6 Noise Quality 

7 Vibration Study 

Total Rs 76,000/- Rs 76,000/- 

Source: Approved Mining Plan 

6.5 REPORTING SCHEDULES OF MONITORED DATA 

The monitored data on air quality, water quality, noise levels and other environmental attributes 

will be periodically examined by the Cluster Mine Management Coordinator and Respective Head of 

Organization for taking necessary corrective measures. The monitoring data will be submitted to Tamil 

Nadu State Pollution Control Board in the Compliance to CTO Conditions & environmental audit 

statements every year to MoEF & CC and Half-Yearly Compliance Monitoring Reports to MoEF & CC 

Regional Office and SEIAA. 

Periodical reports to be submitted to: -  

• MoEF & CC – Half yearly status report 

• TNPCB - Half yearly status report 

• Department of Geology and Mining: quarterly, half yearly annual reports 

Besides the Mines Manager/Agent of respective project will submit the periodical reports to – 

• Director of mines safety, 

• Labour enforcement officer,  

• Controller of explosives as per the norms stipulated by the department. 
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CHAPTER 7 

ADDITIONAL STUDIES 

7.0 GENERAL 

The following Additional Studies were done as per items identified by project proponent and items 

identified by regulatory authority. And items identified by public and other stakeholders will be 

incorporated after Public Hearing. 

▪ Public Consultation 
▪ Risk Assessment 
▪ Disaster Management Plan 
▪ Cumulative Impact Study 
▪ Plastic Waste Management 
▪ Post-OMICRON Health Management Plan 

7.1 PUBLIC CONSULTATION  

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

conduct Public Hearing in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public 

participation at the project site or in its close proximity in the district is submitted along with this Draft EIA 

/ EMP Report and the outcome of public hearing proceedings will be detailed in the Final EIA/EMP Report. 

7.2 RISK ASSESSMENT  

The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment guidance 

issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular No.13 of 2002 dated 

31st December, 2002. The DGMS risk assessment process is intended to identify existing and probable 

hazards in the work environment and all operations and assess the risk levels of those hazards in order to 

prioritize those that need immediate attention. Further, mechanisms responsible for these hazards are 

identified and their control measures, set to timetable are recorded along with pinpointed responsibilities. 

The whole quarry operation will be carried out under the direction of a Qualified Competent Mine 

Manager holding certificate of competency to manage a metalliferous mine granted by the DGMS, Dhanbad 

for all proposed projects. Risk Assessment is all about prevention of accidents and to take necessary steps 

to prevent it from happening.  

Factors of risks involved due to human induced activities in connection with these proposed 

mining & allied activities with detailed analysis of causes and control measures for the mine is given in 

below Table 7.1. 

TABLE 7.1 Risk Assessment& Control Measures 

S. No Risk factors Causes of risk Control measures 

1 Accidents due 

to explosives 

and heavy 

Improper handling and 

unsafe working practice 

• All safety precautions and provisions of Mine 
Act, 1952, Metalliferous Mines Regulation, 
1961 and Mines Rules, 1955 will be strictly 
followed during all mining operations. 
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mining 

machineries   

• Workers will be sent to the Training in the 
nearby Group Vocational Training Centre. 

• Entry of unauthorized persons will be 
prohibited.  

• Fire-fighting and first-aid provisions in the 
mine office complex and mining area. 

• Provisions of all the safety appliances such as 
safety boot, helmets, goggles etc. will be 
made available to the employees and regular 
check for their use. 

• Working of quarry, as per approved plans and 
regularly updating the mine plans. 

• Cleaning of mine faces on daily basis shall be 
daily done in order to avoid any overhang or 
undercut. 

• Handling of explosives, charging and firing 
shall be carried out by competent persons only 
under the supervision of a Mine Manager.  

• Maintenance and testing of all mining 
equipment as per manufacturer ‘s guidelines. 

2 Drilling Improper and unsafe 

practices due to high 

pressure of compressed 

air, hoses may burst drill 

rod may break 

• Safe operating procedure established for 
drilling (SOP) will be strictly followed.  

• Only trained operators will be deployed. 
• No drilling shall be commenced in an area 

where shots have been fired until the 
blaster/blasting foreman has made a thorough 
Examination of all places.  

• Drilling shall not be carried on 
simultaneously on the benches at places 
directly one above the other.  

• Periodical preventive maintenance and 
replacement of wornout accessories in the 
compressor and drill equipment as per 
operator manual. 

• All drills unit shall be provided with wet 
drilling shall be maintained in efficient 
working in condition. 

• Operator shall regularly use all the personal 
protective equipment.  

4 Blasting Fly rock, ground 

vibration, Noise and dust. 

Improper charging, 

stemming & Blasting / 

fining of blast holes  

Vibration due to 

movement of vehicles. 

• Restrict maximum charge per delay as per 
regulations and by optimum blast hole 
pattern, vibrations will be controlled within 
the permissible limit and blasting can be 
conducted safely.  

• SOP for Charging, Stemming & 
Blasting/Firing of Blast Holes will be 
followed by blasting crew during initial stage 
of operation 

• Shots are fired during daytime only.  
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• All holes charged on any one day shall be 
fired on the same day.  

• The danger zone will be distinctly demarcated 
(by means of red flags) 

5 Transportatio

n 

Potential hazards and 

unsafe workings 

contributing to accident 

and injuries Overloading 

of material While 

reversal & overtaking of 

vehicle Operator of truck 

leaving his cabin when it 

is loaded. 

• Before commencing work, drivers personally 
check the dumper/truck/tipper for oil(s), fuel 
and water levels, tyre inflation, general 
cleanliness and inspect the brakes, steering 
system, warning devices including 
automatically operated audio-visual reversing 
alarm, rear view mirrors, side indicator lights 
etc., are in good condition. 

• Not allow any unauthorized person to ride on 
the vehicle nor allow any unauthorized person 
to operate the vehicle. 

• Concave mirrors should be kept at all corners  
• All vehicles should be fitted with reverse horn 

with one spotter at every tipping point  
• Loading according to the vehicle capacity 
• Periodical maintenance of vehicles as per 

operator manual 
6 Natural 

calamities 

Unexpected happenings Escape Routes will be provided to prevent 

inundation of storm water Fire Extinguishers & 

Sand Buckets 

7 Failure of 

Mine 

Benches and 

Pit Slope 

Slope geometry, 

Geological structure  

Ultimate or over all pit slope shall be below 60° 

and each bench height shall be 5m height. 

Source: Analysed and Proposed by FAE & EC 

7.3 DISASTER MANAGEMENT PLAN  

Natural disasters like Earthquake, Landslides have not been recorded in the past history as the 

terrain is categorized under seismic zone II. The area is far away from the sea hence the disaster due to 

heavy floods and tsunamis are not anticipated. The Disaster Management Plan is aimed to ensure safety 

of life, protection of environment, protection of installation, restoration of production and salvage 

operations in this same order of priorities.  

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  
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▪ Preserve relevant records and equipment for the subsequent inquiry into the cause and 

circumstances of the emergency.  

In case a disaster takes place, despite preventive actions, disaster management will have to be done in 

line with the descriptions below. There is an organization proposed for dealing with the emergency 

situations and the coordination among key personnel and their team has been shown in Fig 7.1. 

 

FIGURE 7.1: DISASTER MANAGEMENT TEAM LAYOUT  

The emergency organization shall be headed by emergency coordinator who will be qualified 

competent mine manager. In his absence senior most people available at the mine shall be emergency 

coordinator till arrival of mine manager. There would be three teams for taking care of emergency situations 

– Fire-Fighting Team, Rescue Team and Support Team. The proposed composition of the teams is given in 

Table 7.2. 

TABLE 7.2: PROPOSED TEAMS TO DEAL WITH EMERGENCY SITUATION 

DESIGNATION QUALIFICATION 

FIRE-FIGHTING TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Team Member Mines Foreman 

Team Member Mining Mate 

RESCUE TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Team Member/ Incident Controller (IC) Environment Officer 

Team Member Mining Foreman 

SUPPORT TEAM 

Team Leader/ Emergency Coordinator (EC) Mines Manager 

Assistant Team Leader Environment Officer 

Team Member Mining Mate 

Security Team Leader/ Emergency Security 

Controller 
Mines Foreman 

EMERGENCY COORDINATOR 

MINE MANAGER 

SUPPORT TEAM RESCUE TEAM FIRE-FIGHTING TEAM 
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Once the mine becomes operational, the above table along with names of personnel will be prepared 

and made easily available to workers for this proposed quarry. A mobile communication network and 

wireless shall connect Mine Emergency Control Room (MECR) to control various departments of the mine, 

fire station and neighboring industrial units/mines. 

Roles and responsibilities of emergency team – 

(a) Emergency coordinator (EC) 

The emergency coordinator shall assume absolute control of site and shall be located at MECR. 

(b) Incident controller (IC) 

Incident controller shall be a person who shall go to the scene of emergency and supervise the action plan 

to overcome or contain the emergency. Shift supervisor or Environmental Officer shall assume the charge 

of IC. 

(c) Communication and advisory team 

The advisory and communication team shall consist of heads of Mining Departments i.e., Mines Manager 

(d) Roll call coordinator 

The Mine Foreman shall be Roll Call Coordinator. The roll call coordinator will conduct the roll call and 

will evacuate the mine personnel to assembly point. His prime function shall be to account for all personnel 

on duty. 

(e) Search and rescue team 

There shall be a group of people trained and equipped to carryout rescue operation of trapped personnel. 

The people trained in first aid and fire-fighting shall be included in search and rescue team. 

(f) Emergency security controller 

Emergency Security Controller shall be senior most security person located at main gate office and directing 

the outside agencies e.g. fire brigade, police, doctor and media men etc., 

Emergency control procedure – 

The onset of emergency will in all probability, commence with a major fire or explosion or collapse 

of wall along excavation and shall be detected by various safety devices and also by members of operational 

staff on duty. If located by a staff member on duty he (as per site emergency procedure of which he is 

adequately briefed) will go to nearest alarm call point break glass and trigger off the alarms. He will also 

try his best to inform about location and nature of accident to the emergency control room. In accordance 

with work emergency procedure the following key activities will immediately take place to interpret and 

take control of emergency. 

• On site fire crew led by a fireman will arrive at the site of incident with fire foam tenders and 

necessary equipment. 
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• Emergency security controller will commence his role from main gate office 

• Incident controller shall rush to the site of emergency and with the help of rescue team and will 

start handling the emergency. 

• Site main controller will arrive at MECR with members of his advisory and communication team 

and will assume absolute control of the site. 

He will receive information continuously from incident controller and give decisions and directions to: 

• Incident controller 

• Mine control rooms 

• Emergency security controller 

Proposed fire extinguishers at different locations – 

The following type of fire extinguishers has been proposed at strategic locations within the mine. 

TABLE 7.3: PROPOSED FIRE EXTINGUISHERS AT DIFFERENT LOCATIONS 

LOCATION TYPE OF FIRE EXTINGUISHERS 

Electrical Equipment’s CO2 type, foam type, dry chemical powder type 

Fuel Storage Area CO2 type, foam type, dry chemical powder type, Sand bucket 

Office Area Dry chemical type, foam type 

 

Alarm system to be followed during disaster – 

On receiving the message of disaster from Site Controller the mine control room attendant will 

sound siren wailing for 5 minutes. Incident controller will arrange to broadcast disaster message through 

public address system. On receiving the message of "Emergency Over" from Incident Controller the 

emergency control room attendant will give "All Clear Signal” by sounding alarm straight for 2 minutes. 

The features of alarm system will be explained to one and all to avoid panic or misunderstanding during 

disaster. In order to prevent or take care of hazard / disasters if any the following control measures have 

been adopted.  

▪ All safety precautions and provisions of Metalliferous Mines Regulations (MMR), 1961 is strictly 

followed during all mining operations.  

▪ Observance of all safety precautions for blasting and storage of explosives as per MMR 1961.  

▪ Entry of unauthorized persons into mine & allied areas is completely prohibited. 

▪ Fire-fighting and first-aid provisions in the mines office complex and mining area are provided.  

▪ Provisions of all the safety appliances such as safety boot, helmets, goggles, dust masks, ear plugs 

and ear muffs etc. are made available to the employees and the use of same is strictly adhered to 

through regular monitoring.  

▪ Training and refresher courses for all the employees working in hazardous premises.  

▪ Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans.  
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▪ Cleaning of mine faces is regularly done.  

▪ Handling of explosives, charging and blasting are carried out only by qualified persons following 

SOP.  

▪ Checking and regular maintenance of garland drains and earthen bunds to avoid any inflow of 

surface water in the mine pit.  

▪ Provision of high-capacity standby pumps with generator sets with enough quantity of diesel for 

emergency pumping especially during monsoon.  

▪ A blasting SIREN is used at the time of blasting for audio signal.  

▪ Before blasting and after blasting, red and green flags are displayed as visual signals.  

▪ Warning notice boards indicating the time of blasting and NOT TO TRESPASS are displayed at 

prominent places. 

▪ Regular maintenance and testing of all mining equipment were carried out as per manufacturer’s 
guidelines. 

7.4 CUMULATIVE IMPACT STUDY 

For easy representation of Proposed and Existing Quarries in the Cluster are given unique codes 

and identifies and studied in this EIA/EMP Report. 

 

TABLE 7.4: LIST OF QUARRIES WITHIN 500 METER RADIUS 

PROPOSED QUARRIES 

CODE Name of the Owner 
Village & 

S.F. Nos 
Extent  

(in Hects) 
Status  

P1 

Thiru. K.Venkatraman 

S/o. Kalyana Sundaram  

Door No.41 – Sairam Illam, 

Harvy Nagar 2nd Street, 

Arasaradi,  

Madurai District – 625 503 

72/4 1.19.0  

TOR Obtained: 

Lr No.SEIAA-

TN/F.No.8499/SEAC/ToR-

991/2021 Dated: 

28.07.2021 

TOTAL      1.19.0 

EXISTING QUARRIES 

CODE Name of the Owner 
Village & 

S.F. No 

Extent 

(in 

Hects) 

Status 

E1 

Thiru. I.Ahamed Abdul 

Razzak 

 

Chinna 

Ulagani 

70/2(0.24.5), 

70/5(0.49.5) 

etc 

3.67.0  
Lease Period – 

07.06.2018 – 06.06.2023 

E2 Thiru. R.Boopathirajan Kallanai  2.09.5 Lease Period – 
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 39/2A 

(0.48.5), 

39/2B 

(0.26.5) etc 

28.08.2017 – 27.08.2022 

E3 
Thiru. S.Rathinam 

 

Kallanai 

84/2F 

(0.56.25), 

84/2G etc., 

1.61.0  
Lease Period – 

17.07.2018 – 16.07.2023 

E4 
Thiru.M.Annamuthu 

 

Achankulam 

16/1(0.72.0) 

& 16/2A 

(0.40.5) 

1.12.5 
Lease Period – 

24.09.2019 – 23.09.2024 

TOTAL 8.50.0 hect 

TOTAL CLUSTER EXTENT 9.69.0 hect 

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

 

TABLE 7.5: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL 

Name of the Quarry Thiru. K.Venkatraman Rough Stone & Gravel Quarry Project 

Toposheet No 58-K/01 

Latitude between 09°46'03.58"N to 09°46'08.21"N 

Longitude between 78°02'44.95"E to 78°02'49.53"E 

Highest Elevation 107 m AMSL 

Proposed Depth of Mining 22 m bgl 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

229800 22980 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

61690 10494 

Ultimate Pit Dimension 126 m (L) * 46 m (W) * 22 m (D) 

Water Level in the surrounds area 65 – 60 m bgl 

Method of Mining 
Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and 

blasting 

Topography 

The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle 

sloping towards northwestern side. The altitude of the area is 107 m 

(max) above mean sea level. The area is covered by 2 m thickness of 

Gravel Formation. Massive Charnockite is found after 2 m (Gravel 

Formation) which is clearly inferred from the nearby existing 

quarrying pit. 

Machinery proposed 
Jack Hammer 2 Nos 

Compressor 1 Nos 
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Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 2 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 

25mm slurry explosive are proposed to be used for shattering and 

heaving effect for removal and winning of Rough Stone. No deep hole 

drilling is proposed. 

Proposed Manpower Deployment 17 Nos 

Project Cost Rs.22,33,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost 
Rs 45,000 /- 

 

Nearby Water Bodies 

Terku aaru 130m West 

Tank 70m East 

Odai 65m North 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 100 trees in 200 Sq.m area 

Proposed Water Requirement 2.0 KLD 

Nearest Habitation 1km - NE 

 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 7.6: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E1” 

Name of the Quarry 
Thiru. Ahamed Abdul Razzak.I Rough Stone and Gravel Quarry 

Project 

Toposheet No 58-K/01 

Latitude between 09°46'07.71"N to 09°46'14.45"N 

Longitude between 78°02'39.04"E to 78°02'48.62"E 

Proposed Depth of Mining 45 m bgl  

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 

5,47,795 

Method of Mining 
Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and 

blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 6 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 3 Nos 

Blasting Method Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 

25mm slurry explosive are proposed to be used for shattering and 
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heaving effect for removal and winning of Rough Stone. No deep 

hole drilling is proposed. 

Proposed Manpower Deployment 18 Nos 

Project Cost Rs.60,93,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 1,21,860 /- 

TABLE 7.7: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E2” 

Name of the Quarry Thiru. R.Boopathirajan Rough Stone & Gravel Quarry Project 

Toposheet No 58-K/01 

Latitude between 09°45'53"N to 09°45’60"N 

Longitude between 78°02'55"E to 78°03'02"E 

Proposed Depth of Mining 12m bgl  

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

9,06,000 ---- 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

248800 33230 

5 Year Mining Plan Period 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

82935 33230 

Method of Mining 
Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and 

blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 6 Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 3 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 

25mm slurry explosive are proposed to be used for shattering and 

heaving effect for removal and winning of Rough Stone. No deep 

hole drilling is proposed. 

Proposed Manpower Deployment 18 Nos 
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Project Cost Rs.38,22,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 76,440 /- 

TABLE 7.8: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E3” 

Name of the Quarry Thiru. S.Rathinam Rough Stone & Gravel Quarry Project 

Toposheet No 58-K/01 

Latitude between 09°46'2.59"N to 09°45'57.38"N 

Longitude between 78°02'47.54"E to 78°02'42.39"E 

Proposed Depth of Mining 17m bgl for five years period 

5 Year Plan Period 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,25,313 21614 

Method of Mining 
Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and 

blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 6Nos 

Compressor 1Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 4 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 

25mm slurry explosive are proposed to be used for shattering and 

heaving effect for removal and winning of Rough Stone. No deep 

hole drilling is proposed. 

Proposed Manpower Deployment 15 Nos 

Project Cost Rs.34,00,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 68,000 /- 

TABLE 7.9: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E4” 

Name of the Quarry Thiru. M.Annamuthu Rough Stone Quarry Project 

Toposheet No 58-K/01 

Latitude between 09°46'06"N to 09°46'11"N 

Longitude between 78°02'27"E to 78°02'32"E 
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Proposed Depth of Mining 31 m bgl  

Geological ResouRCes 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

4,64,486 --- 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

1,12,513 --- 

5 Year Plan Period 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

73,763 --- 

Method of Mining 
Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and 

blasting 

Machinery proposed 

Jack Hammer 6 Nos 

Compressor 1 No 

Hydraulic Excavator 1 No 

Tippers 2Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 

25mm slurry explosive are proposed to be used for shattering and 

heaving effect for removal and winning of Rough Stone. No deep 

hole drilling is proposed. 

Proposed Manpower Deployment 18 Nos 

Project Cost Rs.17,00,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 34,000 /- 

The Cumulative Impact is mainly anticipated due to drilling & blasting and excavation and 

transportation activities in all the quarries (proposed and existing) within the cluster and major impact 

anticipated is on Air & Noise Environment and Ground Vibrations due to blasting. 

Air Environment – 

Calculating the Cumulative Load of Mining within the cluster is as shown in table 7.10& 7.11 
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TABLE 7.10: CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF ROUGH STONE 

 PROPOSED PRODUCTION DETAILS 

Quarry 5 Years in m3 Per Year in m3 Per Day in m3 Number of Lorry Load Per Day 

P1 61690 12338 41 7 

Total 61690 12338 41 7 

E1 547795 109559 365 61 

E2 82935 16587 55 9 

E3 125313 25063 84 14 

E4 73763 14753 49 8 

Total 8,29,806 1,65,962 553 92 

Grand Total 8,91,496 1,78,300 594 99 

TABLE 7.11: CUMULATIVE PRODUCTION LOAD OF GRAVEL 

 PROPOSED PRODUCTION DETAILS 

Quarry 5 Years in m3 Per Year in m3 Per Day in m3 Number of Lorry Load Per Day 

P1 10494 12338 41 7 

Total 10494 12338 41 7 

E1 43232 14410 48 8 

E2 33230 11,076 37 6 

E3 21614 10,807 36 6 

E4 --- --- --- -- 

Total 98076 36293 121 20 

Grand Total 1,08,570 48631 162 27 

On a cumulative basis considering the 5 quarries it can be seen that the overall production of 

Rough Stone is 594 m3 per day and overall production of Gravel is 162 m3 per day with a capacity of 99 

trips of Rough Stone per day and 27 Trips per day of Gravel from the cluster.  

Note: Per day production of Rough Stone is calculated for 5 Years Lease Period and for Gravel 

production with 1, 2 or 3 or 5 years of production period. And the load of existing quarries is covered 

under existing environment of the cluster. 
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Noise Environment – 

Noise pollution is mainly due to operation like drilling & blasting and plying of trucks & HEMM. 

Cumulative Noise modelling has been carried out considering blasting and compressor operation (drilling) 

and transportation activities. Predictions have been carried out to compute the noise level at various 

distances around the different quarries within the 500 m radius. 

For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium one can 

estimate noise levels at various locations at different sources using model based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where: 

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source. 

Ae1, 2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources can be 

determined at various locations by logarithmic addition. 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the model are: 

Source data has been computed taking into account of all the machinery and activities used in the mining 

process. 

TABLE 7.12: PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUES FROM CLUSTER 

Location ID 

Background 

Value (Day) 

dB(A) 

Incremental 

Value dB(A) 

Total 

Predicted 

dB(A) 

Residential Area 

Standards dB(A) 

Habitation Near 

P1 45.1 
52.1 52.9 

55 

Habitation Near 

E1 46.2 
44.5 48.5 

Habitation Near 

E2 44.6 
43.2 48.9 

Habitation Near 

E3 48.5 
43.8 49.8 

Habitation Near 

E4 48.7 
42.0 48.3 

Source: Lab Monitoring Data 

 The incremental noise level is found within the range of 42.0 – 49.8 dB (A) in Buffer zone. The 

noise level at different receptors in buffer zone is lower due to the distance involved and other topographical 

features adding to the noise attenuation. The resultant Noise level due to monitored values and calculated 

values at the receptors are based on the mathematical formula considering attenuation due to Green Belt as 

4.9 dB (A) the barrier effect. From the above table, it can be seen that the ambient noise levels at all the 

locations near habitations are within permissible limits of Residential Area (buffer zone) as per THE NOISE 

POLLUTION (REGULATION AND CONTROL) RULES, 2000 (The Principal Rules were published in 

the Gazette of India, vide S.O.123(E), dated 14.2.2000 and subsequently amended vide S.O. 1046(E),dated 
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22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 11.10.2002, S.O. 1569 (E), dated19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 

11.01.2010 under the Environment(Protection) Act, 1986.). 

Ground Vibrations 

Ground vibrations due to mining activities in the all the 5 Mines within cluster are anticipated due 

to operation of Mining Machines like Excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, etc. 

However, the major source of ground vibration from the all the 6 mines is blasting. The major impact of 

the ground vibrations is observed on the domestic houses located in the villages nearby the mine lease area. 

The kuchha houses are more prone to cracks and damage due to the vibrations induced by blasting whereas 

RCC framed structures can withstand more ground vibrations. Apart from this, the ground vibrations may 

develop a fear factor in the nearby settlements. 

Another impact due to blasting activities is fly rocks. These may fall on the houses or agricultural 

fields nearby the mining areas and may cause injury to persons or damage to the structures. 

Nearest Habitations from 5 mines respectively are as in below Table 7.13 

TABLE 7.13: NEAREST HABITATION FROM EACH MINE 

Location ID Distance in Meters 

Habitation Near P1 1000 

Habitation Near E1 1000 

Habitation Near E2 950 

Habitation Near E3 1200 

Habitation Near E4 1250 

The ground vibrations due to the blasting in all the mines are calculated using the empirical equation for 

assessment of peak particle velocity (PPV) is: 

V = K [R/Q0.5] –B 

Where – 

V = peak particle velocity (mm/s) 

K = site and rock factor constant 

Q = maximum instantaneous charge (kg) 

B = constant related to the rock and site (usually 1.6) 

R = distance from charge (m) 

TABLE 7.14: GROUND VIBRATIONS AT 5 MINES 

Location ID Maximum Charge in kgs Nearest Habitation in m PPV in mm/s 

P1 19 1000 0.201 

E1 170 1000 1.10 

E2 25 950 0.301 

E3 39 1200 0.305 

E4 23 1250 0.204 

Source: Blasting Calculations 
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From the above table, the charge per blast is considered as maximum in each mine and the 

resultant PPV is well below the Peak Particle Velocity of 8 mm/s as per Directorate General of Mines 

Safety for safe level criteria through Circular No. 7 dated 29/8/1997. 36kw of diesel generator whose rpm 

is 1500 generates 90.5db(A) of sound will be installed in the proposed quarry.  

Socio Economic Environment – 

The 5 mines shall contribute towards CER and the community shall develop. 

TABLE 7.15: SOCIO ECONOMIC BENEFITS FROM 5 MINES 

 Project Cost CER @ 2% 

P1 Rs.22,33,000/- Rs 45,500 /- 

Total Rs. 22,33,000/- Rs. 45,500/- 

E1 Rs.60,93,000/- Rs 1,21,860 /- 

E2 Rs.38,22,000/- Rs 76,440 /- 

E3 Rs.34,00,000/- Rs 68,000 /- 

E4 Rs.17,00,000/- Rs 34,000 /- 

Total Rs. 1,50,15,000/- Rs. 3,00,300/- 

Grand Total Rs. 1,72,48,000/- Rs.3,45,800/- 

As per para 6 (II) of the office memorandum, all the mines being a green field project & Capital 

Investment is ≤ 100 crores, they shall contribute 2% of Capital Investment towards CER as per directions 
of EAC/SEAC. 

•  Proposed project shall fund towards CER – Rs 45,500/- 

• Existing project shall fund towards CER – Rs 3,00,300/- 

• 5 Projects in Cluster shall fund towards CER – Rs 3,45,800/- 

TABLE 7.16: EMPLOYMENT BENEFITS FROM 5 MINES 

 Employment 

P1 17 

E1 18 

E2 18 

E3 15 

E4 18 

Grand Total 86 

A total of 17 people will get employment due to 1 proposed mine in cluster and 69 people are 

already employed at existing mines. 
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TABLE 7.17: GREENBELT DEVELOPMENT BENEFITS FROM 5 MINES 

CODE 

No of Trees 

proposed to be 

planted 

Survival 

% 

Area 

Covered 

Sq.m 

Name of the Species 

No. of Trees 

expected to be 

grown 

P1 100 80% 200 Neem, Casuarina 80 

E1 300 80% 2750 Neem, Casuarina 240 

E2 250 80% 1750 Neem, Casuarina 200 

E3 100 80% 950 Neem, Casuarina 80 

E4 100 80% 750 Neem, Casuarina 80 

Total 850  6400  680 

Based on the Proposed Mining Plans it’s anticipated that there shall growth of native species of 
Neem, Casuarina, etc in the Cluster at a rate of 100 Trees Planted over a period of 5 Years with Survival 

Rate of 80% and expected growth is around 80 Trees over an area of 200 Sq.m cumulative of proposed 

quarries and 850 Trees Planted over a period of 5 Years with Survival Rate of 80% and expected growth 

is around 680 Trees over an area of 6400 Sq.m cumulative of all existing quarries. 

7.5 PLASTIC WASTE MANAGEMENT PLAN  

All the Project Proponent shall comply with Tamil Nadu Government Order (Ms) No. 84 

Environment and Forest (EC.2) Department Dated: 25.06.2018 regarding ban on one time use and throw 

away plastics irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (Protection) Act, 

1986. 

Objective – 

• To investigate the actual supply chain network of plastic waste. 

• To identify and propose a sustainable plastic waste management by installing bins for collection of 

recyclables with all the plastic waste 

• Preparation of a system design layout, and necessary modalities for implementation and 

monitoring. 

 

TABLE 7.18: ACTION PLAN TO MANAGE PLASTIC WASTE 

Sl.No. Activity Responsibility 

1 Framing of Layout Design by incorporating provision of the Rules, user fee to be 

charged from waste generators for plastic waste management, penalties/fines for 

littering, burning plastic waste or committing any other acts of public nuisance 

Mines 

Manager 

2 Enforcing waste generators to practice segregation of bio-degradable, recyclable 

and domestic hazardous waste 

Mines 

Manager 
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3 Collection of plastic waste  Mines 

Foreman 

4 Setting up of Material Recovery Facilities Mines 

Manager 

5 Segregation of Recyclable and Non-Recyclable plastic waste at Material 

Recovery Facilities 

Mines 

Foreman 

6 Channelization of Recyclable Plastic Waste to registered recyclers Mines 

Foreman 

7 Channelization of Non-Recyclable Plastic Waste for use either in Cement kilns, 

in Road Construction 

Mines 

Foreman 

8 Creating awareness among all the stakeholders about their responsibility Mines 

Manager 

9 Surprise checking’s of littering, open burning of plastic waste or committing any 

other acts of public nuisance 

Mine Owner 

Source: Proposed by FAE’s and EC 

7.6 PRE OMICRON HEALTH MANAGEMENT PLAN  

OMICRON 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 OMICRON 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- OMICRON sequalae and further research is required and is being actively 

pursued. A holistic approach is required for follow up care and well-being of all post OMICRON recovering 

patients. 

Pre- OMICRON Follow Up Protocol – 

• Continue OMICRON appropriate behaviour (use of mask, hand & respiratory hygiene, physical 

distancing). 

• Drink adequate amount of warm water (if not contra-indicated). 

• Make sure your workplaces are clean and hygienic 

• Surfaces (e.g. desks and tables) and objects (e.g. telephones, helmet) need to be wiped with 

disinfectant regularly 

• Put sanitizing hand rub dispensers in prominent places around the workplace. Make sure these 

dispensers are regularly refilled 

• Display posters promoting hand-washing 

• Make sure that staff, contractors and customers have access to places where they can wash their 

hands with soap and water 

• Display posters promoting respiratory hygiene. 
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• Brief your employees, contractors and customers that if OMICRON starts spreading in your 

community anyone with even a mild cough or low-grade fever (37.3°C or more) need to stay at home. 

They should also stay home (or work from home) if they have had to take simple medications, such 

as paracetamol/acetaminophen, ibuprofen or aspirin, which may mask symptoms of infection 

• Keep communicating and promoting the message that people need to stay at home even if they have 

just mild symptoms of OMICRON. 

• Consider whether a face-to-face meeting or event is needed. Could it be replaced by a teleconference 

or online event? 

• Could the meeting or event be scaled down so that fewer people attend? 

• Pre-order sufficient supplies and materials, including tissues and hand sanitizer for all employees. 

Have surgical masks available to offer anyone who develops respiratory symptoms. 

• It is also suggested by the Ministry of AYUSH that the use of Chyawanprash in the morning (1 

teaspoonful) with luke warm water/milk is highly recommended (under the direction of Registered 

Ayurveda physician) as in the clinical practice Chyawanprash is believed to be effective in post-

recovery period. 

• If there is persistent dry cough / sore throat, do saline gargles and take steam inhalation. The addition 

of herbs/spices for gargling/steam inhalation. Cough medications, should be taken on advice of 

medical doctor or qualified practitioner of Ayush. 

• Look for early warning signs like high grade fever, breathlessness, SP02 < 95%, unexplained chest 

pain, new onset of confusion, focal weakness. 

• Avoid smoking and consumption of alcohol. 

• Communicate to your employees and contractors about the plan and make sure they are aware of 

what they need to do – or not do – under the plan. Emphasize key points such as the importance of 

staying away from work even if they have only mild symptoms or have had to take simple 

medications (e.g. paracetamol, ibuprofen) which may mask the symptoms 

• The plan should address how to keep your business running even if a significant number of 

employees, contractors and suppliers cannot come to your place of business - either due to local 

restrictions on travel or because they are ill. 
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CHAPTER 8 

PROJECT BENEFITS 

8.0 GENERAL 

One Proposed Project for Quarrying Rough Stone and gravel at Chinna Ulagani Village aims to 

produce 61690m3 Rough Stone & 10494 m3 of Gravel over a period of 5 Years. This will enhance the socio-

economic activities in the adjoining areas and will result in the following benefits 

• Increase in Employment Potential 

• Improvement in Socio-Economic Welfare 

• Improvement in Physical Infrastructure  

• Improvement in Social infrastructure 

8.1 EMPLOYMENT POTENTIAL 

It is proposed to provide employment to about 17 persons for carrying out mining operations and 

give preference to the local people in providing employment in this cluster. In addition, there will be 

opportunity for indirect employment to many people in the form of contractual jobs, business opportunities, 

service facilities etc. the economic status of the local people will be enhanced due to mining project. 

8.2 SOCIO-ECONOMIC WELFARE MEASURES PROPOSED 

The impact of mining activity in the area will be more positive on the socio-economic 

environment in the immediate project impact area. The employment opportunities both direct and indirect 

will contribute to enhanced money incomes to job seekers with minimal skill sets especially among the 

local communities. 

8.3 IMPROVEMENT IN PHYSICAL INFRASTRUCTURE 

The proposed quarries are located in Chinna Ulagani Village, Kallikudi Taluk and Madurai District 

of Tamil Nadu and the area have communications, roads and other facilities already well established. The 

following physical infrastructure facilities will further improve due to proposed mine. 

• Road Transport facilities 

• Communications 

• Medical, Educational and social benefits will be made available to the nearby civilian population 

in addition to the workmen employed in the mine. 

8.4 IMPROVEMENT IN SOCIAL INFRASTRUCTURE 

Employment is expected during civil construction period, in trade, garbage lifting, sanitation and 

other ancillary services, Employment in these sectors will be primarily temporary or contractual and 

involvement of unskilled labour will be more. A major part of the labour foRCe will be mainly from local 

villagers who are expected to engage themselves both in agriculture and mining activities. This will enhance 

their income and lead to overall economic growth of the area. 

8.5 OTHER TANGIBLE BENEFITS 

The proposed mine is likely to have other tangible benefits as given below. 
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• Indirect employment opportunities to local people in contractual works like construction of 

infrastructural facilities, transportation, sanitation, for supply of goods and services to the mine and 

other community services. 

• Additional housing demand for rental accommodation will increase 

• Cultural, recreation and aesthetic facilities will also improve. 

• Improvement in communication, transport, education, community development and medical 

facilities and overall change in employment and income opportunity. 

• The State Government will also benefit directly from the proposed mine, through increased revenue 

from royalties, cess, DMF, GST etc.,  

8.6 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

 Project Proponent will take responsibility to develop awareness among all levels of their staff about 

CSR activities and the integration of social processes with business processes. Those involved with the 

undertaking of CSR activities will be provided with adequate training and re-orientation. 

Under this programme, the project proponent will take-up following programmes for social and 

economic development of villages within 10 km of the project site. For this purpose, separate budget will 

be provided every year. For finalization of these scheme’s proponent will interact with Local Self 
Government. The schemes will be selected from the following broad areas – 

• Health Services 

• Social Development 

• Infrastructure Development 

• Education & Sports 

• Self-Employment 

CSR Cost Estimation  

▪ CSR activities will be taken up in the Chinna Ulagani Village mainly contributing to education, 
health, training of women self-help groups and contribution to infrastructure etc., CSR budget is 
allocated as 2.5% of the profit. 

CORPORATE ENVIRONMENT RESPONSIBILITY 

 Allocation for Corporate Environment Responsibility (CER) shall be made as per Government of 
India, MoEF & CC Office Memorandum F.No.22-65/2017-IA.III, Dated: 01.05.2018. 

As per para 6 (II) of the office memorandum, being a green field project & Capital Investment is ≤ 100 
crores, All the proposed projects shall contribute 2% of Capital Investment towards CER as per directions 

of EAC/SEAC. Cumulative Capital cost is Rs.22,33,000/- and 2% of the same works out to Rs.45,000/- 

TABLE 8.1: CER – ACTION PLAN 

Activity Beneficiaries Total 

Providing funds for improving Sanitation facilities at 

Chinna Ulagani village Government School 

Chinna Ulagani 

villagers 
Rs. 45,000/- 

TOTAL Rs.45,000/- 

Source: Field survey conducted by FAE, consultation with project proponent 
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CHAPTER 9 

ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

Not Applicable, Since Environmental Cost Benefit Analysis not recommended at the Scoping stage. 
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CHAPTER 10 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 

10.0 GENERAL 

Environment Management Plan (EMP) aims at the preservation of ecological system by 

considering in-built pollution abatement facilities at the proposed site. Good practices of Environmental 

Management plan will ensure to keep all the environmental parameters of the project in respect of Ambient 

Air quality, Water quality, Socio – economic improvement standards. Mitigation measures at the source 

level and an overall environment management plan at the study area are elicited so as to improve the 

supportive capacity of the receiving bodies. The EMP presented in this chapter discusses the administrative 

aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored after 

approval of the EIA.  

10.1 ENVIRONMENTAL POLICY 

The Project Proponent is committed to conduct all its operations and activities in an 

environmentally responsible manner and to continually improve environmental performance. 

The Proponent Thiru.K.Venkatraman will – 

• Meet the requirements of all laws, acts, regulations, and standards relevant to its operations and 

activities 

• Implement a program to train employees in general environmental issues and individual workplace 

environmental responsibilities 

• Allocate necessary resources to ensure the implementation of the environmental policy 

• Ensure that an effective closure strategy is in place at all stages of project development and that 

progressive reclamation is undertaken as early as possible to reduce potential long-term 

environmental and community impacts. 

• Implement monitoring programmes to provide early warning of any deficiency or unanticipated 

performance in environmental safeguards. 

• Conduct periodic reviews to verify environmental performance and to continuously strive towards 

improvement. 

Description of the Administration and Technical Setup – 

The Environment Monitoring Cell discussed under Chapter 6 will ensure effective implementation 

of environment management plan and to ensure compliance of environmental statutory guidelines through 

Mine Management Level of each Proposed Quarry. 

The said team will be responsible for: 

• Monitoring of the water/ waste water quality, air quality and solid waste generated 

• Analysis of the water and air samples collected through external laboratory 

• Implementation and monitoring of the pollution control and protective measures/ devices which 

shall include financial estimation, ordering, installation of air pollution control equipment, waste 

water treatment plant, etc. 

• Co-ordination of the environment related activities within the project as well as with outside 

agencies 
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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. 

10.2 LAND ENVIRONMENT MANAGEMENT  

Landscape of the area will be changed due to the quarrying operation, restoration of the land by 

converting the quarry pit into temporary reservoir and the remaining part of the area (unutilized areas, 

infrastructure, haul Roads) will be utilized for greenbelt development. Aesthetic of the Environment will 

not be affected. There is no major vegetation in the project area during the course of quarrying operation 

and after completion of the quarrying operation thick plantation will be developed under greenbelt 

development programme. 

TABLE 10.1: PROPOSED CONTROLS FOR LAND ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Design vehicle wash-down areas so that all runoff water is captured and passed 

through oil water separators and sediment catchment devices. 

Mines Manager 

Refueling to be undertaken in a safe location away from vehicle movement 

pathways & 100m away of any watercourse. Refueling activity to be under visual 

observation at all times. Drainage of refueling areas to sumps with oil/water 

separation. 

Mine Foreman & 

Mining Mate 

Soil and groundwater testing as required following up a particular incident of 

contamination. 

Mines Manager 

At conceptual stage, the mining pits will be converted into Rain Water 

Harvesting. 

Remaining area will be converted into greenbelt area 

Mines Manager 

No external dumping i.e., outside the project area Mine Foreman 

Garland drains with catch pits / settlement traps to be provided all around the 

project area to prevent run off affecting the surrounding lands. 

Mines Manager 

The periphery of Project area will be planted with thick plantation to arrest the 

fugitive dust, which will also act as acoustic barrier. 

Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.3 SOIL MANAGEMENT 

There is no overburden or waste anticipated from proposed project. 
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TABLE 10.2: PROPOSED CONTROLS FOR SOIL MANAGEMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Surface run-off from the project boundary via garland drains will be diverted to 

the mine pits 

Mine Foreman & 

Mining Mate 

Design haul roads and other access roads with drainage systems to minimize 

concentration of flow and erosion risk 

Mines Manager 

Empty sediment from sediment traps Maintain, repair or upgrade garland drain 

system 

Mines Manager 

Test soils for pH, EC, chloride, size & water holding capacity Manager Mines 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.4 WATER MANAGEMENT 

In the proposed quarrying project, no process is involved for the effluent generation, only oil & 

grease from the machinery wash is anticipated and domestic sewage from mine office. The quarrying 

operation is proposed up to a depth of 22 m BGL. The water table in the area is 65m – 60 m below ground 

level, hence the proposed projects will not intersect the Ground water table during entire quarry period.  

TABLE 10.3: PROPOSED CONTROLS FOR WATER ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

To maximize the reuse of pit water for water supply Mines Foreman 

Temporary and permanent garland drain will be constructed to contain the 

catchments of the mining area and to divert runoff from undisturbed areas 

through the mining areas  

Mines Manager 

Natural drains/nallahs/brooklets outside the project area should not be disturbed 

at any point of mining operations 

Mines Manager 

Ensure there is no process effluent generation or discharge from the project area 

into water bodies 

Mines Foreman 

Domestic sewage generated from the project area will be disposed in septic tank 

and soak pit system 

Mines Foreman 

Monthly or after rainfall, inspection for performance of water management 

structures and systems 

Mines Manager 

Conduct ground water and surface water monitoring for parameters specified by 

CPCB  

Manager Mines 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.5 AIR QUALITY MANAGEMENT 

The proposed quarrying activity would result in the increase of particulate matter concentrations 

due to fugitive dust. Daily water sprinkling on the haul roads, approach roads in the vicinity would be 

undertaken and will be continued as there is possibility for dust generation due to truck mobility. It will be 

ensured that vehicles are properly maintained to comply with exhaust emission requirements 

TABLE 10.4: PROPOSED CONTROLS FOR AIR ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Generation of dust during excavation is minimized by daily (twice) water 

sprinkling on working face and daily (twice) water sprinkling on haul road 

Mines Manager 

Wet drilling procedure /drills with dust extractor system to control dust 

generation during drilling at source itself is implemented 

Mines Manager 

Maintenance as per operator manual of the equipment and machinery in the 

mines to minimizing air pollution 

Mines Manager 

Ambient Air Quality Monitoring carried out in the project area and in 

surrounding villages to access the impact due to the mining activities and the 

efficacy of the adopted air pollution control measures 

Mines Manager 

Provision of Dust Mask to all workers Mines Manager 

Greenbelt development all along the periphery of the project area Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.6 NOISE POLLUTION CONTROL 

There will be intermittent noise levels due to vehicular movement, trucks loading, drilling and 

blasting and cutting activities. No mining activities are planned during night time. 

TABLE 10.5: PROPOSED CONTROLS FOR NOISE ENVIRONMENT 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Development of thick greenbelt all along the Buffer Zone (7.5 Meters) of the 

project area to attenuate the noise and the same will be maintained 

Mines Manager 

Preventive maintenance of mining machinery and replacement of worn-out 

accessories to control noise generation 

Mines Foreman 

Deployment of mining equipment with an inbuilt mechanism to reduce noise Mines Manager 

Provision of earmuff / ear plugs to workers working in noise prone zones in the 

mines 

Mining Mate 

Provision of effective silencers for mining machinery and transport vehicles Mines Manager 
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Provision of sound proof AC operator cabins to HEMM Mines Manager 

Sharp drill bits are used to minimize noise from drilling Mines Foreman 

Controlled blasting technologies are adopted by using delay detonators to 

minimize noise from blasting 

Mines Manager 

Annual ambient noise level monitoring shall be carried out in the project area 

and in surrounding villages to access the impact due to the mining activities and 

the efficacy of the adopted noise control measures. Additional noise control 

measures will be adopted if required as per the observations during monitoring 

Mines Manager 

Reduce maximum instantaneous charge using delays while blasting Mining Mate 

Change the burden and spacing by altering the drilling pattern and/or delay 

layout, or altering the hole inclination 

Mines Manager 

Undertake noise or vibration monitoring Mines Manager 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.7 GROUND VIBRATION AND FLY ROCK CONTROL 

 The Rough stone and gravel quarry operation creates vibration due to the blasting and movement 

of Heavy Earth moving machineries, fly rocks due to the blasting. 

TABLE 10.6: PROPOSED CONTROLS FOR GROUND VIBRATIONS & FLY ROCK 

CONTROL RESPONSIBILITY 

Controlled blasting using delay detonators will be carried out to maintain the 

PPV value (below 8Hz) well within the prescribed standards of DGMS 

Mines Manager 

Drilling and blasting will be carried under the supervision of qualified persons Mines Manager 

Proper stemming of holes should be carried out with statutory competent 

qualified blaster under the supervision of statutory mines manager to avoid any 

anomalies during blasting 

Mines Manager 

Suitable spacing and burden will be maintained to avoid misfire / fly rocks Manager Mines 

Number of blast holes will be restricted to control ground vibrations Manager Mines 

Blasting will be carried out only during noon time Mining Mate 

Undertake noise or vibration monitoring Mines Manager 

ensure blast holes are adequately stemmed for the depth of the hole and stemmed 

with suitable angular material 

Mines Foreman 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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10.8 BIOLOGICAL ENVIRONMENT MANAGEMENT 

The proponent will take all necessary steps to avoid the impact on the ecology of the area by 

adopting suitable management measures in the planning and implementation stage. During mining, thick 

plantation will be carried out around the project periphery, on safety barrier zone, on top benches of quarried 

out area etc., 

Following control measures are proposed for its management and will be the responsibility of the Mines 

Manager. 

• Greenbelt development all along the safety barrier of the project area 

• It is also proposed to implement the greenbelt development programme and post plantation status 

will be regularly checked for every season. 

• The main attributes that retard the survival of sapling is fugitive dust, this fugitive dust can be 

controlled by water sprinkling on the haul roads and installing a sprinkler unit near the newly 

planted area. 

• Year wise greenbelt development will be recorded and monitored 

▪ Based on the area of plantation. 

▪ Period of plantation  

▪ Type of plantation  

▪ Spacing between the plants 

▪ Type of manuring and fertilizers and its periods 

▪ Lopping period, interval of watering 

▪ Survival rate 

▪ Density of plantation 

• The ultimate reclamation planned leaves a congenial environment for development of flora & 

immigration of small fauna through green belt and water reservoir. The green belt and water 

reservoir developed within the Project at the end of mine life will attract the birds and animals 

towards the project area in the post mining period. 

10.8.1 Green Belt Development Plan 

About 80 nos. of saplings is proposed to be planted for the Mining plan period in safety barrier of applied 

mine lease area with survival rate 80%. The greenbelt development plan has been prepared keeping in view 

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

TABLE 10.7 PROPOSED GREENBELT ACTIVITIES FOR5 YEAR PLAN PERIOD 

Year 

No. of tress 

proposed to be 

planted 

Area to be 

covered in 

m2 

Name of the 

species 

Survival rate 

expected in 

% 

No. of trees 

expected to be 

grown 

I 20 200 Neem, Pongamia 

Pinnata, Casuarina 

etc., 

80 16 

II 20 200 80 16 

III 20 200 80 16 

IV 20 200 80 16 

V 20 200 80 16 

Source: Conceptual Plan of Approved Mining plan& Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 
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The objectives of the greenbelt development plan are – 

• Provide a green belt around the periphery of the quarry area to combat the dispersal of dust in the 

adjoining areas, 

• Protect the erosion of the soil, Conserve moisture for increasing ground water recharging, 

• Restore the ecology of the area, restore aesthetic beauty of the locality and meet the requirement of 

fodder, fuel and timber of the local community. 

A well-planned Green Belt with multi rows (three tiers) preferably with long canopy leaves shall be 

developed with dense plantations around the boundary and haul roads to prevent air, dust noise 

propagation to undesired places and efforts will be taken for the enhancement of survival rate.  

10.8.2 Species Recommended for Plantation 

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

• Creating of bio-diversity. 
• Fast growing, thick canopy cover, perennial and evergreen large leaf area. 

• Efficient in absorbing pollutants without major effects on natural growth 

TABLE 10.8: RECOMMENDED SPECIES TO PLANT IN THE GREENBELT 

S.No Botanical Name Local Name Importance 

1.  Azadirachta indica Neem, Vembu Neem oil & neem products 

2.  Albiziafalcatoria Tamarind, 
Puliyamaram 

Edible & Medicinal and other Uses 

3.  Casuarinaequisetifolia Savukku shelterbelts in coastal areas and windbreaks for 
protecting crops 

4.  Pongamiapinnata Pungam  

5.  Borassus Flabellifer Palmyra Palm Tall Wind breaker tree and its fruits are edible 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator  

10.9 OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH MANAGEMENT 

Occupational safety and health are very closely related to productivity and good employer-

employee relationship. The main factors of occupational health impact in quarries are fugitive dust and 

noise. Safety of employees during quarrying operation and maintenance of mining equipment will be taken 

care as per Mines Act 1952 and Rule 29 of Mines Rules 1955. To avoid any adverse effect on the health of 

workers due to dust, noise and vibration sufficient measures have been provided. 

10.9.1 Medical Surveillance and Examinations  

▪ Identifying workers with conditions that may be aggravated by exposure to dust & noise and 

establishing baseline measures for determining changes in health. 

▪ Evaluating the effect of noise on workers 

▪ Enabling corrective actions to be taken when necessary 
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▪ Providing health education 

The health status of workers in the mine shall be regularly monitored under an occupational surveillance 

program. Under this program, all the employees are subjected to a detail medical examination at the time 

of employment. The medical examination covers the following tests under mines act 1952. 

▪ General Physical Examination and Blood Pressure 

▪ X-ray Chest and ECG 

▪ Sputum test, sperm count test.  

▪ Detailed Routine Blood and Urine examination 

 The medical histories of all employees will be maintained in a standard format annually. 

Thereafter, the employees will be subject to medical examination annually. The below tests keep 

upgrading the database of medical history of the employees. 

TABLE 10.9: MEDICAL EXAMINATION SCHEDULE 

Sl.No Activities 
1st 

Year 

2nd 

Year 

3rd 

Year 

4th 

Year 

5th 

Year 

1 Initial Medical Examination (Mine Workers) 

A Physical Check-up      

B Psychological Test      

C Audiometric Test      

D Respiratory Test      

2 Periodical Medical Examination (Mine Workers) 

A Physical Check – up      

B Audiometric Test      

C Eye Check – up      

D Respiratory Test      

3 Medical Camp (Mine Workers & Nearby 

Villagers) 

     

4 Training (Mine Workers)      
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Medical Follow ups: - Work force will be divided into three targeted groups age wise as follows: - 

Age Group PME as per Mines Rules 1955 Special Examination 

Less than 25 years Once in a Three Years In case of emergencies 

Between 25 to 40 Years Once in a Three Years In case of emergencies 

Above 40 Years Once in a Three Years In case of emergencies 

Medical help on top priority immediately after diagnosis/ accident is the essence of preventive aspects. 

 

10.9.2 Proposed Occupational Health and Safety Measures  

▪ The mine site will have adequate drinking water supply so that workers do not get dehydrated. 

▪ Lightweight and loose-fitting clothes having light colours will be preferred to wear. 

▪ Noise exposure measurements will be taken to determine the need for noise control strategies. 

▪ The personal protective equipment will be provided for mine workers. 

▪ Supervisor will be instructed for reporting any problems with hearing protectors or noise control 

equipment. 

▪ At noisy working activity, exposure time will be minimized. 

▪ Dust generating sources will be identified and proper control measure will be adopted. 

▪ Periodic medical examinations will be provided for all workers. 

▪ Strict observance of the provisions of DGMS Acts, Rules and Regulations in respect of safety both 

by management and the workers. 

▪ The width of road will be maintained more than thrice the width of the vehicle. A code of traffic 

rules will be implemented. 

▪ In respect of contract work, safety code for contractors and workers will be implemented. They will 

be allowed to work under strict supervision of statutory person/officials only after they will impart 

training at vocational training centres. All personal protective equipment's will be provided to them. 

▪ A safety committee meeting every month will be organized to discuss the safety of the mines and 

the persons employed. 

▪ Celebration of annual mines safety week and environmental week in order to develop safety 

awareness and harmony amongst employees and co quarry owners. 
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FIGURE 10.1: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT TO THE MINE WORKERS  

 

10.9.3 Health and Safety Training Programme 

 The Proponents will provide special induction program along with machinery manufacturers for 

the operators and co-operators to run and maintain the machinery effectively and efficiently. The training 

program for the supervisors and office staffs will be arranged in the Group Vocational Training Centres in 

the State and engage Environmental Consultants to provide periodical training to all the employees to carry 

out the mining operation in and eco-friendly manner.  
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TABLE 10.10: LIST OF PERIODICAL TRAININGS PROPOSED FOR EMPLOYEES 

Course Personnel Frequency Duration Instruction 

New-Employee Training 

All new 

employees 

exposed to mine 

hazards 

Once 
One 

week 

Employee rights 

Supervisor 

responsibilities 

Self-rescue 

Respiratory devices 

Transportation controls 

Communication systems 

Escape and emergency 

evacuation 

Ground control hazards 

Occupational health 

hazards 

Electrical hazards 

First aid 

Explosives 

Task Training 

Like Drilling, Blasting, 

Stemming, safety, Slope 

stability, Dewatering, 

Haul road maintenance,  

Employees 

assigned to new 

work tasks 

Before new 

Assignments 
Variable 

Task-specific health 

&safety procedures and 

SOP for various mining 

activity.  

Supervised practice in 

assigned work tasks.  

Refresher 

Training 

All employees 

who received 

new-hire 

training 

Yearly 
One 

week  

Required health and 

safety standards 

Transportation controls 

Communication systems 

Escape ways, emergency 

evacuations 

Fire warning 

Ground control hazards 

First aid 

Electrical hazards 

Accident prevention 

Explosives 

Respirator devices 

Hazard 

Training 

All employees 

exposed to mine 

hazards 

Once Variable 

Hazard recognition and 

avoidance 

Emergency evacuation 

procedures 

Health standards 

Safety rules 

Respiratory devices 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator as per DGMS Norms 
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10.9.4 Budgetary Provision for Environmental Management – 

Adequate budgetary provision has been made by the Company for execution of Environmental 

Management Plan. The Table 10.11 gives overall investment on the environmental safeguards and recurring 

expenditure for successful monitoring and implementation of control measures. 

TABLE 10.11: EMP BUDGET FOR PROPOSED PROJECT 

Sl.No. Description Item 

Capital cost 

(Rs. In 

Lakhs) 

Recurring cost 

per annum 

(Rs. in Lakhs) 

1 Occupational 

health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets Ear Plugs, 

Gloves, Goggles Reflector jacket, Safety 

Belt, Medical check ups 

0.50 0.30 

2 Environmental 

Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, Soil 

Parameters 
0.76 0.25 

3 Water & Soil 

erosion 

Garland drains &Settling tanks, check 

dam/gully plugs, etc 
2.12 0.30 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 0.60 0.20 

5 Water Sprinkling Arrangements & Haul Road Maintenance 0.80 0.30 

6 Green belt Development & Plantation 0.65 0.20 

7 Environmental Awareness Programme 0.25 0.10 

8 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 1.91 0.50 

Total 7.59 2.15 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs.7.59 lakhs as capital 

cost and recurring cost as Rs. 2.15 lakhs as recurring cost is proposed considering present market price 

considering present market scenario for the proposed project. 

10.10 CONCLUSION – 

Various aspects of mining activities were considered and related impacts were evaluated. 

Considering all the possible ways to mitigate the environmental concerns Environmental Management Plan 

was prepared and fund has been allocated for the same. The EMP is dynamic, flexible and subjected to 

periodic review. For project where the major environmental impacts are associated, EMP will be under 

regular review. Senior Management responsible for the project will conduct a review of EMP and its 

implementation to ensure that the EMP remains effective and appropriate. Thus, the proper steps will be 

taken to accomplish all the goals mentioned in the EMP and the project will bring the positive impact in 

the study area. 
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CHAPTER 11 

SUMMARY AND CONCLUSION 

11.0 INTRODUCTION 

This EIA report is prepared by considering Cumulative load of all proposed & existing quarries of 

Chinna Ulagani Rough Stone & Gravel Cluster Quarries consisting of One Proposed and Four Existing 

Quarries with total extent of Cluster of 9.69.0 ha in Chinna Ulagani Village, Kallikudi Taluk, Madurai 

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 – 

Letter No.SEIAA-TN/F.No.8499/SEAC/ToR-991/2021 Dated:28/07/2021 

And the Baseline Monitoring study has been carried out during the period of October to December-2021. 

11.1 PROJECT DESCRIPTION 

TABLE 11.1: SALIENT FEATURES 

Name of the Quarry Thiru. K.Venkatraman Rough Stone & Gravel Quarry Project 

Toposheet No 58-K/01 

Latitude between 09°46'03.58"N to 09°46'08.21"N 

Longitude between 78°02'44.95"E to 78°02'49.53"E 

Highest Elevation 107 m AMSL 

Proposed Depth of Mining 22 m bgl 

Geological Resources 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

229800 22980 

Mineable Reserves 
Rough Stone in m3 Gravel m3 

61690 10494 

Ultimate Pit Dimension 126 m (L) * 46 m (W) * 22 m (D) 

Water Level in the surrounds area 65 – 60 m bgl 

Method of Mining 
Opencast Mechanized Mining Method involving drilling and 

blasting 

Topography 

The lease applied area is exhibits plain terrain. The area has gentle 

sloping towards northwestern side. The altitude of the area is 107 

m (max) above mean sea level. The area is covered by 2 m thickness 

of Gravel Formation. Massive Charnockite is found after 2 m 

(Gravel Formation) which is clearly inferred from the nearby 

existing quarrying pit. 
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Machinery proposed 

Jack Hammer 2Nos 

Compressor 1 Nos 

Hydraulic Excavator 1 Nos 

Tippers 2 Nos 

Blasting Method 

Controlled Blasting Method by shot hole drilling and small dia of 

25mm slurry explosive are proposed to be used for shattering and 

heaving effect for removal and winning of Rough Stone. No deep 

hole drilling is proposed. 

Proposed Manpower Deployment 17 Nos 

Project Cost Rs.22,33,000/- 

CER Cost @ 2% of Project Cost Rs 45,000 /-  

Nearby Water Bodies 

Terku aaru 130m West 

Tank 70m East 

Odai 65m North 

Greenbelt Development Plan Proposed to plant 80 trees in 200 Sq.m  

Proposed Water Requirement 2.0 KLD 

Nearest Habitation 1km- NE 

Source: Approved Mining Plan and Survey of India Toposheet 

TABLE 11.2: LAND USE PATTERN OF THE PROPOSED PROJECT 

DESCRIPTION PRESENT AREA IN (HA) AREA AT THE END OF LIFE OF QUARRY (HA) 

Area under quarry Nil 0.50.0 

Infrastructure Nil 0.01.00 

Roads Nil 0.02.0 

Green Belt Nil 0.10.0 

Un – utilized area 1.19.0 0.56.0 

TOTAL 1.19.0 1.19.0 

Source: Approved Mining plan 
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TABLE 11.3 RESOURCES AND RESERVES OF PROPOSED PROJECT 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone 

(5Year Plan period) 

Gravel 

(3 Years Plan period) 

Geological Resources in m3 229800 22980 

Mineable Reserves in m3 61690 10494 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day in m3 41 12 

No of Lorry loads (6m3 per load) 7 2 

Total Depth of Mining 22 m bgl (2 m Gravel + 20 m Rough Stone) 

Source: Approved Mining Plan 

TABLE 11.4: ULTIMATE PIT DIMENSION 

PROPOSAL – P1 

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

I 126 46 22 m bgl 

Source: Approved Mining Plans 

TABLE 11.5: WATER REQUIREMENT OF THE PROPOSED PROJECT 

*Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 1.0 KLD From Existing bore wells from nearby area 

Green Belt development 0.5 KLD From Existing bore wells from nearby area 

Domestic purpose  0.5 KLD From Existing, bore wells and drinking water will be 

souRCed from Approved Water vendors. 

Total 2.0 KLD 

* Drinking Water will be sourced from approved water vendors 

Source: Prefeasibility report  

11.2 DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

The baseline monitoring study was carried out during October to December-2021to assess the 

existing environmental scenario in the area. For the purpose of EIA studies, project area was considered as 

the core zone and area outside the project area up to 10km radius from the periphery of the project site was 

considered as buffer zone. 
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Baseline Environmental data has been collected with reference to proposed mine for:  

a) Land 

b) Water 

c) Air 

d) Noise 

e) Biological 

f) Socio-economic status 

11.2.1 Land Environment 

The existing land use pattern of the study area based on the latest satellite imagery is given below: 

TABLE 11.6: LAND USE / LAND COVER TABLE 10 KM RADIUS 

Sl. No Classification Area in Hectare Area in % 

1 BUILD UP LAND 2126.27 6.67 

2 MINING AREA 442.25 1.39 

3 CROP LAND 18842.51 59.14 

4 SCRUB LAND 5759.76 18.08 

5 SALT MARSH LAND 251.37 0.79 

6 WATER BODIES 4127.89 12.96 

7 RIVER/CANAL 312.21 0.98 

  Total 31862.26 100 

Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery 

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

Vulnerability Atlas of Seismic zone of India IS: 1893 – 2002. The project area falls in the hard rock terrain 

on the peninsular shield of south India which is highly stable. 

SOIL CHARACTERISTICS 

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 1.21 – 1.41 g/cc. The Water Holding Capacity and Porosity of the 

soil samples is found to be medium i.e. ranging from 35.7 – 45.2 %. 

Chemical Characteristics 

• The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.69 to 8.46 

• The available Nitrogen content range between 134 to 152 kg/ha 

• The available Phosphorus content range between 26.8 to 4.37 kg/ha 

• The available Potassium range between 32.8 to 45.2 mg/kg 

 

11.2.2 Water Environment 

Surface Water 
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pH: The pH varied from 7.18 to 7.34 while turbidity found within the standards (Optimal pH 

range for sustainable aquatic life is 6.5 to 8.5 pH). 

Total Dissolved Solids:  

Total Dissolved Solids varied from 276 to 283 mg/l, the TDS mainly composed of carbonates, 

bicarbonates, Chlorides, phosphates and nitrates of calcium, magnesium, sodium and other organic 

matter.  

Other parameters: 

 Chloride content is 61.9 – 62.7 mg/l. Nitrates varied from 7.6 to 10.7 mg/l, while sulphates varied 

from23.5 to 23.7 mg/l. 

Ground Water 

The pH of the water samples collected ranged from 7.16 to 7.22 and within the acceptable limit 

of 6.5 to 8.5. pH, Sulphates and Chlorides of water samples from all the souRCes are within the limits as 

per the Standard. on Turbidity, the water samples meet the requirement. The Total Dissolved Solids were 

found in the range of 169 - 388 mg/l in all samples. The Total hardness varied between 122 – 208 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. 

11.2.3 Air Environment 

Site Specific Meteorology – 

Site specific meteorology during the study period was recorded by an automated weather station. 

TABLE 11.7: METEOROLOGICAL DATA RECORDED AT SITE 

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

1 Temperature (0C) 

Max 26.1 27.6 26.6 

Min 23.0 23.8 24.5 

Avg 24.5 25.7 25.5 

2 Relative Humidity (%) Avg 82.5 81.7 69.1 

3 Wind Speed (m/s) 

Max 4.792 4.375 4.694 

Min 2.500 2.083 1.875 

Avg 3.646 3.229 3.284 

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

5 Wind Direction  NE,ENE ENE,NE NE,NNE 

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

Ambient Air Quality Results – 

The results of ambient air quality monitoring for the period (October - December 2021) are 

presented in the report. Data has been complied for three months. As per monitoring data, PM10 ranges from 

34.2 µg/m3 to 43.8 µg/m3, PM2.5 data ranges from 18.2 µg/m3 to 23.7 µg/m3, SO2 ranges from 4.1 µg/m3 to 

8.9 µg/m3 and NO2 data ranges from 16.9 µg/m3 to 25.7 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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11.2.4 Noise Environment 

Ambient noise levels were measured at 8 (Eight) locations around the proposed project area. 

Noise levels recorded in core zone during day time were from 31.6 to 46.6 dB (A) Leq and during night 

time were from 31.9 to 40.4 dB (A) Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time were from 

31.4 to 44.8 dB (A) Leq and during night time were from 31.2 to 44.3 dB (A) Leq.  

11.2.5 Biological Environment 

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife Protection 

Act 1972 as well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category as per IUCN. There is 

no endangered red list species found in the study area. Hence this small mining operation over short 

period of time will not have any significant impact on the surrounding flora and fauna. 

11.2.6 Socio-Economic Environment 

An attempt has been made to assess the impact of the proposed mining project at Chinna Ulagani 

Village on Socio-economic aspect of the study area. The various attributes that have been taken into account 

are population composition, employment generation, occupational shift, household income and 

consumption pattern. Implementation of the Proposed Mine Project will generate both direct and indirect 

employment. Besides, Mining operation will be legally valid and it will bring income to the state exchequer. 

At present seasonal agriculture is the main occupation of the people as more than half of the population 

depends on it. With the implementation of the proposed mining project the occupational pattern of the 

people in the area will change making more people engaged in mining-based activities rather in seasonal 

agriculture. 

11.3 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES  

The summary of anticipated adverse environmental impacts due to the proposed project and 

mitigation measures are given below: - 

TABLE 11.8: ANTICIPATED IMPACTS & MITIGATION MEASURES 

Impact Mitigation Measure 

Land Environment 

▪ Destruction of natural landscapes 
▪ Changes in soil characteristics 
▪ Soil erosion and slope instability 

▪ Mining will be carried out as per approved mine plan 
in scientific and systematic way 

▪ Safety Zone or Buffer area will be maintained and will 
not be mined and instead plantation will be carried out 
in the safety zone 

▪ Barbed wire fencing will be provided all along the 
proposed mine boundary 

▪ At conceptual stage, the land use pattern of the quarry 
will be changed into Greenbelt area and temporary 
reservoir 

▪ Construction of garland 
▪ Construction of garland drains all around the quarry pit 

and construction of settling traps at strategic location in 
lower elevations to prevent soil erosion due to surface 
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runoff during rainfall and also to collect the storm water 
for various uses within the proposed area 

Water Environment 

▪ Decrease in aquifer recharge and 
increase in surface runoff; 

▪ Disturbance to land drainage, 
overload and erosion of 
watercourses; 

▪ Changes to the surface over which 
water flows; 

▪ Changes to surface and groundwater 
resources quantity and quality due to 
stream blockage and contamination 
by particulate matter or waste; 

▪ Contamination of aquifers due to 
removal of the natural filter 
medium. 

▪ Construction of garland drains all around the quarry pit 
and construction of settling traps at strategic location in 
lower elevations to prevent soil erosion due to surface 
runoff during rainfall and also to collect the storm water 
for various uses within the proposed area 

▪ De-silting will be carried out before and immediately 
after the monsoon season and the settling tank and 
drains will be cleaned weekly, especially during 
monsoons 

▪ Domestic sewage from site office & urinals/latrines 
provided in project area will be discharged through 
septic tank followed by soak pit system. 

▪ Tippers & HEMM will be washed in a designated area 
and the washed water will be routed through drains to 
a settling tank, which has an oil & grease trap, only 
clear water will be reused for greenbelt development. 

Air Environment 

▪ Generation of Fugitive Dust 
▪ Dust will be generated mainly 

during excavation, loading 
&unloading activities. 

▪ Gaseous pollutants will by 
generated mostly by the traffic. 

▪ Reduction in visibility due to dust 
plumes. 

▪ Coating of surfaces leading to 
annoyance and loss of amenity. 

▪ Physical and/or chemical 
contamination and corrosion. 

▪ Increase in the concentration of 
suspended particles in runoff water. 

▪ Coating of vegetation leading to 
reduced photosynthesis, 

▪ Inhibited growth, destroying of 
foliage, degradation of crops; 

▪ Increase in health hazards due to 
inhalation of dust. 

▪ Haul roads will be well maintained by sprinkling water 
twice a day 

▪ The access road will be cleaned and brushed to ensure 
that mud and dust deposits do not accumulate. 

▪ To ensure that dust and debris is minimised on the 
access road, all the tipper drivers will be instructed to 
use water spray system on all the tyres and spray water 
on the loaded material that is provided at the compound 
area before leaving the site 

▪ Speed restrictions will be imposed to avoid spillage of 
loaded materials upon the road and to reduce wear and 
tear of the road. 

▪ Weekly inspections of the condition of the access road 
by competent person employed, and immediate action 
will be taken to address any potholes or damage to the 
road surface. 

▪ Dust wetting agents can be mixed with the water 
applied to haul roads during hot, dry weather 
conditions to increase the duration that the road surface 
remains damp. 

▪ Personal Protective Equipment’s will be provided to all 
workers 

▪ All drilling rods used will have dust suppression 
systems fitted which injects water into the hole. 

▪ Wet gunny bags will be used as a cover while drilling. 
▪ The blast zone will be kept damp by the application of 

water from the rain gun fitted to the water tanker prior 
to each blast to control any fugitive dust emissions that 
could arise from the surface during detonation. 
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▪ A daily visual inspection shall be conducted by the site 
manager who will keep a daily log of all process 
operations and site activities and note any malfunctions 
which could lead to abnormal emissions from the 
quarry operations. 

▪ A site speed limit of 20 km/h will be set to minimize 
the potential for dust generation 

▪ Weekly maintenance programme to identify machinery 
due for maintenance, based on the number of hours it 
has been in operation. 

▪ Air filters are renewed after every 1000 hours of use, 
unless otherwise indicated by an on board computer 
system. 

▪ All site machineries & tippers will be serviced and 
maintained 6 months once and drivers will report any 
defects immediately to the site manager to enable 
repairs to be carried out promptly. 

Noise & Vibration 

▪ Annoyance and deterioration of the 
quality of life; 

▪ Propelling of rocks fragments by 
blasting. 

▪ Shaking of buildings and people due 
to blasting; 

▪ Usage of sharp drill bits while drilling which will help 
in reducing noise; 

▪ Secondary blasting will be totally avoided and 
hydraulic rock breaker will be used for breaking 
boulders; 

▪ Controlled blasting with proper spacing, burden, 
stemming and optimum charge/delay will be 
maintained; 

▪ The blasting will be carried out during favorable 
atmospheric condition and less human activity timings 
by using nonelectrical initiation system; 

▪ Proper maintenance, oiling and greasing of machines 
will be done every week to reduce generation of noise; 

▪ Provision of sound insulated chambers for the workers 
working on machines (HEMM) producing higher 
levels of noise; 

▪ Silencers / mufflers will be installed in all machineries;  
▪ Green Belt/Plantation will be developed around the 

project area and along the haul roads. The plantation 
minimizes propagation of noise; 

▪ Personal Protective Equipment (PPE) like ear 
muffs/ear plugs will be provided to the operators of 
HEMM and persons working near HEMM and their use 
will be ensured though training and awareness.  

Biological Environment 

▪ Direct impacts include land 
clearance and excavation causing 
destruction of flora and fauna and 
loss of habitats; 

▪ Indirect impacts include habitat 
degradation due to noise, dust, and 
human activity. 

▪ Only some common herbs, shrubs and grass will be 
cleared. So, there will be no impact on the biodiversity. 

▪ Green belt development with suitable species will 
enhance the biodiversity of the project area. 

▪ The core zone or buffer zone does not encompass any 
threatened flora or fauna species. 
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Socio-Economic Environment 

▪ Health and safety of workers and the 
general public; 

▪ Increase in traffic volumes and sizes 
of road vehicles; 

▪ Economic issues, including the 
increase in employment 
opportunities;  

▪ The mining activity puts negligible change in the socio 
economic profile. 

▪ Around 17 local workers will get employment 
opportunities along with periodical training to generate 
local skills. 

▪ New patterns of indirect employment/ income will 
generate. 

▪ Regular health check-up camp. 
▪ Assistance to schools and scholarship to children will 

be provided. 
Occupational Health & Safety 

▪ Exposure to Dust 
▪ Noise and Vibration Exposure 
▪ Physical Hazards 
▪ Respiratory hazards due to Dust 

exposure 

▪ Provision of rest shelters for mine workers with 
amenities like drinking water etc. 

▪ All safety measures like use of safety appliances, such 
as dust masks, helmets, shoes, safety awareness 
programs, awards, posters, slogans related to safety etc. 

▪ Training of employees for use of safety appliances and 
first aid in vocational training center. 

▪ Weekly maintenance and testing of all equipment as 
per manufacturers’ guidelines. 

▪ Pre placement and Yearly Medical Examination of all 
workers by a medical Officer  

▪ First Aid facility will be provided at the mine site. 
▪ Close surveillance of the factors in working 

environment and work practices which may affect 
environment and worker’s health by the mines manager 
employed.  

▪ Working of mine as per approved mining plan and 
environmental plans 

 

11.4 ANALYSIS OF ALTERNATIVES 

There are no alternatives suggested as the proposed mining area has the following advantages – 

▪ The mineral deposit occurs in a non-forest area. 

▪ There is no habitation within the applied lease area; hence no R & R issues exist. 

▪ There are no river, stream, nallas and water bodies in the or passing through the applied mine lease 

area. 

▪ Availability of skilled, semi-skilled and unskilled workers in this region. 

▪ All the basic amenities such as medical, firefighting, education, transportation, communication and 

infrastructural facilities are accessible. 

▪ Mine connectivity through road and rail is good. 

▪ The proposed mining operations do not intersect the ground water level. Hence, no impact on 

ground water environment. 

11.5 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAM 

Environmental Monitoring program will be conducted for various environmental components as 

per conditions stipulated in Environmental Clearance Letter issued by SEIAA & Consent to Operate issued 

by TNPCB. 
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TABLE 11.9: POST PROJECT MONITORING PROGRAM 

Sl.No. ACTIVITY SCHEDULE 

AIR POLLUTION MONITORING 

1 

Ambient Air Monitoring of parameters specified by 

TNPCB/SEIAA in their CTO/EC Order within the Applied 

Area 

Once in every Six Months 

2 

Ambient Air Monitoring of parameters specified by 

TNPCB/SEIAA in their CTO/EC Order outside the Applied 

Area 

Once in every Six Months 

WATER QUALITY MONITORING 

3 
Monitoring water quality of rain water collected in mine pit 

area. Rain water will be used for plantation purpose. 
Once in every Six Months 

4 

Monitoring of samples of tube well and open well or Surface 

Water bodies in nearby location. Parameters as per IS: 

10500:1991 

Once in every Six Months 

5 Monitoring of water spray units 
Log-sheet of water spray will 

be maintained on daily basis 

NOISE QUALITY MONITORING 

6 
Noise in the ambient atmosphere within and outside the 

applied area 
Once in every Six Months 

GREENBELT MAINTENANCE 

7 
Monitor schedule for Greenbelt development as per approved 

mining plan 
Once in every Six Months 

SOIL QUALITY MONITORING 

8 Grab Samples within and around the applied area Once in every Six Months 

 

11.6 ADDITIONAL STUDIES 

11.6.1 Public Consultation  

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

conduct Public Hearing in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public 

participation at the project site or in its close proximity in the district is submitted along with this Draft EIA 

/ EMP Report and the outcome of public hearing proceedings will be detailed in the Final EIA/EMP Report. 

11.6.2 Risk Analysis & Disaster Management Plan  

The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment guidance 

issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular No.13 of 2002, dated 

31stDecember, 2002. The DGMS risk assessment process is intended to identify existing and probable 

hazards in the work environment and all operations and assess the risk levels of those hazards in order to 

prioritize those that need immediate attention. Further, mechanisms responsible for these hazards are 

identified and their control measures, set to timetable are recorded along with pinpointed responsibilities. 

In the unlikely event that a consequence has occurred, disaster management kicks in. This includes 

instituting procedures pertaining to a number of issues such as communication, rescue, and rehabilitation. 
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These are addressed in the disaster management plan. Both, the RA and DMP, are living documents and 

need to be updated whenever there are changes in operations, equipment, or procedures Assessment is all 

about preventing accidents and taking necessary steps to prevent it from happening. 

The Disaster Management Plan (DMP) is a guide, giving general considerations, directions, and 

procedures for handling emergencies likely to arise from planned operations. The DMP has been prepared 

on the basis of the Risk Assessment and related findings covered in the report. 

11.7 PROJECT BENEFITS  

Various benefits are envisaged due to the proposed mine and a comprehensive description of 

various advantages and benefits anticipated from the proposed project to the locality, neighborhood, region 

and nation as a whole are – 

▪ Improved road communication 

▪ Rain water harvesting structures to augment the water availability for irrigation and plantation and 

ground water recharge 

▪ Creation of community assets (infrastructure) like school buildings, village roads/ linked roads, 

dispensary & health Centre, community Centre, market place etc., 

▪ Strengthening of existing community facilities through the Community Development Programme 

▪ Skill development & capacity building like vocational training 

▪ Awareness program and community activities, like health camps, medical aids, sports & cultural 

activities, plantation etc. 

 In order to implement the environmental protection measures, budget is proposed considering 

present market price considering present market scenario in the below table for this proposed project.  

TABLE 11.10: EMP BUDGET 

Sl.No. Description Item 

Capital cost 

(Rs. In 

Lakhs) 

Recurring 

cost per 

annum 

(Rs. in 

Lakhs) 

1 Occupational 

health & safety 

Dust Mask, Safety Shoes, Helmets Ear 

Plugs, Gloves, Goggles Reflector jacket, 

Safety Belt, Medical check ups 

0.50 0.30 

2 Environmental 

Monitoring 

Air, Water, Noise & Vibration, Soil 

Parameters 
0.76 0.25 

3 Water & Soil 

erosion 

Garland drains &Settling tanks, check 

dam/gully plugs, etc 
2.12 0.30 

4 Drinking Water Facilities and Sanitation Facilities 0.60 0.20 

5 Water Sprinkling Arrangements & 

Haul Road Maintenance 
0.80 0.30 

6 Green belt Development & Plantation 0.65 0.20 
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7 Environmental Awareness Programme 0.25 0.10 

8 Fencing, Fertilizer, Manure, Manpower, etc. 1.91 0.50 

Total 7.59 2.15 

 

11.8 CONCLUSION 

EIA study was performed as per the approved ToR and Standard ToR. Various environmental 

attributes were studied relating with aspects of mining activities. The related impacts were identified and 

evaluated. Considering all the possible ways to mitigate the environmental concerns Environmental 

Management Plan was prepared and accordingly fund was allocated. The EMP has been dynamic, flexible 

and subject to periodic review. CER activities were identified and for its time bound implementation, fund 

has been allocated. 

The project will increase the revenue of the State Govt. as well as it will help in the social upliftment 

of the local community. The green belt development programme will help in increasing the green cover in 

the area. Thus, the proposed project is not likely to affect the environment or adjacent ecosystem adversely. 

The Mine Management will be responsible for the project review of EMP and its implementation 

to ensure that the EMP remains effective and appropriate. Thus, the proper steps will be taken to accomplish 

all the goals mentioned in the EMP and the project will bring the positive impact in the study area. 
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CHAPTER 12 

DISCLOSURE OF CONSULTANT 

The Project Proponent Thiru. K.Venkatraman have engaged M/s Geo Technical Mining Solutions an 

Accredited Organization under Quality Council of India – National Accreditation Board for Education & 

Training, New Delhi, for carrying out the EIA Study as per the ToR Issued . 

Name and address of the consultancy:  

GEO TECHNICAL MINING SOLUTIONS 

No: 1/213B Natesan complex,  

Oddapatti, Dharmapuri – 636705. 

Tamil Nadu, India 

Email:info.gtmsdpi@gmail.com 

Web: www.gtmsind.com  

Phone: 04342 232777. 

The Accredited Experts and associated members who were engaged for this EIA study as given below – 
 

S.No. Name of the expert In house/ Empanelled 
FAE 

Sector Sector Category 

1. Shri G.Vageesan 
EIA Coordinator (EC) 

In-house 
1(a)(i) Mining 

 
B 

2. Dr.S.Karuppannan In-house 1(a)(i) LU, HG, GEO B 
3 Dr.M.VijayPrabhu In-house 1(a)(i) HG, LU, GEO B 
4 Dr.J.Rajarajeswari In-house 1(a)(i) EB, SC B 
5 Dr.G.Prabakaran In-house 1(a)(i) SE B 
6 Dr.R.ArunBalaji In-house 1(a)(i) AQ, NV B 
7 Mr.J.N.Manikandan Empanelled 1(a)(i) RH, SHW, AP B 
8 Dr.S.Malar In-house 1(a)(i) WP B 
9 Mr.G.UmaMaheswaran In-house 1(a)(i) HG, LU, GEO B 

10. Mr.S.GopalaKrishnan In-house 1(a)(i) HG, GEO B 

1. Mr.G.Prithiviraj FAA 1(a)(i) LU, HG B 
2. Mr.C.Kumaresan FAA 1(a)(i) NV B 

3. Mr.N.GokulPraveen FAA 1(a)(i) HG B 

4. Mr.S.Dinesh FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

5. Mr.P.Vellaiyan FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

6. Dr.A.Kalaiyarasi Team Member - HG - 
7. Mr.M.Saravannan Team Member - GIS - 
8. Mr.P.Venkatesh Team Member - SHW, RH - 

 
Abbreviations 

EIA Coordinator EB Ecology and bio-diversity 

Associate EIA Coordinator NV Noise and vibration 

Functional Area Expert SE Socio economics 

Functional Area Associates HG Hydrology, ground water and water conservation 

Team Member SC Soil conservation 

Geology RH Risk assessment and hazard management 

Water pollution monitoring, prevention and control SHW Solid and hazardous wastes 

Air pollution monitoring, prevention and control MSW Municipal Solid Wastes 

mailto:info.gtmsdpi@gmail.com
http://www.gtmsind.com/
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DECLARATION BY EXPERTS CONTRIBUTING TO THE EIA/EMP 

 
Declaration by experts contributing to the Cluster EIA/EMP for Chinna Ulagani Rough Stone & 

Gravel Quarry Project over a Cluster Extent of 9.69.0 ha in Chinna Ulagani Village of Kallikudi Taluk, 

Madurai District of Tamil Nadu. It is also certified that information furnished in the above EIA study are 

true and correct to the best of our knowledge. 

 
I, hereby, certify that I was a part of the EIA team in the following capacity that developed the EIA/EMP Report. 

Name:    Shri G.Vageesan 

Designation:   EIA Coordinator 

 

Date & Signature:     

   

Period of Involvement:  October 2021 to till date 

 

Team Member for EIA Coordinator: 

1. Dr.S.Karuppannan 
2. Dr.R.ArunBalaji 
3. Dr.M.VijayPrabhu 
4. Dr.S.Malar 
5. Mr.G.UmaMaheswaran 
 

FUNCTIONAL AREA EXPERTS ENGAGED IN THE PROJECT 
Sl. 

No. 

Functional 

Area 
Involvement 

Name of the 

Expert/s 
Signature 

1 AP 

▪ Identification of different sources of air pollution 
due to the proposed mine activity 

▪ Prediction of air pollution and propose mitigation 
measures / control measures 

Mr.J.N.Manikandan 
 

2 WP 

▪ Suggesting water treatment systems, drainage 
facilities 

▪ Evaluating probable impacts of effluent/waste water 
discharges into the receiving environment/water 
bodies and suggesting control measures. 

Dr.S.Malar 

 

3 LU, HG 
▪ Interpretation of ground water table and predict 

impact and propose mitigation measures. 
▪ Analysis and description of aquifer Characteristics 

Dr.M.VijayPrabhu 
 

4 GEO 

▪ Field Survey for assessing the regional and local 
geology of the area. 

▪ Preparation of mineral and geological maps. 
▪ Geology and Geo morphological 

analysis/description and Stratigraphy/Lithology. 

Mr.G.GopalaKrishnan 
 

5 SE 

▪ Revision in secondary data as per Census of India, 
2011. 

▪ Impact Assessment & Preventive Management Plan 
▪ Corporate Environment Responsibility. 

Dr.G.Prabhakaran 
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6 EB 

▪ Collection of Baseline data of Flora and Fauna. 
▪ Identification of species labelled as Rare, 

Endangered and threatened as per IUCN list. 
▪ Impact of the project on flora and fauna. 
▪ Suggesting species for greenbelt development. 

Dr.J.Rajarajeshwari 
 

7 RH 

▪ Identification of hazards and hazardous substances 
▪ Risks and consequences analysis 
▪ Vulnerability assessment 
▪ Preparation of Emergency Preparedness Plan 
▪ Management plan for safety. 

Mr.J.N.Manikandan 

 

8 LU 

▪ Construction of Land use Map 
▪ Impact of project on surrounding land use 
▪ Suggesting post closure sustainable land use and 

mitigative measures. 

Dr.S.Karuppannan 
 

9 NV 
▪ Identify impacts due to noise and vibrations 
▪ Suggesting appropriate mitigation measures for 

EMP. 
Dr.R.ArunBalaji 

 

10 AQ 
▪ Identify different source of emissions and propose 

predictions of incremental GLC using AERMOD. 
▪ Recommend mitigation measures in EMP 

Dr.R.ArunBalaji 
 

11 SC 
▪ Assessing the impact on soil environment and 

proposed mitigation measures for soil conservation Dr.J.Rajarajeshwari 
 

12 SHW 

▪ Identify source of generation of non-hazardous solid 
waste and hazardous waste. 

▪ Suggesting measures for minimization of generation 
of waste and how it can be reused or recycled. 

Mr.J.N.Manikandan 
 

 
LIST OF TEAM MEMBERS ENGAGED IN THIS PROJECT 

S.No. Name 
Functional 

Area 
Involvement Signature 

1 Mr.G.Prithiviraj 
 AQ, AP, 
LU, HG 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Provide inputs & Assisting FAE with 

sources of Air Pollution, its impact and 
suggest control measures. Analyses & 
provide inputs and assist FAE with 
meteorological data, emission estimation, 
AERMOD modelling and suggesting 
control measures 

 

2 Mr.N.GokulPraveen HG 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assisting FAE on sources of water 

pollution, its impacts and suggest control 
measures. Assisting FAE in preparation of 
land use maps 

 

3 Mr.C.Kumaresan NV 
▪ Assist in Resources & Reserve 

Calculation and preparation of Production 
Plan & Conceptual Plan  

4 Mr. S. Dinesh HG; GEO 
▪ Site Visit with FAE 
▪ Provide inputs on Geological Aspects 
▪ Assist in Resources & Reserve  

 

5 Mr.P.Vellaiyan HG; GEO 

▪ Site Visit with FAE 
▪ Assist FAE with collection of data’s  
▪ Provide inputs by analysing primary and 

secondary data  



184 | P a g e  

 

DECLARATION BY THE HEAD OF THE ACCREDITED CONSULTANT ORGANIZATION 

I, Dr.S.Karuppannan, Managing Partner, Geo Technical Mining Solutions, hereby confirm that the 

above mentioned Functional Area Experts and Team Members prepared the Cluster EIA/EMP for Chinna 

Ulagani Rough Stone & Gravel Quarry Project over a Cluster Extent of 9.69.0 ha in Chinna Ulagani Village 

of Kallikudi Taluk, Madurai District of Tamil Nadu. It is also certified that information furnished in the 

EIA study are true and correct to the best of our knowledge. 

 

Signature& Date:  

 

Name:       Dr. S.Karuppannan 

Designation:      Managing Partner 

Name of the EIA Consultant Organization: M/s. Geo Technical Mining Solutions 

NABET Certificate No & Issue Date:  NABET/EIA/2023/IA0067 Dated: March 30, 2021. 

Validity:     Valid till 29.12.2023 

 
Minutes of 254th Accreditation Committee Meeting for Initial Accreditation held on 29.01.2021. 
 

 



 

வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ரக 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 

மற்றும் 

குறிப்பு விதிமுரறயின் (TOR) 

இன் இணக்க அறிக்ரக 
இதன்படி 

சாதாைண கல் மற்றும் கிைாவல் சுைங்கம் 

சுைங்க குழுமம் 
"B1" வரக – சிறு கனிமம் – சுைங்க குழுமம் – வனமற்ற நிலம் 

சுைங்க குழுமம் அளவு = 9.69.0 ஹெக்மடை ்

உள்மள 

சின்னஉலகானி கிராமம், கல்லிக்குடி வடட்ம், மதுரர 

மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

கடித எண்.SEIAA-TN/F இல் ஹபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுரறகள் 

(ToR)-ன் படி இணங்கியது. எண்.8499/SEAC/ToR-991/2021 மததி:28.07.2021 

மூலம் சமை்ப்பிக்கப்படட்து 

ஹபயை் குத்தரக விவைங்கள் 

திரு.க.ஹவங்கட்ைாமன் 

த/ஹப. கல்யாண சுந்தைம், 

எண்.41- சாய்ைாம் இல்லம், 

ொை்வி நகை் 2-வது ஹதரு, 

அைசைடி, 

மதுரை மாவட்டம் – 625 016 

பைப்பளவு:1.19.0 ஹெக்மடை் 
புல எண்: 72/4 

சின்னஉலகானி கிைாமம் 

சுற்றுசச்ூழல் ஆமலாசகை் சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

 

 

ஜனவைி 2022 



 

 

அங்கீகாைம் 

ஜிய ா டடக்னிக்கல் ரமனிங் ட ால்யூஷன்ஸ், தருமபுரி, 

கல்லிக்குடி வட்டம், சின்னஉலகானி கிராமத்தில்  ாதாரண கல் 

மற்றும் கிராவல் சுரங்கம் பற்றி  சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

ஆ ்ரவ யமற்டகாள்வதற்காக நிறுவனம் மீது நம்பிக்ரக வழங்கி  

திட்ட ஆதரவாளரக்ளான திரு.க.டவங்கட்ராமனுக்கு நன்றி. மதுரர 

மாவட்டம் (சுரங்க கூட்டரமவு) 9.69.0 டெக்யடர ்பரப்பளவில் மற்றும் 

சுற்று ச்ூழல் யமலாண்ரமத் திட்டத்ரத (EMP) உருவாக்குகிறது. 

மதுரர மாவட்டம், மாநில சுற்று ச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு 

ஆரண ம் (SEIAA)-தமிழ்நாட்டில் உள்ள  ம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரிகளுக்கு, சுரங்கப் பணியின் யபாது அவரக்ள் அளித்த பதில் 

மற்றும் ஆதரவிற்காக எங்கள் மனமாரந்்த நன்றிர த் டதரிவித்துக் 

டகாள்கியறாம்.  

சுற்று ச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு (EIA)/சுற்று ச்ூழல் யமலாண்ரம 

திட்டம் (EMP) அறிக்ரகர த் த ாரிப்பதற்காக இரண்டாம் நிரலத் 

தகவல்கரள  ் ய கரிப்பதற்காக  ம்பந்தப்பட்ட அர ாங்க 

அதிகாரிகள் வழங்கி  ஒத்துரழப்ரபயும் உதவிர யும் நாங்கள் 

நன்றியுடன் ஒப்புக்டகாள்கியறாம். 

இந்த அறிக்ரகர  த ாரிப்பதற்கு இரண்டாம் நிரல 

தரவுகளாகப் ப ன்படுத்தப்படும் வானிரல தரவுகளில் 

டதாழில்நுட்ப வளர ்ச்ிக்காக இந்தி ாவின் மத்தி  நிலத்தடி நீர ்

வாரி த்ரத நாங்கள் வாழ்த்துகியறாம். 

கள ஆ ்வின் யபாது முழு மனதுடன் ஒத்துரழத்து, டதாடரந்்து 

ஈடுபாடு காட்டி  சின்னஉலகானி கிராமம் மற்றும் அருகிலுள்ள 



 

கிராமங்கரள  ் ய ரந்்த உள்ளூர ் மக்களுக்கு எங்கள் மனமாரந்்த 

நன்றிகள். 

சுரங்க கூட்டரமவில்  முன்டமாழி ப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனயவ 

உள்ள சுரங்கங்கரள  எளிதாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக, 

தனித்துவக் குறியீடுகள் டகாடுக்கப்படட்ு, இந்த சுற்று ச்ூழல் பாதிப்பு 

மதிப்பீடு (EIA)/சுற்று ச்ூழல் யமலாண்ரம திட்டம் (EMP) அறிக்ரகயில் 

அரட ாளம் காணப்படட்ு ஆ ்வு ட  ் ப்படுகிறது. 

முன்டமாழி ப்பட்ட சுரங்கங்கள் 

குறியீடு உரிரம ாளரின் டப ர ் புல  எண்கள் 
அளவு 

(டெக்ட்ஸில்) 
நிரல 

P1 

திரு.யக.டவங்கட்ராமன், 

அதனால். கல் ாண 

சுந்தரம், 

டி.எண்.41,  ா ்ராம் 

இல்லம், 

ொரவ்ி நகர,் 2வது டதரு, 

அர ரடி, 

மதுரர மாவட்டம் 

72/4 1.19.0 

Lr.No.SEIAA-

TN/F.No.8499/S

EAC/ ToR-

991/2021 

யததி:28.07.202

1 இல் 

டபறப்பட்ட 

ToR 

  ஹமாத்தம் 1.19.0  

தற்யபாதுள்ள சுரங்கங்கள் 

E1 
திரு.I.அெமது அப்துல் 

ர ாக் 

70/2(0.24.5), 

70/5(0.49.5) etc., 
3.67.0 

07.06.2018 

முதல் 

06.06.2023 

வரர 

E2 திரு.R.பூபதிராஜன், 

39/2A(0.48.5), 

39/2B(0.26.5) 

etc., 

2.09.5 

28.08.2017 

முதல் 

27.08.2022 

வரர 

E3 திரு.S.ரத்தினம் 
84/2F (0.56.25), 

84/2G etc., 
1.61.0 

17.07.2018 

முதல் 

16.07.2023 

வரர 

E4 திரு.M.அண்ணமுத்து 
16/1(0.72.0) & 

16/2A (0.40.5) 
1.12.5 

24.09.2019 

முதல் 

23.09.2024 

வரர 

ஹமாத்தம் 8.50.0  

 கிராண்ட் டமாத்தம் 9.69.0  

ரகவிடப்பட்ட மற்றும் காலாவதி ான குவாரிகள் 

EX1 பூஜ்ஜி ம் 

டமாத்தம் பூஜ்ஜி ம்  

 

ஆதாைம்: i). உதவி இ க்குனர ்(AD) கடிதம் – Rc.No.427/Mines/2020, யததி: 08.03.2021 

  * MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்பட்ட கிளஸ்டர ்பகுதி - SO 2269(E) 

யததி: 01.07.2016 



 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) இணக்கம் 

திரு V.ஹவங்கட்ைாமன் 

"குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) வழங்கிய Lr.No.SEIAA-TN/F.No.8499/SEAC/ ToR-

991/2021 மததி:28.07.2021” 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1 சுைங்கத்தின் அதிகபட்ச ஆழத்ரத 

22மீட்டைாக கட்டுப்படுத்துதல் 

சுரங்கம், பணிபுரியும் 

பணி ாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் நிரல ான சுரங்கத்தின் 

யகாட்பாட்ரடப் பின்பற்றுவதன் 

காரணமாக ஏற்படும் சுற்று ச்ூழல் 

பாதிப்புகரளக் கருத்தில் டகாண்டு, 

அதிகபட் மாக 61690 கன மீட்டர ்

 ாதாரண கல் மற்றும் 10494 கன 

மீட்டர ்கிராவல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சுரங்கத்திற்கு 

அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

முழு அறிக்ரகயிலும் ஒப்புக் 

டகாள்ளப்பட்டது மற்றும் 

பின்பற்றப்பட்டது 

2 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி, சுற்றியுள்ள 

பகுதியின் நீரவ்ளவி ல் ஆட்சி 

மற்றும் பாதுகாப்பான சுரங்கம் 

ஆகி வற்ரறக் கருத்தில் டகாண்டு 

5 மீட்டர ் உ ரம் பராமரிக்கப்பட 

யவண்டும். 

பாதுகாப்பான மற்றும் டதாழில்நுட்ப 

சுரங்கத்ரத நரடமுரறப்படுத்த 

யவண்டும் 

3 500 மீ மற்றும் 1 கி. மீட்டருக்குள் பல 

நீரந்ிரலகள் உள்ளன, எனயவ அந்த 

நீரந்ிரலகரளக் கருத்தில் டகாண்டு 

பாதிப்பு ஆ ்வு நடத்தப்படும். 

ரெட்யராஜிய ாலாஜிக்கல் தாக்க 

ஆ ்வு நடத்தப்பட்டு அத்தி ா ம் 3ல் 

டகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

4 மூலத்திலிருந்து உமிழ்வு மற்றும் 

சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்களின் 

யபாக்குவரத்து காரணமாக 

தப்பிய ாடி  உமிழ்வு காரணமாக 

ஏற்படும் ஒட்டுடமாத்த தாக்க 

ஃப்யூஜிடிவ் உமிழ்வு மீதான 

ஒட்டுடமாத்த தாக்க ஆ ்வு, 

அத்தி ா ம் 3 & 4 இல் அளவிடப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டது. 



 

பகுப்பா ்வு மதிப்பீடு ட  ் ப்பட 

யவண்டும் மற்றும் அறிக்ரக 

 மரப்்பிக்கப்படலாம். 

5 EIA இன் யபாது அருகில் உள்ள 

சுரங்கங்களில் அதிகபட்  ஆழம் 

டகாடுக்கப்பட யவண்டும். 

அரனத்து கிளஸ்டர ்சுரங்கங்களின் 

தரவுகரளயும் கருத்தில் டகாண்டு 

தாக்க ஆ ்வு நடத்தப்படும். 

அத்தி ா ம் 7. பக்கம் 194 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

6 தளத்ரத  ் சுற்றி அரமந்துள்ள 

கிணறுகளின் எண்ணிக்ரக மற்றும் 

சுரங்க நடவடிக்ரக ால் 

கிணறுகளில் அதன் தாக்கங்கள் 

ஆகி வற்ரற விவரிக்கும் நீர ்

அட்டவரணயின் விளிம்பு 

வரரபடம். 

ரெட்யராஜிய ாலாஜிக்கல் ஆ ்வு 

யமற்டகாள்ளப்பட்டது மற்றும் 

தளத்ரத  ் சுற்றி அரமந்துள்ள 

கிணறுகளின் எண்ணிக்ரக 

அத்தி ா ம் 3, பக்கம் எண்.41 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

7 முன்டமாழி ப்பட்ட சுரங்கப் 

பகுதிக்கு அருகில் அரமந்துள்ள 

நிலத்தடி நீர ் மட்டம், விவ ா  

நடவடிக்ரககள் மற்றும் 

நீரந்ிரலகளான ஆறுகள், 

டதாட்டிகள், கால்வா ்கள், 

குளங்கள் யபான்றவற்றில் 

முன்டமாழி ப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்ரககளின் தாக்கத்ரத 

மதிப்பிடுவதற்கு திட்ட 

முன்டமாழிபவர ் நீர-்புவியி ல் 

ஆ ்ரவ நடத்துவார.் 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடி  

பாதிப்ரப மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்

புவியி ல் ஆ ்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிர   ்சுற்றியுள்ள நீரந்ிரலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல. அத்தி ா ம் 

எண் 3, பக்கம் எண் 63-76 இன் கீழ் 

விவரங்கள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

8 1 கிமீ சுற்றளவில் நிலத்தடி நீர ்

இரறக்கும் மற்றும் திறந்த 

கிணறுகளின் எண்ணிக்ரகர  

திட்ட ஆதரவாளர ் (PP) வழங்க 

யவண்டும் 

தளத்ரத  ் சுற்றி அரமந்துள்ள 

கிணறுகளின் எண்ணிக்ரக 

அத்தி ா ம் 3, பக்கம் எண் 63இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

9 சுரங்கத்தால் விவ ா ப் பகுதியில் 

ஏற்படும் ஒட்டுடமாத்த பாதிப்பு 

ஆ ்ரவ ஆதரவாளர ் யமற்டகாள்ள 

யவண்டும். 

சுரங்க கிரஷரக்ள் மற்றும் திட்ட 

இடத்ரத  ் சுற்றியுள்ள பிற 

ட  ல்பாடுகளால் விவ ா ப் 

பகுதியில் ஏற்படும் ஒட்டுடமாத்த 

பாதிப்பு பற்றி  ஆ ்வு அத்தி ா ம் 7, 

பக்கம் எண். 205-211 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

10 சுற்றியுள்ள கிணறு பற்றி  

விவரங்கள் மற்றும் சுரங்கத்தால் 

நிலத்தடி நீரில் ஏற்படும் 

ஒட்டுடமாத்த தாக்கத்ரத 

மதிப்பிடுவது EIA ஆ ்வின் ஒரு 

பகுதி ாக இருக்கும். 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடி  

பாதிப்ரப மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்

புவியி ல் ஆ ்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிர   ்சுற்றியுள்ள நீரந்ிரலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல. அத்தி ா ம் 

எண். 4, பக்கம் எண்.142 இன் கீழ் 

விவரங்கள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

11 சுரங்கங்களில் இருந்து 10 

கியலாமீட்டர ்இரட கப் பகுதிக்குள் 

 மூகப் டபாருளாதார ஆ ்வு 

யமற்டகாள்ளப்பட யவண்டும் 

 மூக-டபாருளாதார ஆ ்வுகள் 

முன்டமாழி ப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து 10 

கி.மீ இரட க மண்டலத்திற்கு 

யமற்டகாள்ளப்பட்டது மற்றும் 

அத்தி ா ம் 3, பக்கம் எண். 117-139 -ன் 

கீழ் விவாதிக்கப்பட்டது. 

12 சுரங்க குத்தரகக்கு 

ப ன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மற்றும் 

சுரங்க நடவடிக்ரகயின் யபாது 

அதன் யமலாண்ரம ஆகி வற்றில் 

ஒரு மர ஆ ்வு ஆ ்வு 

யமற்டகாள்ளப்படும். 

முந்ரத  காலத்தில் பசுரம மண்டல 

யமம்பாடு இல்ரல, இப்யபாது சுரங்கத் 

திட்ட காலத்தில் சுமார ் 115 மரங்கரள 

நட உத்யதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

விரிவான மரம் வளரப்்பு யமம்பாட்டுத் 

திட்டம் அத்தி ா ம் எண் 4, பக்கம் எண் 

170-171இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

13 இரட க மண்டலத்திற்குள் 

கிரடக்கும் உள்ளூர ்

குடியிருப்பாளரக்ளின் யதரவர  

கருத்தில் டகாண்டு டபாதுநிறுவன 

சுற்று ச்ூழல் டபாறுப்பு (CER) 

நடவடிக்ரககள் யமற்டகாள்ளப்பட 

யவண்டும். 

டபாதுநிறுவன சுற்று ச்ூழல் டபாறுப்பு 

(CER) ஒதுக்கீடு இந்தி  அரசு, 

சுற்று ச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிரல 

மாற்றம் அரம  ்கம் (MoEF&CC) 

அலுவலக குறிப்பாரண F.No.22-65/2017-

IA.III, யததி: 01.05.2018-ன் படி 

யமற்டகாள்ளப்படும். 

அலுவலக குறிப்பாரணயின் பாரா 6 (II) 

இன் படி, குவாரித் திட்டம் பசுரமக் 

களத ்திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 

யகாடிகள், EAC/SEAC இன் 

வழிகாட்டுதலின்படி CER க்கு மூலதன 

முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க யவண்டும் 

மற்றும் டமாத்த CER டதாரக ரூ.45,000/- 

விரிவான CER ட  ல்பாடுகள் 

அத்தி ா ம் எண் 8, பக்கம் எண் 225 இன் 

கீழ் விவாதிக்கப்படுகிறது 

14 முன்டமாழி ப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

விரிவான சுரங்க மூடல் திட்டம் 

அத்தி ா ம் 4, பக்கம் எண் 153-155 -ன் 

கீழ் விவாதிக்கப்பட்டது. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் என்பது 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதி ாக இரணக்கப்பட்ட 

டதாகுதி - 1 ஆக இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

15 துரளயிடுவதற்கும் டவடிப்பதற்கும் 

சுரங்கத்தின் ட  ல்பாட்டின் யபாது 

டதாழிலாளரக்ள் மற்றும் சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் சுகாதார அம் ங்கள் குறித்த 

விரிவான அறிக்ரக 

 மரப்்பிக்கப்பட யவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்ரககளின் யபாது 

டதாழிலாளரக்ள் மற்றும் சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் சுகாதார அம் ங்களுக்காக 

சுரங்க பாதுகாப்பு இ க்குநரகம் (DGMS) 

இன் படி நிரல ான ட  ல்பாட்டு 

நரடமுரறகள் பின்பற்றப்பட 

யவண்டும். 

அத்தி ா ம் எண் 10, பக்கம் எண்238-239 

இன் கீழ் விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 



 

16 2016 ஆம் ஆண்டின் OANo.186 (MANo. 

350/2016) மற்றும் OANo.200/2016மற்றும் 

OANo.580/ இல் உள்ள மாண்புமிகு NGT, 

முதன்ரம டபஞ் ,் புது தில்லியின் 

இறுதி முடிவுகளுக்கு உட்பட்டது 

குறிப்பு விதிமுரறகள் டதாடரப்ான 

பரிந்துரர. 2016(MANo.1182/2016) 

மற்றும் OA எண். 404/2016 

(MANo758/2016, MANO 920/2016, MANo. 

1122/2016, MANo.12/2017 & MANo. 

840/201740/2017) 2016 இன் 520 (MANo. 

981/2016, MANo.982/2016 & MANO. 

384/2017) 

ஒப்புக்டகாண்டது மற்றும் குறிப்பிட்டது. 

17 சுரங்க குத்தரக பகுதியின் 

கல்டவட்டு பற்றி  விரிவான ஆ ்வு 

அளிக்கப்பட யவண்டும். 

அத்தி ா ம் 2, பக்கம் எண் 20 இன் கீழ் 

விரிவாக உள்ளது 

18 திட்ட முன்டமாழிபவர,் GPS 

ஆ த்டதாகுப்புகளுடன் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தற்யபாரத  

கிரீன்டபல்ட் பகுதியின் EIA 

அறிக்ரகயுடன் விவரங்கரளயும், 

புரகப்படங்கள்/ஆவணங்களின் 

நகலுடன் நடப்பட்ட மரங்களின் 

பட்டி ரலயும் வழங்க யவண்டும். 

இந்த முன்டமாழி ப்பட்ட குவாரி 

காரணமாக சிலிக்யகாசிஸ் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல. 

சுரங்க நடவடிக்ரககளின் யபாது 

டதாழிலாளரக்ள் மற்றும் சுற்றியுள்ள 

குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் சுகாதார அம் ங்களுக்காக 

சுரங்க பாதுகாப்பு இ க்குநரகம் (DGMS) 

இன் படி நிரல ான ட  ல்பாட்டு 

நரடமுரறகள் பின்பற்றப்பட 

யவண்டும். 

அத்தி ா ம் எண் 10, பக்கம் எண் 236-237 

இன் கீழ் விவரங்கள் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 சுற்று ச்ூழல், வனம் மற்றும் 

காலநிரல மாற்றம் அரம  ்கம் 

(MoEF & CC) அலுவலக குறிப்பு F.No.22-

6512017-14.III யததியிட்ட:30.09.2020, 

தளத்ரத  ் சுற்றி அரமந்துள்ள 

கிணறுகளின் எண்ணிக்ரகர  

விவரிக்கும் நீரவ்ளவி ல் ஆ ்வு 

யமற்டகாள்ளப்பட்டது மற்றும் 



 

மற்றும் 2011012020 இன் படி, டபாது 

வி ாரரணயின் யபாது 

எழுப்பப்பட்ட கவரலகரள 

நிவரத்்தி ட  ்வதற்கான 

முன்டமாழிரவ முன்டமாழிபவர ்

அளிக்க யவண்டும் மற்றும் EMP இன் 

ஒரு பகுதி ாக இருக்க யவண்டும். 

அத்தி ா ம் 3, பக்கம் எண்.170-171 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

2 உள்ளூர ் மக்களின் வாழ்வாதாரம் 

உட்பட  மூக தாக்கம் குறித்த 

ஆ ்வின் விவரங்கள் 

நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடி  

பாதிப்ரப மதிப்பிடுவதற்காக நீர-்

புவியி ல் ஆ ்வு நடத்தப்பட்டது. திட்டப் 

பகுதிர   ்சுற்றியுள்ள நீரந்ிரலகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல. அத்தி ா ம் 

எண் 3, பக்கம் எண் 63 இன் கீழ் 

விவரங்கள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

3 பிளாஸ்டிக் கழிவு யமலாண்ரம 

குறித்த விரிவான திட்டம் 

வகுக்கப்பட யவண்டும். யமலும், 

முன்டமாழிபவர ் 01.01.01 முதல் 

நரடமுரறக்கு வரும் வரகயில், 

ஒரு முரற ப ன்படுத்துவதற்குத் 

தரட விதிப்பது மற்றும் 

பிளாஸ்டிக்ரகத் தடிமன் பாராமல் 

தூக்கி எறிவது டதாடரப்ான 

தமிழ்நாடு அரசு ஆரண (ட ல்வி) 

எண்.84 சுற்று ச்ூழல் மற்றும் 

வனங்கள் (EC.2) திரணக்களத்தின் 

25.06.2018 க்கு கண்டிப்பாக இணங்க 

யவண்டும். சுற்று ச்ூழல் 

(பாதுகாப்பு)  ட்டம், 1986 இன் கீழ் 

2019. இது டதாடரப்ாக, திட்ட 

முன்டமாழிபவர ் ட  ல் திட்டத்ரத 

வழங்க யவண்டும். 

தளத்ரத  ் சுற்றி அரமந்துள்ள 

கிணறுகளின் எண்ணிக்ரக 

அத்தி ா ம் 3, பக்கம் எண் 63-76 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

4 இந்தி  மருத்துவ ஆரா ் ச்ி 

கவுன்சில் (ICMR) மற்றும் 

மருத்துவமரன நிரவ்ாகம் மாஸ்டர ்

(MHA) வழிகாட்டுதல்கள் அல்லது 

மாநில அர ாங்கத்தின்படி 

கட்டுமானத ்

டதாழிலாளரக்ளுக்கான விரிவான 

யபாஸ்ட் - யகாவிட் சுகாதார 

யமலாண்ரமத் திட்டம். 

வழிகாட்டுதல் பின்பற்றப்பட்டு 

அறிக்ரக  மரப்்பிக்கப்படும். 

அத்தி ா ம் 7, பக்கம் எண் 220-221 இன் 

கீழ் விரிவாக உள்ளது 

நிரலயான குறிப்பு விதிமுரறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு 

வாரி ான உற்பத்தி விவரங்கள் 

டகாடுக்கப்பட யவண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முன்னர ் எந்த ஒரு 

வருடத்தில் எட்டப்பட்ட அதிகபட்  

உற்பத்திர  டதளிவாகக் குறிப்பிட 

யவண்டும். சுற்று ச்ூழல் பாதிப்பு 

மதிப்பீடு (EIA) அறிவிப்பு 1994 

நரடமுரறக்கு வந்த பிறகு 

உற்பத்தியில் ஏயதனும் அதிகரிப்பு 

ஏற்பட்டுள்ளதா என்பரதயும் 

திட்டவட்டமாகத் டதரிவிக்கலாம். 

1994க்கு முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்  

உற்பத்தி. 

டபாருந்தாது. 

இது மீறல் வரக திட்டம் அல்ல. 

இந்த முன்டமாழிவு B1 வரகயின் (சுரங்க 

கூட்டரமவு கண்டிஷன்) கீழ் வருகிறது. 

2 சுரங்கத்தின் உரிரம ான 

குத்தரகதாரர ் முன்டமாழிபவர ்

என்பரத ஆதரிக்கும் ஆவணத்தின் 

நகல் டகாடுக்கப்பட யவண்டும். 

குவாரிக்கு விண்ணப்பித்த நிலம் பட்டா 

நிலம். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்துடன் இரணப்பு டதாகுதி 1 ஆக 

ஆவணம் இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், 

சுற்று ச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு (EIA) 

மற்றும் டபாது வி ாரரண உட்பட 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்டகாண்டார.் 

 



 

அரனத்து ஆவணங்களும் சுரங்க 

குத்தரக பகுதி, உற்பத்தி நிரலகள், 

கழிவு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

யமலாண்ரம, சுரங்க 

டதாழில்நுட்பம் யபான்றவற்றின் 

அடிப்பரடயில் ஒன்றுக்டகான்று 

இணக்கமாக இருக்க யவண்டும் 

மற்றும் குத்தரகதாரரின் டப ரில் 

இருக்க யவண்டும்.  

4 சுரங்க குத்தரக பகுதியின் 

அரனத்து மூரல 

ஒருங்கிரணப்புகளும், உ ர ்

டதளிவுத்திறன் டகாண்ட படங்கள்/ 

யடாயபாஷீட், நிலப்பரப்பு தாள், 

புவியி ல் மற்றும் பகுதியின் 

புவியி ல் ஆகி வற்றில் 

மிரகப்படுத்தப்பட்டரவ 

வழங்கப்பட யவண்டும். 

முன்டமாழி ப்பட்ட பகுதியின் 

அத்தரக  படம் நில ப ன்பாடு 

மற்றும் ஆ ்வுப் பகுதியின் (யகார ்

மற்றும் பஃபர ் மண்டலம்) பிற 

சுற்று ச்ூழல் அம் ங்கரள 

டதளிவாகக் காட்ட யவண்டும். 

வரரபடம் காட்டுகிறது - 

திட்டப் பகுதி ட  ற்ரகக்யகாள் 

படத்தில் மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

படம் எண். 2.7 பக்கம் எண். 19 இல் 

இரணக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டப் பகுதி எல்ரல ஆ ங்கள் 

யடாயபாஷீட்டில் 

மிரகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - படம் எண். 

2.2, பக்கம் எண்.11 

10கிமீ சுற்றளவு டகாண்ட திட்டப் 

பகுதிர   ் சுற்றியுள்ள யமற்பரப்பு 

அம் ங்கள் - படம் எண். 2.5, பக்கம் எண். 

14 

10கிமீ சுற்றளவு டகாண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியி ல் வரரபடம் - படம் 

எண். 2. 8, பக்கம் எண். 23 

10 கிமீ சுற்றளரவ உள்ளடக்கி  ஆ ்வுப் 

பகுதியின் புவியி ல் வரரபடம் - படம் 

எண். 2.9, பக்கம் எண். 24 

5 இந்தி   ரய்வ ஆஃப் இந்தி ா 

யடாயபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியி ல் 

வரரபடம், அப்பகுதியின் நில 

வடிவங்களின் புவியி ல், 

தற்யபாதுள்ள கனிமங்கள் மற்றும் 

அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, 

வரரபடம் காட்டுகிறது - 

10கிமீ சுற்றளவு டகாண்ட திட்டப் 

பகுதியின் புவியி ல் வரரபடம் - படம் 

எண். 2. 8, பக்கம் எண். 23 

10 கிமீ சுற்றளரவ உள்ளடக்கி  ஆ ்வுப் 

பகுதியின் புவியி ல் வரரபடம் - படம் 

எண். 2. 9, பக்கம் எண். 24 



 

முக்கி மான நீரந்ிரலகள், 

ஓரடகள் மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் 

மண்ணின் பண்புகள் 

ஆகி வற்ரறக் குறிக்கும் தகவல் 

வழங்கப்பட யவண்டும். 

6 சுரங்க நடவடிக்ரககளுக்காக 

முன்டமாழி ப்பட்ட நிலம் பற்றி  

விவரங்கள், அரசின் நில 

ப ன்பாட்டுக் டகாள்ரகக்கு 

சுரங்கம் இணங்குகிறதா என்ற 

தகவலுடன் டகாடுக்கப்பட 

யவண்டும்; சுரங்கத்திற்கான 

நிலத்ரத மாற்றுவதற்கு மாநில நில 

ப ன்பாட்டு வாரி ம் அல்லது 

 ம்மந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் 

அனுமதி டபற்றிருக்க யவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிர , 

வருவா ்த்துரற அதிகாரிகளுடன் 

புவியி ல் துரற அதிகாரிகள் ஆ ்வு 

ட  ்து, மாநில அரசின் 

டகாள்ரகயின்படி நிலம் குவாரிக்கு 

ஏற்றது என கண்டறி ப்பட்டது. 

7 முன்டமாழி ப்பட்ட நிறுவனம் 

அதன் இ க்குநரக்ள் குழுவால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 

வரர றுக்கப்பட்ட சுற்று ச்ூழல் 

டகாள்ரகர க் 

டகாண்டிருக்கிறதா என்பது 

டதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட 

யவண்டும்? அப்படி ானால், 

சுற்று ச்ூழல் அல்லது வன 

விதிகள்/நிபந்தரனகரள 

மீறுதல்/விலகல்/ மீறல் 

ஆகி வற்ரற கவனத்தில் டகாள்ள 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட ட  ல்பாட்டு 

ட  ல்முரற/ட  ல்முரறகள் 

பற்றி  விளக்கத்துடன் EIA 

அறிக்ரகயில் குறிப்பிடப்படலாம்? 

சுற்று ச்ூழல் பிர ச்ிரனகரளக் 

ரக ாள்வதற்கும், EC 

முன்டமாழிபவர ் அவரக்ளின் 

சுற்று ச்ூழல் டகாள்ரகர  

வடிவரமத்துள்ளார,் யமலும் இது 

அத்தி ா ம் எண் 10, பக்கம் எண் 227 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



 

நிபந்தரனகளுக்கு இணங்குவரத 

உறுதி ட  ்வதற்கும் நிறுவனத்தின் 

படிநிரல அரமப்பு அல்லது 

நிரவ்ாக உத்தரவு வழங்கப்படலாம். 

நிறுவனத்தின் இ க்குநரக்ள் 

வாரி ம் மற்றும்/அல்லது 

பங்குதாரரக்ள் அல்லது 

பங்குதாரரக்ளுக்கு இணங்காதரவ 

/ சுற்று ச்ூழல் விதிமுரறகரள 

மீறுதல் பற்றி புகாரளிக்கும் 

முரறயும் EIA அறிக்ரகயில் 

விவரிக்கப்படலாம். 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு டதாடரப்ான 

சிக்கல்கள், நிலத்தடி சுரங்கம் 

மற்றும் திறந்தடவளி சுரங்கத்தின் 

யபாது  ா ்வு ஆ ்வு, டவடிகுண்டு 

ஆ ்வு யபான்றரவ உட்பட, 

விரிவாக இருக்க யவண்டும். 

ஒவ்டவாரு  ந்தரப்்பத்திலும் 

முன்டமாழி ப்பட்ட பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள் வழங்கப்பட 

யவண்டும். 

இது இ ந்திரம மாக்கப்பட்ட 

முரறயில் ட  ல்பட 

முன்டமாழி ப்பட்ட திறந்தடவளி 

குவாரி நடவடிக்ரக ாகும். 

கரடுமுரடான கல் உருவாக்கம் 

கடினமான, க ச்ிதமான மற்றும் ஒயர 

மாதிரி ான உடலாகும். 

டபஞ்சின் உ ரம் மற்றும் அகலம் 900 

டபஞ்  ் யகாணங்களுடன் 5மீ ஆக 

பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க யமலாளர,் ரமன்ஸ் ஃயபாரய்மன் 

மற்றும் ரமனிங் யமட ் யபான்ற 

திறரம ான நபரக்ளின் 

யமற்பாரர்வயில் குவாரி 

நடவடிக்ரககள் யமற்டகாள்ளப்படும். 

சுற்று ச்ூழல் அனுமதிர ப் டபற்ற 

பிறகு DGMS இலிருந்து யதரவ ான 

அனுமதிகள் டபறப்படும். 

9 குத்தரக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 

குத்தரகர   ் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ 

மண்டலத்ரத ஆ ்வுப் பகுதி 

உள்ளடக்கும் மற்றும் EIA இல் உள்ள 

குறிப்பிடப்பட்டது மற்றும் 

ஒப்புக்டகாள்ளப்பட்டது. 

இந்த ஆ ்வுக்காகக் கருதப்படும் 

ஆ ்வுப் பகுதி 10 கிமீ சுற்றளவு மற்றும் 



 

கழிவு உருவாக்கம் யபான்ற 

தரவுகள் சுரங்கம் / குத்தரக 

காலத்தின் வாழ்நாள் முழுவதும் 

இருக்க யவண்டும். 

EIA அறிக்ரகயில் உள்ள கழிவு 

உருவாக்கம் யபான்ற அரனத்துத் 

தரவுகளும் சுரங்கத்தின் வாழ்க்ரக / 

குத்தரகக் காலத்திற்கானது. 

10 வனப்பகுதி, விவ ா  நிலம், 

யம ்  ்ல் நிலம், வனவிலங்கு 

 ரணால ம், யதசி  பூங்கா, 

விலங்கினங்களின் இடம்டப ரந்்த 

பாரதகள், நீரந்ிரலகள், மனித 

குடியிருப்புகள் மற்றும் பிற 

சுற்று ச்ூழல் அம் ங்கரளக் 

குறிக்கும் ஆ ்வுப் பகுதியின் நிலப் 

ப ன்பாடு குறிப்பிடப்பட 

யவண்டும். சுரங்க குத்தரகப் 

பகுதியின் நில ப ன்பாட்டுத் 

திட்டம், ட  ல்பாட்டுக்கு முந்ரத , 

ட  ல்பாட்டு மற்றும் 

ட  ல்பாட்டுக்கு பிந்ரத  

கட்டங்கரள உள்ளடக்கி தாக 

த ாரிக்கப்பட்டு  மரப்்பிக்கப்பட 

யவண்டும். நில ப ன்பாட்டு 

மாற்றம் ஏயதனும் இருந்தால், அதன் 

தாக்கம் டகாடுக்கப்பட யவண்டும். 

பாடம் எண். 3, பக்கம் எண். 44 இல் 

ஆ ்வுப் பகுதியின் நிலப் ப ன்பாடு 

மற்றும் நிலப்பரப்பு 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

11 சுரங்க குத்தரகக்கு டவளிய  

உள்ள நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குத்தரகயிலிருந்து தூரம், அதன் 

நில ப ன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் 

ஏயதனும் இருந்தால், நிலத்தின் 

விவரங்கள் டகாடுக்கப்பட 

யவண்டும். 

டபாருந்தாது. 

இந்த குவாரி ட  ல்பாட்டின் யபாது 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் 

இல்ரல. டவட்டி எடுக்கப்பட்ட 

கரடுமுரடான கல் முழுவதும் 

யதரவப்படும் வாடிக்ரக ாளரக்ளுக்கு 

டகாண்டு ட ல்லப்படும். 

குத்தரக பகுதிக்கு டவளிய  குப்ரபகள் 

எதுவும் முன்டமாழி ப்படவில்ரல. 

12 திட்டப் பகுதியில் ஏயதனும் வன 

நிலம்  ம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அரத 

டபாருந்தாது. 



 

உறுதிப்படுத்தும் வரகயில், மாநில 

வனத் துரறயில் உள்ள தகுதி 

வா ்ந்த அதிகாரியின்  ான்றிதழ் 

வழங்கப்பட யவண்டும். காடுகளின் 

நிரல குறித்து திட்ட ஆதரவாளர ்

ஏயதனும் முரணாகக் கூறினால், 

அந்த இடத்ரத மாநில வனத்துரற 

அரம  ்கத்தின் பிராந்தி  

அலுவலகத்துடன் இரணந்து ஆ ்வு 

ட  ்து, காடுகளின் நிரலர க் 

கண்டறி லாம், அதன் 

அடிப்பரடயில், இதில் உள்ள 

 ான்றிதழ் யமயல 

குறிப்பிட்டுள்ளரதப் டபாறுத்து 

டவளியிடப்படும். இதுயபான்ற 

எல்லா நிகழ்வுகளிலும், மாநில 

வனத் துரறயின் பிரதிநிதி நிபுணர ்

மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு 

உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 

இருக்கும். 

உத்யத  திட்டப் பகுதியில் வன நிலம் 

எதுவும் இல்ரல. முன்டமாழி ப்பட்ட 

திட்டப் பகுதி பட்டா நிலமாகும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

இரணப்பு டதாகுதி 1 ஆக 

இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

13 நிகர தற்யபாரத  மதிப்பு (NPV) 

மற்றும் இழப்பீட்டு காடு வளரப்்பு 

(CA) ரவப்பு உட்பட திட்டத்தில் 

ஈடுபட்டுள்ள உரடந்த பகுதி 

மற்றும் கன்னி வனப்பகுதிக்கான 

வன அனுமதியின் நிரல 

குறிப்பிடப்பட யவண்டும். 

வனத்துரற அனுமதியின் 

நகரலயும் வழங்க யவண்டும். 

டபாருந்தாது. 

முன்டமாழி ப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் 

எந்த வன நிலமும் இல்ரல. 

14 பட்டி லிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்

மற்றும் பிற பாரம்பரி  

வனவாசிகள் (வன உரிரமகரள 

அங்கீகரித்தல்)  ட்டம், 2006ன் கீழ் 

வன உரிரமகரள அங்கீகரிப்பதன் 

டபாருந்தாது. 

இந்த திட்டம் வன உரிரமகள்  ட்டம், 

2006 அங்கீகாரத்ரத ஈரக்்கவில்ரல. 



 

நரடமுரற நிரல குறிப்பிடப்பட 

யவண்டும். 

15 ஆ ்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள தாவரங்கள், 

யதரவ ான விவரங்களுடன் 

டகாடுக்கப்பட யவண்டும். 

ஆ ்வுப் பகுதிக்குள் ரி ரவ்் காடுகள் 

இல்ரல. 

16 ஆ ்வுப் பகுதியின் 

வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத் 

திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

விவரங்கள் வழங்கப்படுவரதக் 

கண்டறி  ஒரு ஆ ்வு ட  ் ப்பட 

யவண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் 

யவறு ஏயதனும் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகளின் 

மீது இத்திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

அதற்யகற்ப, யதரவப்படும் 

விரிவான தணிப்பு நடவடிக்ரககள், 

ட லவு தாக்கங்களுடன் 

உருவாக்கப்பட்டு  மரப்்பிக்கப்பட 

யவண்டும். 

டபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் யதசி ப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்யகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் 

புலி/ ாரன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்ரல. 

17 யதசி ப் பூங்காக்கள், 

 ரணால ங்கள், உயிரக்்யகாளக் 

காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 

வழித்தடங்கள், ராம் ர ் தளம் புலி/ 

 ாரனகள் 

காப்பகங்கள்/(இருக்கும் மற்றும் 

முன்டமாழி ப்பட்டரவ), சுரங்கக் 

குத்தரகக்கு 10 கி.மீ.க்குள் 

இருந்தால், அரவ டதளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட யவண்டும். தரலரம 

வனவிலங்கு காப்பாளர ் மூலம். 

யமயல குறிப்பிட்டுள்ளபடி 

சுற்று ச்ூழல் ரீதி ாக உணரத்ிறன் 

வா ்ந்த பகுதிகள் அருகாரமயில் 

டபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 10 கிமீ 

சுற்றளவில் யதசி ப் பூங்காக்கள், 

உயிரக்்யகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழித்தடங்கள் மற்றும் 

புலி/ ாரன காப்பகங்கள் எதுவும் 

இல்ரல. 



 

இருப்பதால், அத்தரக  

திட்டங்களுக்குப் டபாருந்தக்கூடி  

யதரவ ான அனுமதி, யதசி  

வனவிலங்கு வாரி த்தின் 

நிரலக்குழுவிலிருந்து டபறப்பட்டு 

அதன் நகல் வழங்கப்பட யவண்டும். 

18 ஆ ்வுப் பகுதி [ரம  மண்டலம் 

மற்றும் தாங்கல் மண்டலம் (சுரங்க 

குத்தரகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 

ஆரம்)] பற்றி  விரிவான உயிரி ல் 

ஆ ்வு யமற்டகாள்ளப்படும். 

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், 

அழிந்துவரும், உள்ளூர ்மற்றும் RET 

இனங்கள், தனித்தனி ாக, ரம  

மற்றும் தாங்கல் மண்டலத்திற்கு 

தனித்தனி ாக, அத்தரக  

முதன்ரம கள ஆ ்வின் 

அடிப்பரடயில் வழங்கப்பட 

யவண்டும், இது தற்யபாதுள்ள 

விலங்கினங்களின் 

அட்டவரணர  டதளிவாகக் 

குறிக்கிறது. ஆ ்வுப் பகுதியில் 

ஏயதனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், 

அவற்ரறப் பாதுகாப்பதற்கான 

பட்டஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

யதரவ ான திட்டமும் மாநில 

வனம் மற்றும் வனவிலங்குத் 

துரறயுடன் கலந்தாயலாசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்கப்பட யவண்டும். 

அரத ட  ல்படுத்த யதரவ ான 

நிதி ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் ஒரு 

பகுதி ாக ட  ் ப்பட யவண்டும். 

ஆ ்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரி ல் 

ஆ ்வு [ரம  மண்டலம் மற்றும் 

தாங்கல் மண்டலம் (சுரங்க 

குத்தரகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 

சுற்றளவு)] அத்தி ா ம் எண். 3, பக்கம் 

எண். 41 இன் கீழ் யமற்டகாள்ளப்பட்டு 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்பு  ்  ட்டம் 1972 

இன் படி ஆ ்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவரண I வரக 

விலங்குகள் இல்ரல, யமலும் IUCN இன் 

படி எந்த உயிரினமும் 

பாதிக்கப்படக்கூடி , ஆபத்தான 

அல்லது அ ச்ுறுத்தும் வரககளில் 

இல்ரல. ஆ ்வுப் பகுதியில் அழிந்து 

வரும் சிவப்புப் படட்ி ல் இனங்கள் 

எதுவும் இல்ரல. 



 

19 'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' 

அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அல்லது 

'ஆரவல்லி வரம்பின்' கீழ் வரக்கூடி  

திட்டப் பகுதிகள் (சுரங்க 

நடவடிக்ரககளுக்கான நீதிமன்றக் 

கட்டுப்பாடுகரள ஈரக்்கும்) 

ஆகி ரவயும் குறிப்பிடப்பட 

யவண்டும், யமலும் யதரவப்படும் 

இடங்களில், பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் அனுமதி  ்

 ான்றிதழ்கள், உத்யத  சுரங்க 

நடவடிக்ரககள் பரிசீலிக்கப்படும் 

வரகயில் SPCB அல்லது மாநில 

சுரங்கத ் துரற பாதுகாக்கப்பட 

யவண்டும் மற்றும் வழங்கப்பட 

யவண்டும். 

டபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆ ்வுப் பகுதி 'கிரிட்டிலி 

மாசுபட்ட' பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்ரல மற்றும் 

'ஆரவல்லி மரலத்டதாடரின் கீழ் வராது. 

20 இயதயபால், கடயலார 

திட்டங்களுக்கு, மாசு குரறப்பு 

மண்டலம் (CRZ) வரரபடம் LTL ஐ 

வரர றுக்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஏடஜன்சிகளில் ஒன்றால் 

முரற ாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

HTL, CRZ பகுதி, சுரங்க குத்தரக wrt 

CRZ இடம்,  துப்புநிலங்கள் யபான்ற 

கடற்கரர அம் ங்கள், ஏயதனும் 

இருந்தால், வழங்கப்பட யவண்டும். 

(குறிப்பு: CRZ-ன் கீழ் வரும் சுரங்கத் 

திட்டங்கள்  ம்பந்தப்பட்ட கடயலார 

மண்டல யமலாண்ரம 

ஆரண த்தின் ஒப்புதரலப் டபற 

யவண்டும்). 

டபாருந்தாது. 

இந்தத் திட்டம் மாசு குரறப்பு மண்டலம் 

(CRZ) அறிவிப்பு, 2018-ஐ ஈரக்்கவில்ரல. 

21 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R 

திட்டம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) 

டபாருந்தாது. 



 

அளிக்கப்பட யவண்டும். R&R 

திட்டத்ரதத் த ாரிக்கும் யபாது, 

டதாடரப்ுரட  மாநில/யதசி  

மறுவாழ்வு & மீள்குடிய ற்றக் 

டகாள்ரகர  பாரர்வயில் 

ரவத்திருக்க யவண்டும். 

எஸ்சி/எஸ்டி மற்றும்  மூகத்தின் 

பிற நலிவரடந்த பிரிவினரரப் 

டபாறுத்தமட்டில், அவரக்ளின் 

யதரவகரள மதிப்பிடுவதற்கு 

குடும்ப வாரி ாக ஒரு யதரவ 

அடிப்பரடயிலான மாதிரி 

கணக்டகடுப்பு யமற்டகாள்ளப்பட 

யவண்டும், யமலும் அதற்யகற்ப 

ட  ல் திட்டங்கரளத் த ாரித்து 

 மரப்்பிக்க யவண்டும். மாநில 

அரசின் வரி துரறகள். சுரங்க 

குத்தரக பகுதியில் அரமந்துள்ள 

கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா 

இல்ரல ா என்பரத டதளிவாக 

டவளிப்படுத்தலாம். கிராமங்கரள 

மாற்றுவது டதாடரப்ான 

பிர  ்ரனகள், அவற்றின் R&R 

மற்றும்  மூக-டபாருளாதார 

அம் ங்கள் உட்பட, அறிக்ரகயில் 

விவாதிக்கப்பட யவண்டும். 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகள் 

இல்ரல. 

எனயவ, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம் / இழப்பீடு 

விவரங்கள் (PAP) 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல மற்றும் 

இந்தத் திட்டத்திற்குப் டபாருந்தாது. 

22 ஒரு பருவம் (பருவமரழ அல்லாதது) 

[அதாவது மார ்-்யம (யகாரட 

காலம்); அக்யடாபர-்டி ம்பர ்

(மரழக்காலத்திற்குப் பின்) ; 

டி ம்பர-்பிப்ரவரி (குளிரக்ாலம்)]படி 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் குறித்த 

முதன்ரம அடிப்பரட தரவு 

மத்தி  மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரி ம். 

(CPCB) அறிவிப்பு மற்றும் சுற்று ச்ூழல், 

வனம் மற்றும் காலநிரல மாற்றம் 

அரம  ்கம் (MoEF & CC) 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 2021 அக்யடாபர ்

- டி ம்பர ் ஒரு சீ னுக்கான 

(மரழக்காலத்திற்குப் பின்) அடிப்பரடத் 

தரவு ய கரிக்கப்பட்டது. 



 

2009 இன் CPCB அறிவிப்பு, நீரின் 

தரம், இரர  ்ல் நிரல, மண் 

மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் ய கரிக்கப்பட்டு, 

AAQ மற்றும் பிற தரவுகள் EIA 

மற்றும் EMP அறிக்ரகயில் யததி 

வாரி ாக வழங்கப்படுகின்றன. 

தளம்  ாரந்்த வானிரல தரவுகளும் 

ய கரிக்கப்பட யவண்டும். 

கண்காணிப்பு நிரல ங்களின் 

இருப்பிடம், ஆ ்வுப் பகுதி 

முழுவரதயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

வரகயில் இருக்க யவண்டும் 

மற்றும் முன் யமலாதிக்க காற்றின் 

திர  மற்றும் உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடத்ரதக் 

கருத்தில் டகாண்டு நி ா ப்படுத்த 

யவண்டும். சுரங்க குத்தரகக்கு 500 

மீட்டருக்குள் குரறந்த பட் ம் ஒரு 

கண்காணிப்பு நிரல மாவது 

இருக்க யவண்டும். PM10 இன் கனிம 

கலரவ, குறிப்பாக இலவ  

சிலிக்காவிற்கு, டகாடுக்கப்பட 

யவண்டும். 

அத்தி ா ம் எண் 3, பக்கம் எண் 41 இல் 

விவரங்கள். 

23 பகுதியின் காற்றின் தரத்தில் 

திட்டத்தின் தாக்கத்ரத கணிக்க 

காற்றின் தர மாதிரி ாக்கம் 

யமற்டகாள்ளப்பட யவண்டும். இது 

கனிம யபாக்குவரத்துக்கான 

வாகனங்களின் இ க்கத்தின் 

தாக்கத்ரதயும் கணக்கில் 

எடுத்துக்டகாள்ள யவண்டும். 

மாடலிங் ட  ்  

அடமரிக்க வானிரல 

 ங்கம்/சுற்று ச்ூழல் பாதுகாப்பு 

ஏடஜன்சி ஒழுங்குமுரற மாதிரி. 

(AERMOD), 9.6.1 மாடரலப் ப ன்படுத்தி, 

மாசுபடுத்தும் GLC களின் அதிகரிக்கும் 

கணிப்புக்கான காற்றின் தர 

மாதிரி ாக்கம் ட  ் ப்பட்டது. 

அத்தி ா ம் எண் 4, பக்கம் எண் 150 இல் 

விவரங்கள். 



 

ப ன்படுத்தப்படும் மாதிரியின் 

விவரங்கள் மற்றும் உள்ளீட்டு 

அளவுருக்கள் வழங்கப்பட 

யவண்டும். காற்றின் தர 

வரர ரறகள், தளத்தின் 

இருப்பிடம், உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், ஏயதனும் 

இருந்தால், இருப்பிடம் 

ஆகி வற்ரறத் டதளிவாகக் 

குறிக்கும் இருப்பிட வரரபடத்தில் 

காட்டப்படலாம். முன் ஆதிக்கம் 

ட லுத்தும் காற்றின் திர ர க் 

காட்டும் காற்று யராஜாக்கள் 

வரரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

24 திட்டத்திற்கான நீர ் யதரவ, அதன் 

இருப்பு மற்றும் ஆதாரம் ஆகி ரவ 

வழங்கப்பட யவண்டும். விரிவான 

நீர ்  மநிரலயும் வழங்கப்பட 

யவண்டும். திட்டத்திற்கான புதி  

நீர ் யதரவ குறிப்பிடப்பட 

யவண்டும். 

டமாத்த நீர ்யதரவ: 2.165 KLD 

அத்தி ா ம் 2, அட்டவரண எண் 2.15 

மற்றும் பக்கம் எண் 35 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

25 திட்டத்திற்கு யதரவ ான அளவு 

தண்ணீர ் எடுப்பதற்கு தகுதி ான 

அதிகாரியிடம் இருந்து யதரவ ான 

அனுமதி வழங்கப்பட யவண்டும். 

டபாருந்தாது.தூசிர  அடக்குதல், மரம் 

வளரப்்பு யமம்பாடு மற்றும் வீட்டு 

உபய ாகத்திற்கான நீர,் சுரங்கப் 

பள்ளங்களில் யதங்கியுள்ள 

மரழநீர/்கசிவு நீரிலிருந்து டபறப்பட்டு, 

தின ரி யதரவயின் அடிப்பரடயில் 

தண்ணீர ் யடங்கரக்ள் மூலம் உள்ளூர ்

தண்ணீர ்விற்பரன ாளரக்ளிடமிருந்து 

வாங்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

விற்பரன ாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ்

டபறப்படும். 



 

26 திட்டத்தில் யமற்டகாள்ள 

உத்யதசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ்

பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் பற்றி  

விளக்கம் அளிக்கப்பட யவண்டும். 

திட்டத்தில் முன்டமாழி ப்பட்டுள்ள 

மரழநீர ் ய கரிப்பு பற்றி  

விவரங்கள் ஏயதனும் இருந்தால் 

வழங்கப்பட யவண்டும். 

பணிபுரியும் குழியின் ஒரு பகுதி மரழ 

டப ்யும் யபாது மரழநீரர ய கரிக்க 

அனுமதிக்கப்படும், பசுரம டபல்ட் 

யமம்பாட்டிற்கும் தூசிர  

அடக்குவதற்கும் ப ன்படுத்தப்படும். 

யதாண்டப்பட்ட குழிர  மரழ நீர ்

ய கரிப்பு அரமப்பாக மாற்றவும், 

வரரவு பருவத்தில் திட்ட கிராமத்திற்கு 

நீர ் யதக்கமாகவும் ட  ல்பட சுரங்க 

மூடல் திட்டம் த ாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

27 யமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

ஆகி  இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 

திட்டத்தின் தாக்கம் மதிப்பீடு 

ட  ் ப்பட யவண்டும் மற்றும் 

யதரவப்பட்டால், யதரவ ான 

பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

வழங்கப்பட யவண்டும். 

யமற்பரப்பு நீர ் மற்றும் நிலத்தடி நீர ்

உள்ளிட்ட நீர ்சூழலின் தாக்க ஆ ்வுகள் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

அத்தி ா ம் 4, பக்கம் எண் 121 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28 உண்ரம ான 

கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 

அடிப்பரடயில், யவரல ட  ்வது 

நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது டதளிவாகக் 

காட்டப்படலாம். இது  ம்பந்தமாக 

யதரவ ான தரவு மற்றும் 

ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். 

யவரல நிலத்தடி நீர ்

அட்டவரணயில் குறுக்கிடும் 

பட் த்தில், விரிவான நீர ்புவியி ல் 

ஆ ்வு யமற்டகாள்ளப்பட்டு 

அறிக்ரக  மரப்்பிக்கப்பட 

யவண்டும். அறிக்ரகக்கு இரடய  

உள்ள நீரந்ிரலகளின் விவரங்கள் 

மற்றும் இந்த நீரந்ிரலகளில் சுரங்க 

நடவடிக்ரககளின் தாக்கம் 

டபாருந்தாது. 

நிலத்தடி நீர ்மட்டம் 50-55 மீட்டர ்நிலத்தடி 

மட்டத்திற்கு கீயழ உள்ளது. 

குவாரியின் இறுதி ஆழம் 22மீ தரர 

மட்டத்திற்கு கீயழ ஆகும். 

நிலத்தடி மட்டத்திற்கு கீயழ 22மீ இந்த 

திட்டம் நிலத்தடி நீர ் அட்டவரணர  

குறுக்கிடாது, இது திட்ட தளத்தில் 

யமற்டகாள்ளப்படும் நீர-்புவியி ல் 

மூலம் அனுமானிக்கப்படுகிறது. 

அத்தி ா ம் 3, பக்கம் எண்.63 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 



 

ஆகி ரவ அடங்கும். நிலத்தடி 

நீருக்கு அடியில் யவரல 

ட  ்வதற்கும், நிலத்தடி நீரர 

உறிஞ்சுவதற்கும் மத்தி  நிலத்தடி 

நீர ் ஆரண த்திடம் யதரவ ான 

அனுமதிர ப் டபற்று அதன் நகல் 

வழங்கப்பட யவண்டும். 

29 குத்தரகப் பகுதி வழி ாக  ்

ட ல்லும் பருவகால அல்லது யவறு 

எந்த நீயராரடயின் விவரங்கள் 

மற்றும் முன்டமாழி ப்பட்ட 

மாற்றம் / திர திருப்பல், ஏயதனும் 

இருப்பின், அது நீரி ல் துரறயில் 

ஏற்படும் தாக்கம் ஆகி வற்ரறக் 

டகாண்டு வர யவண்டும். 

டபாருந்தாது. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓரடய ா, பருவகால 

அல்லது பிற நீரந்ிரலகயளா 

ட ல்வதில்ரல. எனயவ, நீரந்ிரலகளில் 

மாற்றம்/திருப்பும் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல. 

30 தளத்தின் உ ரம், யவரல ட  ்யும் 

ஆழம், நிலத்தடி நீர ் அட்டவரண 

யபான்றரவ. கடல் மட்டத்திற்கு 

யமல் மற்றும் தரர மட்டத்திற்கு 

கீயழ இரண்டிலும் வழங்கப்பட 

யவண்டும். அதற்கான திட்ட 

வரரபடமும் வழங்கப்படலாம். 

திட்டப் பகுதியின் மிக உ ரந்்த உ ரம் 

107 மீ கடல் மட்டத்திற்கு யமல் ஆகும். 

சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 22மீ தரர 

மட்டத்திற்கு கீயழ ஆகும் 

பகுதியின் நீரம்ட்டம் 50-55 மீ தரர 

மட்டத்திற்கு கீயழ. 

31 ஒரு காலக்டகடுவுக்கான 

முற்யபாக்கான பசுரமப் பட்ரட 

யமம்பாட்டுத் திட்டம் அட்டவரண 

வடிவத்தில் (யநரி ல் மற்றும் அளவு 

கவயரஜ், தாவர இனங்கள் மற்றும் 

கால அளவு ஆகி வற்ரறக் 

குறிக்கும்) த ாரிக்கப்பட்டு 

 மரப்்பிக்கப்பட யவண்டும், அரத 

மனதில் ரவத்து, திட்டம் 

டதாடங்கும் யபாது அரதய  

ட  ல்படுத்த யவண்டும். யதாட்டம் 

மற்றும் ஈடுட  ்யும் காடு 

மரம் வளரப்்பு யமம்பாட்டுத் திட்டம் 

அத்தி ா ம் 4, பக்கம் எண்.171இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்படுகிறது. 



 

வளரப்்பின் கட்டம் வாரி ான 

திட்டம், யதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள 

பகுதி மற்றும் நடப்பட யவண்டி  

இனங்கள் ஆகி வற்ரறக் 

குறிக்கும் வரகயில் டதளிவாக 

பட்டி லிடப்பட யவண்டும். 

ஏற்கனயவ நடவு ட  ்த 

விவரங்கரள அளிக்க யவண்டும். 

பசுரமப் பட்ரடக்கு 

யதரந்்டதடுக்கப்பட்ட தாவர 

இனங்கள் அதிக சுற்று ச்ூழல் 

மதிப்ரபக் டகாண்டிருக்க 

யவண்டும் மற்றும் உள்ளூர ்மற்றும் 

பூரவ்ீக இனங்கள் மற்றும் 

மாசுபாட்ரடத் தாங்கும் இனங்கள் 

ஆகி வற்றிற்கு முக்கி த்துவம் 

அளிக்கும் வரகயில் உள்ளூர ்

மக்களுக்கு நல்ல ப ன்பாட்டு 

மதிப்பாக இருக்க யவண்டும். 

32 இத்திட்டத்தின் காரணமாக 

உள்ளூர ் யபாக்குவரத்து 

உள்கட்டரமப்பில் ஏற்படும் தாக்கம் 

சுட்டிக்காட்டப்பட யவண்டும். 

தற்யபாரத   ாரல 

வரல ரமப்பில் (திட்டப் பகுதிக்கு 

டவளிய  உள்ளரவ உட்பட) 

திட்டத்தின் விரளவாக டிரக் 

யபாக்குவரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட 

அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் 

சுரமர க் ரக ாளும் திறன் 

உள்ளதா என்பரதக் குறிக்கும் 

வரகயில் ட  ல்பட யவண்டும். 

உள்கட்டரமப்ரப 

யமம்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடு, 

IRC வழிகாட்டுதல்கள் 1961 இன் படி 

ஆ ்வுப் பகுதியில் யபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்ரத பகுப்பா ்வு ட  ்வதற்காக 

யபாக்குவரத்து அடரத்்தி கணக்டகடுப்பு 

யமற்டகாள்ளப்பட்டது, யமலும் திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து முன்டமாழி ப்பட்ட 

யபாக்குவரத்து காரணமாக 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் இல்ரல 

என்று ஊகிக்கப்படுகிறது. அத்தி ா ம் 

3.7, பக்கம் எண்.116 இல் விவரங்கள். 



 

சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு 

யபான்ற பிற நிறுவனங்களால் 

எடுக்கப்படும் நடவடிக்ரக உட்பட) 

உள்ளடக்கப்பட யவண்டும். இந்தி  

 ாரல காங்கிரஸின் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி, திட்ட 

ஆதரவாளர ் யபாக்குவரத்தின் 

தாக்கத்ரத ஆ ்வு ட  ்  

யவண்டும். 

33 சுரங்கத ் டதாழிலாளரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் ஆன்ர ட் 

தங்குமிடம் மற்றும் வ திகள் 

பற்றி  விவரங்கள் EIA 

அறிக்ரகயில் ய ரக்்கப்பட 

யவண்டும். 

குவாரி குத்தரகக்கு வழங்கப்பட்ட 

பிறகு, சுரங்கத் டதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உள்கட்டரமப்பு மற்றும் இதர வ திகள் 

வழங்கப்படும், யமலும் இது அத்தி ா ம் 

எண். 10.0 பக்கம் எண்.227 இல் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

34 சுரங்கத்திற்குப் பிந்ரத  நிலப் 

ப ன்பாடு மற்றும் 

டவட்டிட டுக்கப்பட்ட பகுதிகரள 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் யபாதுமான 

எண்ணிக்ரகயிலான 

பிரிவுகளுடன்) மீட்டடடுத்தல் 

மற்றும் மறுசீரரமத்தல் ஆகி ரவ 

EIA அறிக்ரகயில் டகாடுக்கப்பட 

யவண்டும். 

அத்தி ா ம் 2 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

சுரங்க மூடல் திட்டம் என்பது 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதி ாக இரணக்கப்பட்ட 

டதாகுதி - 1 ஆக இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

35 இந்தத் திட்டத்தின் டதாழில் ார ்

சுகாதார பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்பட யவண்டும் மற்றும் 

முன்டமாழி ப்பட்ட தடுப்பு 

நடவடிக்ரககள் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட யவண்டும். யவரல 

வா ்ப்புக்கு முந்ரத  மருத்துவ 

பரிய ாதரன மற்றும் காலமுரற 

மருத்துவ பரிய ாதரன 

அட்டவரண விவரங்கள் EMP இல் 

திட்டத்தின் டதாழில் ார ் சுகாதார 

பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு 

நடவடிக்ரககள் அத்தி ா ம் 4, பக்கம் 

எண் 126 இன் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 



 

இரணக்கப்பட யவண்டும். சுரங்கப் 

பகுதியில் முன்டமாழி ப்பட்ட 

யதரவ ான வ திகளுடன் கூடி  

திட்டக் குறிப்பிட்ட டதாழில் ார ்

சுகாதாரத ்தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

விரிவாக இருக்கலாம். 

36 இத்திட்டத்தின் டபாது சுகாதார 

தாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்டலத்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

டதாடரப்ுரட  நடவடிக்ரககள் 

முரற ாக மதிப்பீடு ட  ் ப்பட 

யவண்டும் மற்றும் 

முன்டமாழி ப்பட்ட தீரவ்ு 

நடவடிக்ரககள் பட்டஜட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிவாக 

விவரிக்கப்பட யவண்டும். 

இந்த திட்டத்தால் டபாது சுகாதார 

பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல. 

CER மற்றும் CSR பற்றி  விவரங்கள் 

அத்தி ா ம் 8, பக்கம் எண் 216 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

37 திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க 

முன்டமாழி ப்பட்ட உள்ளூர ்

 மூகத்திற்கு  மூக-டபாருளாதார 

முக்கி த்துவம் மற்றும் 

ட ல்வாக்கின் நடவடிக்ரககள் 

சுட்டிக்காட்டப்பட யவண்டும். 

முடிந்தவரர, 

ட  ல்படுத்துவதற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு 

பரிமாணங்கள் 

டகாடுக்கப்படலாம். 

ஆ ்வுப் பகுதியில்  மூகப் 

டபாருளாதார  ் சூழலில் 

எதிரம்ரற ான தாக்கம் எதுவும் 

ஏற்படாது என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, 

யமலும் இந்தத் திட்டம்  மூக-

டபாருளாதார  ் சூழலுக்கு 10 யபருக்கு 

யநரடி ாகவும் 7 யபருக்கு 

மரறமுகமாகவும் யவரல வா ்ப்பு 

மூலம் ப னளிக்கும். 

அத்தி ா ம் 7, பக்கம் எண் 217 இல் 

விவரங்கள். 

38 சுற்று ச்ூழல் பாதிப்புகரளத் 

தணிக்க விரிவான சுற்று ச்ூழல் 

யமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP), நில 

ப ன்பாட்டின் மாற்றம், விவ ா ம் 

மற்றும் யம ்  ்ல் நிலங்களின் 

இழப்பு, ஏயதனும் இருந்தால், 

டதாழில் ார ் சுகாதார பாதிப்புகள் 

அத்தி ா ம் 10, பக்கம் எண் 227 இன் கீழ் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ள எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

தாக்கங்கரளத் தணிக்க 

திட்டத்திற்கான விரிவான சுற்று ச்ூழல் 

யமலாண்ரமத் திட்டம். 



 

மற்றும் முன்டமாழி ப்பட்ட 

திட்டத்திற்கு குறிப்பிட்ட பிற 

பாதிப்புகள் ஆகி ரவ அடங்கும். 

39 டபாது கருத்துக் யகட்பு புள்ளிகள் 

மற்றும் திட்ட முன்டமாழிபவரின் 

அரப்்பணிப்பு மற்றும் காலக்டகடுவு 

ட  ல் திட்டத்துடன் அரத 

ட  ல்படுத்த பட்டஜட் ஏற்பாடுகள் 

வழங்கப்பட யவண்டும் மற்றும் 

திட்டத்தின் இறுதி சுற்று ச்ூழல் 

பாதிப்பு மதிப்பீடு 

(EIA)/சுற்று ச்ூழல் யமலாண்ரம 

திட்டம் (EMP) அறிக்ரகயில் 

இரணக்கப்பட யவண்டும். 

டபாது வி ாரரணயின் முடிவுகள் இறுதி 

சுற்று ச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 

(EIA)/சுற்று ச்ூழல் யமலாண்ரம 

திட்டம் (EMP) அறிக்ரகயில் 

புதுப்பிக்கப்படும் 

40 திட்டத்திற்கு எதிராக நிலுரவயில் 

உள்ள வழக்குகளின் விவரங்கள், 

ஏயதனும் இருந்தால், திட்டத்திற்கு 

எதிராக ஏயதனும் நீதிமன்றத்தால் 

இ ற்றப்பட்ட வழிகாட்டுதல் / 

உத்தரவுடன் டகாடுக்கப்பட 

யவண்டும். 

இந்தத் திட்டத்திற்கு எதிராக எந்த 

நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு நிலுரவயில் 

இல்ரல. 

41 திட்டத்தின் ட லவு (மூலதன ட லவு 

மற்றும் டதாடர ் ட லவு) மற்றும் 

சுற்று ச்ூழல் யமலாண்ரம 

திட்டத்ரத (EMP) 

ட  ல்படுத்துவதற்கான ட லவு 

டதளிவாக குறிப்பிடப்பட 

யவண்டும். 

திட்ட  ்ட லவு ரூ.22,33,000/- 

டபாதுநிறுவன சுற்று ச்ூழல் டபாறுப்பு 

(CER) ட லவு ரூ.45,000/- 

சுற்று ச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககரள ட  ல்படுத்த, 

மூலதன  ் ட லவாக ரூ.7.59 லட் மும், 

டதாடர ் ் ட லவாக ரூ. 

முன்டமாழி ப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

தற்யபாரத   ந்ரத சூழ்நிரலர  

கருத்தில் டகாண்டு தற்யபாரத   ந்ரத 



 

விரலர  கருத்தில் டகாண்டு 

டதாடர ்ச்ி ான ட லவாக 2.15 லட் ம் 

முன்டமாழி ப்பட்டது. 

42 யபரிடர ் யமலாண்ரமத் திட்டம் 

த ாரிக்கப்பட்டு, சுற்று ச்ூழல் 

பாதிப்புமதிப்பீடு (EIA)/சுற்று ச்ூழல் 

யமலாண்ரம திட்டம் (EMP) 

அறிக்ரகயில் ய ரக்்கப்படும். 

அத்தி ா ம் 7.3, பக்கம் எண் 199 இல் 

விவரங்கள். 

43 திட்டம் ட  ல்படுத்தப்பட்டால், 

திட்டத்தின் பலன்கள் விவரிக்கப்பட 

யவண்டும். திட்டத்தின் பலன்கள் 

சுற்று ச்ூழல்,  மூகம், 

டபாருளாதாரம், யவரல வா ்ப்பு 

யபான்றவற்ரறத் டதளிவாகக் 

குறிக்கும். 

அத்தி ா ம் 8, பக்கம் எண் 223-225 இல் 

விவரங்கள். 

44 யமற்கூறி வற்ரறத் தவிர, கீயழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள டபாதுவான 

குறிப்புகளும் பின்பற்றப்பட யவண்டும்: - 

அ) EIA/EMP அறிக்ரகயின் நிரவ்ாக  ்

சுருக்கம் 

தனி புத்தகமாக இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆ) அரனத்து ஆவணங்களும் 

குறியீட்டு மற்றும் டதாடர ்ச்ி ான 

பக்க எண்ணுடன்  ரி ாகக் 

குறிப்பிடப்பட யவண்டும். 

அரனத்து ஆவணங்களும் குறியீட்டு 

மற்றும் டதாடர ்ச்ி ான பக்க 

எண்ணுடன்  ரி ாகக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

இ) அறிக்ரகயில் குறிப்பாக 

அட்டவரணகளில் தரவு 

வழங்கப்பட்டால், தரவு 

ய கரிக்கப்பட்ட காலம் மற்றும் 

ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

யவண்டும். 

அட்டவரணகளின் பட்டி ல் மற்றும் 

ய கரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் ஆதாரம் 

சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. 

ஈ) MoEF & CC/NABL அங்கீகாரம் டபற்ற 

ஆ ்வகங்கரளப் ப ன்படுத்தி நீர,் 

காற்று, மண்,  த்தம் 

யபான்றவற்றின் அரனத்து 

பகுப்பா ்வு/ய ாதரன 

அடிப்பரட கண்காணிப்பு அறிக்ரககள் 

இந்த அறிக்ரகயுடன் அத்தி ா ம் 3 இல் 

இரணக்கப்பட்டுள்ளன. 

மதிப்பீட்டின் யபாது இறுதி சுற்று ச்ூழல் 

பாதிப்பு மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ரகயில் 



 

அறிக்ரககரளயும் திட்ட 

ஆதரவாளர ் இரணக்க யவண்டும். 

திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் யபாது 

அரனத்து அ ல் 

பகுப்பா ்வு/ய ாதரன 

அறிக்ரககளும் இருக்க யவண்டும் 

அ ல் அடிப்பரட கண்காணிப்பு 

அறிக்ரககள்  மரப்்பிக்கப்படும். 

உ) வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் 

ஆங்கிலம் அல்லாத யவறு 

டமாழியில் இருந்தால், ஆங்கில 

டமாழிடப ரப்்பு வழங்கப்பட 

யவண்டும். 

டபாருந்தாது. 

 

ஊ) அரம  ்கத்தால் முன்னர ்

வகுக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டங்களின் சுற்று ச்ூழல் 

மதிப்பீட்டிற்கான யகள்வித்தாள் 

நிரப்பப்பட்டு  மரப்்பிக்கப்படும். 

இறுதி சுற்று ச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 

(EIA)/சுற்று ச்ூழல் யமலாண்ரம திட்டம் 

(EMP) அறிக்ரகயுடன் இரணக்கப்படும். 

எ) சுற்று ச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 

(EIA) அறிக்ரகர த் த ாரிக்கும் 

யபாது,  சுற்று ச்ூழல், வனம் மற்றும் 

காலநிரல மாற்றம் அரம  ்கம் 

(MoEF&CC) வழங்கி  

ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

வழிமுரறகள் மற்றும் 

ஆயலா கரக்ளுக்கான 

அறிவுறுத்தல்கள் OM எண். J-

11013/41/2006-IA.II(I) யததி: 4 ஆகஸ்ட், 

2009, இரண தளத்தில் கிரடக்கும் 

இந்த அரம  ்கத்தின், 

பின்பற்றப்பட யவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்டகாண்டார.் 

MoEF & CC OM எண். J-11013/41/2006-IA.II (I) 

யததி: 4 ஆகஸ்ட், 2009 ஆல் வழங்கப்பட்ட 

வழிமுரறகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

எ) அடிப்பரட யநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏயதனும் 

மாற்றங்கள் ட  ் ப்பட்டிருந்தால் 

(படிவம்-I மற்றும் குறிப்பு 

விதிமுரறக்கு (TOR) ஐப் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்டகாண்டார.் 



 

பாதுகாப்பதற்கான PFR இல் 

 மரப்்பிக்கப்பட்டரவ) அத்தரக  

மாற்றங்களுக்கான 

காரணங்களுடன் சுற்று ச்ூழல், 

வனம் மற்றும் காலநிரல மாற்றம் 

அரம  ்கம் (MoEF&CC) இன் 

கவனத்திற்குக் டகாண்டு வரப்பட 

யவண்டும், யமலும் TOR அனுமதி 

டபற யவண்டும். யமலும் மாற்றப்பட 

யவண்டும். வரரவு சுற்று ச்ூழல் 

பாதிப்பு மதிப்பீடு 

(EIA)/சுற்று ச்ூழல் யமலாண்ரம 

திட்டம் (EMP)-ன் கட்டரமப்பு 

மற்றும் உள்ளடக்கத்தில் டபாது 

வி ாரரணக்குப் பின் ஏற்படும் 

மாற்றங்கள் (PH 

ட  ல்முரறயிலிருந்து எழும் 

மாற்றங்கள் தவிர) திருத்தப்பட்ட 

ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் 

நடத்த யவண்டும். 

ஐ) சுற்றறிக்ரகயின்படி எண். J-

11011/618/2010-IA.II (I) யததி: 30.5.2012, 

திட்டத்தின் தற்யபாரத  

ட  ல்பாடுகளுக்கான 

சுற்று ச்ூழல் அனுமதியில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தரனகளின் இணக்க 

நிரலயின்  ான்றளிக்கப்பட்ட 

அறிக்ரக, பிராந்தி  

அலுவலகத்திலிருந்து டபறப்பட 

யவண்டும். சுற்று ச்ூழல், வனம் 

மற்றும் காலநிரல மாற்ற 

அரம  ்கம், டபாருந்தக்கூடி து. 

டபாருந்தாது. 



 

ஒ) சுற்று ச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 
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பகுதியின் நில அம் ங்கரளக் 

காட்டுகிறது. 
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அட்டவரண 3.27 சின்ன உலகனி கிராம மக்கள் டதாரக 

உண்ரமகள் 
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அட்டவரண 3.28 சின்னஉலகனி கிராமத்தின் 

மக்கள்டதாரக மக்கள்டதாரக 

117 

அட்டவரண 3.29 சின்னஉலகனி கிராம மக்கள் டதாரக 

கணக்டகடுப்பு 2011 தரவு 
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அட்டவரண 3.30 சின்னஉலகனி யவரல ட  ்யும் மக்கள் 

டதாரக கணக்டகடுப்பு 2011 

120 

அட்டவரண 3.31 ஆ ்வுப் பகுதியின் மக்கள்டதாரக தரவு 121 

அட்டவரண 3.32 ஆ ்வுப் பகுதியின் டதாழிலாளர ்

விவரக்குறிப்பு 

125 

அட்டவரண 3.33 படிக்கும் பகுதியில் தகவல் டதாடரப்ு 

மற்றும் யபாக்குவரத்து வ திகள் 

128 

அட்டவரண 3.34 படிக்கும் பகுதியில் தண்ணீர ் மற்றும் 

வடிகால் வ திகள் 

131 

அட்டவரண 3.35 படிக்கும் பகுதியில் உள்ள மற்ற வ திகள் 133 

அட்டவரண 3.36 படிக்கும் பகுதியில் கல்வி வ திகள் 136 

அட்டவரண 3.37 படிக்கும் பகுதியில் மருத்துவ வ திகள் 138 

அட்டவரண 4.1 தாக்க அரட ாள அணி 143 

அட்டவரண 4.2 தாக்கங்களின் மதிப்பீடு 143 

அட்டவரண 4.3 தண்ணீர ்யதரவகள் 147 

அட்டவரண 4.4 மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு விகிதம் Pm10 150 



 

அட்டவரண 4.5 So2- க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

151 

அட்டவரண 4.6 Nox-க்கான மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு 

விகிதம் 

151 

அட்டவரண 4.7 Pm10 இன் அதிகரிப்பு மற்றும் முடிவு GLC 157 

அட்டவரண 4.8 Pm2.5இன் அதிகரிப்பு மற்றும் விரளவு GLC 157 

அட்டவரண 4.9 So2 இன்கிரிடமன்டல் மற்றும் ரி ல்டன்ட் 

GLC 

158 

அட்டவரண 4.10 Nox இன்கிரிடமன்டல் மற்றும் ரி ல்டன்ட் 

GLC 

158 

அட்டவரண 4.11 ஃப்யூஜிடிவ் டஸ்டின் இன்கிரிடமன்டல் 

மற்றும் ரி ல்டன்ட் GLC 

159 

அட்டவரண 4.12 இ ந்திரங்களால் உற்பத்தி 

ட  ் ப்படும் ட  ல்பாடு மற்றும் ஒலி 

நிரல 

163 

அட்டவரண 4.13 கணிக்கப்படும்  த்தம் அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள் 

163 

அட்டவரண 4.14 டவடிப்பு காரணமாக கணிக்கப்பட்ட PPV 

மதிப்புகள் 

165 

அட்டவரண 4.15 மரம் வளரப்்பு யமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

170 

அட்டவரண 4.16 மரம் வளரப்்பு யமம்பாட்டுத் திட்டம் 170 

அட்டவரண 4.17 மரம் வளரப்்பு யமம்பாட்டுத ்

திட்டத்திற்கான பட்டஜட் 

171 

அட்டவரண 4.18 சூழலி ல் தாக்க மதிப்பீடுகள் 173 

அட்டவரண 4.19 சூழலி ல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்ரமயின் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கம் 

175 

அட்டவரண 6.1 அமலாக்க அட்டவரண 187 

அட்டவரண 6.2 முன்டமாழி ப்பட்ட கண்காணிப்பு 

அட்டவரண Ec 

191 



 

அட்டவரண 6.3 சுற்று ச்ூழல் கண்காணிப்பு பட்டஜட் 192 

அட்டவரண 7.1 இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ரககள் 

195 

அட்டவரண 7.2 அவ ர  ் சூழ்நிரலர   ்  மாளிக்க 

முன்டமாழி ப்பட்ட குழுக்கள் 

200 

அட்டவரண 7.3 டவவ்யவறு இடங்களில் 

முன்டமாழி ப்பட்ட தீர  அரணக்கும் 

கருவிகள் 

203 

அட்டவரண 7.4 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் உள்ள 

சுரங்கங்களின் பட்டி ல் 

205 

அட்டவரண 7.5 முன்டமாழிவின் முக்கி  அம் ங்கள் 206 

அட்டவரண 7.6 "E1" முன்டமாழிவின் முக்கி  அம் ங்கள் 207 

அட்டவரண 7.7 "E2" முன்டமாழிவின் முக்கி  அம் ங்கள் 208 

அட்டவரண 7.8 "E3" முன்டமாழிவின் முக்கி  அம் ங்கள் 209 

அட்டவரண 7.9 "E4" முன்டமாழிவின் முக்கி  அம் ங்கள் 211 

அட்டவரண 7.10  ாதாரண  கல்லின் ஒட்டுடமாதத் 

உற்பத்தி சுரம  

212 

அட்டவரண 7.11  ரரளகளின் ஒட்டுடமாத்த உற்பதத்ி 

சுரம 

212 

அட்டவரண 7.12 சுரங்க கூட்டரமவிலிருந்து 

கணிக்கப்படும்  த்தம் அதிகரிக்கும் 

மதிப்புகள் 

214 

அட்டவரண 7.13 ஒவ்டவாரு சுரங்கதத்ிலிருந்தும் 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

215 

அட்டவரண 7.14 5 சுரங்கங்களில் நில அதிரவ்ுகள் 216 

அட்டவரண 7.15 5 சுரங்கங்களிலிருந்து  மூக 

டபாருளாதார நன்ரமகள் 

217 

அட்டவரண 7.16 5 சுரங்கங்களிலிருந்து யவரல 

வா ்ப்புகள் 

217 

அட்டவரண 7.17 5 சுரங்கங்களில் இருந்து கிரீன்டபல்ட் 

வளர ்ச்ி நன்ரமகள் 

218 



 

அட்டவரண 7.18 பிளாஸ்டிக் கழிவுகரள யமலாண்ரம 
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ட  ல் திட்டம் 

225 

அட்டவரண 10.1 நில  ் சூழலுக்கான முன்டமாழி ப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகள் 

229 

அட்டவரண 10.2 மண் யமலாண்ரமக்கான 

முன்டமாழி ப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

230 

அட்டவரண 10.3 நீர ் சூழலுக்கான முன்டமாழி ப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகள் 

231 

அட்டவரண 10.4 காற்று சூழலுக்கான முன்டமாழி ப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகள் 

232 

அட்டவரண 10.5 இரர  ்ல் சூழலுக்கான 

முன்டமாழி ப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

233 

அட்டவரண 10.6 தரர அதிரவ்ுகள் மற்றும் ஃப்ரள ராக் 

ஆகி வற்றிற்கான முன்டமாழி ப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகள் 

234 

அட்டவரண 10.7 5 ஆண்டு திட்ட காலத்திற்கு 

முன்டமாழி ப்பட்ட மரம் வளரப்்பு 

ட  ல்பாடுகள் 

236 

அட்டவரண 10.8 மரம் வளரப்்பு நடவு ட  ்  

பரிந்துரரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

237 

அட்டவரண 10.9 மருத்துவ பரிய ாதரன அட்டவரண 239 

அட்டவரண 10.10 பணி ாளரக்ளுக்கு முன்டமாழி ப்பட்ட 

காலமுரற பயிற்சிகளின் பட்டி ல் 

243 

அட்டவரண 10.11 முன்டமாழி ப்பட்ட திட்டத்திற்கான 

சுற்று ச்ூழல் யமலாண்ரம திட்டம்(EMP) 

பட்டஜட் 

235 

அட்டவரண 11.1 முக்கி  அம் ங்கள் 247 

அட்டவரண 11.2 முன்டமாழி ப்பட்ட திட்டத்தின் நில 

ப ன்பாட்டு முரற 

249 



 

அட்டவரண 11.3 முன்டமாழி ப்பட்ட திட்டத்தின் 

வளங்கள் மற்றும் இருப்புக்கள் 

250 

அட்டவரண 11.4 இறுதி குழி பரிமாணம் 250 

அட்டவரண 11.5 முன்டமாழி ப்பட்ட திட்டத்தின் நீர ்

யதரவ 

251 

அட்டவரண 11.6 நில ப ன்பாடு/நில கவர ் அட்டவரண 

10கிமீ சுற்றளவு 

252 

அட்டவரண 11.7 வானிரல தரவு தளத்தில் பதிவு 

ட  ் ப்பட்டது  

254 

அட்டவரண 11.8 எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள் & 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

256 

அட்டவரண 11.9 பிந்ரத  திட்ட கண்காணிப்பு திட்டம் 263 

அட்டவரண 11.10 சுற்று ச்ூழல் யமலாண்ரம திட்டம் (EMP) 
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நபை்கள் பட்டியலில் 

படம் 2.1 
 ரய்வ ஆஃப் இந்தி ாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 

குத்தரகப் பகுதியின் இருப்பிட வரரபடம் 
10 

படம் 2.2 
இரட கத்தின் 5 கிமீ சுற்றளரவக் காட்டும் 

நிலப்பரப்பு வரரபடம் 
11 

படம் 2.3 
10 கிமீ சுற்றளவில் யமற்பரப்பு அம் ங்கரளக் 

காட்டும் படம் 
12 

படம் 2.4 
5 கிமீ சுற்றளவில் யமற்பரப்பு அம் ங்கரளக் காட்டும் 

படம் 
13 

படம் 2.5 
1 கிமீ சுற்றளவில் யமற்பரப்பு அம் ங்கரளக் காட்டும் 

படம் 
14 

படம் 2.6 
கூகுள் யமப் 5 கிமீ ஆரம் தாங்கல் மண்டலத்ரதக் 

காட்டுகிறது 
16 

படம் 2.7 
500மீ ஆரம் உள்ள சுரங்க கூட்டரமவின் கூகுள் 

வரரபடம் 
19 

படம் 2.8 பிராந்தி  புவியி ல் வரரபடம் 23 

படம் 2.9 புவியி ல் வரரபடம் 24 

படம் 2.10 சுரங்க குதத்ரக திட்டம் மற்றும் யமற்பரப்பு திட்டம் 27 

படம் 2.11 
நிலப்பரப்பு புவியி ல் ஆண்டு வாரி ான வளர ்ச்ி 

உற்பத்தித் திட்டம் 
32 

படம் 2.12 மூடல் திட்டம் மற்றும் பிரிவுகள் 38 

படம் 3.1 
ஆ ்வுப் பகுதியில் நிலப் ப ன்பாடு மற்றும் நில 

அட்ரடயின் ரப வரரபடம் 
45 

படம் 3.2 
நில ப ன்பாட்டு நில அட்ரட வரரபடம் 10 கிமீ 

சுற்றளவு 
47 

படம் 3.3 10 கிமீ சுற்றளவில் மண் மாதிரி இடங்கள் 51 

படம் 3.4 குத்தரக பகுதியின் மண் வரரபடம் 52 

படம் 3.5 10 கிமீ சுற்றளவில் நீர ்மாதிரி இடங்கள் 58 

படம் 3.6 
திட்ட தளத்தில் இருந்து 10கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் 

வரரபடம் 
66 



 

படம் 3.6.1 
திறந்த கிணறு விளிம்பு வரரபடம் அக்யடாபர ் 2021 1 

கிமீ சுற்றளவு 
67 

படம் 3.6.2 
திறந்த கிணறு விளிம்பு வரரபடம் நவம்பர ்2021 1 கிமீ 

சுற்றளவில் 
68 

படம் 3.6.3 
திறந்த கிணறு விளிம்பு வரரபடம் டி ம்பர ்2021 சுமார ்

1 கிமீ சுற்றளவு 
69 

படம் 3.7 நிலத்தடி நீர ்வா ்ப்பு வரரபடம் 70 

படம் 3.7.1 
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அத்தியாயம் 1 

அறிமுகம் 

 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி என்பது சுரங்கத ் திட்டத்திற்கான சட்டப்பூரவ் 

ததவவயாகும். சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு, 2006 மற்றும் அதன் 

திருத்தங்களுக்கு இணங்க மாநில அளவிலான அந்தந்த நிறுவனங்களுக்கு 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். 

15.01.2016 தததியிட்ட சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துவற அவமசச்கம் மற்றும் 

பருவநிவல மாற்றம் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு - சுரங்கத் திருத்த 

அறிவிப்பில் இந்த விஷயம் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதில் “ஒரு 

குத்தவகயின் சுற்றளவுக்கு இவடதய உள்ள தூரம் மற்ற குத்தவகயின் 

சுற்றளவில் இருந்து 500 மீட்டருக்கும் குவறவாக இருக்கும் தபாது ஒரு சுரங்க 

குலுமம் உருவாக்கப்படும் கனிம பகுதியாகும். 

1.1 அறிக்ககயின் ந ாக்கம்: 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டின் (EIA) ஆய்வின் தநாக்கம் 

தநரடியாகதவா அல்லது மவறமுகமாகதவா மற்றும் குறிப்பாக சுற்றுசச்ூழல், 

சமூக மற்றும் பபாருளாதார பாதிப்புகள் என அவனத்து தாக்கங்களும் 

முழுவமயாக ஆய்வு பசய்யப்பட்டு கவனிக்கப்படுவவத உறுதி 

பசய்வதாகும். சுற்றுசச்ூழவலப் பாதுகாத்தல், வளங்கவள உகந்த முவறயில் 

பயன்படுத்துதல் மற்றும் திட்டத்தின் தநரத்வதயும் பசலவவயும் 

மிசச்ப்படுத்துதல் ஆகியவவ நன்வமகள் ஆகும். 

சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிவல மாற்ற அவமசச்கம் அரசு 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1986 இன் கீழ் 27/01/1994 இன் அறிவிப்பின் 

மூலம் சில தமம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிவய (EC) 

கட்டாயமாக்கியது 2009, 2012, 2016 ஆகிய ஆண்டுகளில் திருதத்ப்பட்ட 14/09/2006 

தததியிட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்க அறிவிப்பு SO 1533(E) உடன் பவளியிடப்பட்டது. 

தமலும் பல்தவறு திருத்தங்கள் தமற்பகாள்ளப்பட்டது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் வனதத்ுவற அவமசச்கம் & பருவநிவல மாற்றம், அரசங்க 

கனிமங்கவள சுரங்கப்படுத்துவதற்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

வழிகாட்டுதல் வகதயடு இந்தியாவின், சுரங்க குத்தவகக்கு 

பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதிக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்காக. பல்தவறு 

வவகயான வளரச்ச்ித் திட்டங்களுக்கு சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவது 

கட்டாயமாகும் (அட்டவவண- 1 (அ) அறிவிப்பு). இந்த அறிவிப்பானது ஏ மற்றும் 

பி என இரண்டு வவககளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. வவக-ஏ திட்டங்களுக்கு 

(தற்தபாதுள்ள திட்டங்களின் விரிவாக்கம் மற்றும் நவீனமயமாக்கல் உட்பட) 

மத்திய அரசின் (சுற்றுசச்ூழல் அவமசச்கம் மற்றும் இந்திய வன அரசாங்கம்) 

அனுமதி ததவவ, அதத தநரத்தில் வவக-B திட்டங்கள் மாநில அளவிலான 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணயதத்ால் (SEIAA) பரிசீலிக்கப்பட 

தவண்டும். சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துவற அவமசச்கம் மற்றும் பருவநிவல 

மாற்றம் இன் ஒப்புதல். மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணயம் 

தமிழ்நாட்டின் சுற்றுசச்ூழல், அனுமதி தகாரும் 1.19.0 பெக்தடர ் குத்தவகப் 
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பகுதியில் 9.69.0பெக்தடர ் பரப்பளவில் சுரங்கம் 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் 

உள்ளது. 

1.2 திடட்ம் மற்றும் திட்ட ஆதரவாளரின் அகடயாளம்: 

1.2.1 திட்டத்தின் அகடயாளம்: 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனம் மற்றும் காலநிவல மாற்ற 

அவமசச்கத்தால் பவளியிடப்பட்ட அறிவிப்புக்கு இணங்க, பசப்டம்பர ்14, 2006 

தததியிட்ட வரத்்தமானி அறிவித்தல் டிசம்பர ் 2009, ஏப்ரல் 2011, டிசம்பர ் 2012, 

மாரச் ் 2013, பசப்டம்பர ் 2013 மற்றும் ஜனவரி 2015 இல் திருத்தப்பட்டது. B1” 
திட்டம் சுரங்க கூட்டவமவு உருவாக்கம் காரணமாக. மதுவர மாவட்டம் 

மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம், கல்லிக்குடி தாலுகாவில் உள்ள சின்ன உலகாணி 
கிராமத்தில் 9.69.0 பெக்தடர ் பரப்பளவில் 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் உள்ள 

அவனத்து முன்பமாழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனதவ உள்ள சாதாரண கல்   

மற்றும் கிராவல் குவாரிகளின் ஒட்டுபமாத்த சுவமவய கருத்தில் பகாண்டு 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்வக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பு 

விதிமுவறகளில் வழங்கப்பட்ட காபணாளி கடிதம் எண். 

SEIAA-TN/F. No :8499/SEAC/ToR-991/2021 நததி:28.07.2021. 

1.2.2 திட்ட ஆதரவாளரின் அகடயாளம்:  

குத்தவகப் பகுதியானது புல எண்களில் அவமந்துள்ள 1.19.0 பெக்தடர ்

பட்டா நிலமாக வவகப்படுத்தப்பட்ட கன்னிப் பகுதி. 72/4, சின்ன உலகாணி 
கிராமம், கல்லிக்குடி வட்டம், மதுவர மாவட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநிலம் 

திரு. க.பவங்கட்ராமன் பபயரில் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

 

முன்பமாழிபவரின் பபயர ்

மற்றும் முகவரி 

திரு. க.வவங்கட்ராமன், 

த/பப கல்யாண சுந்தரம், 

எண்.41- சாய்ராம் இல்லம், 

ொரவ்ி நகர ்2வது பதரு, 

அரசரடி, மதுவர மாவட்டம் – 625 016 

1.3 திடட்த்தின் சுருக்கமான விளக்கம்: 

அட்டவகை 1.1: திட்ட விளக்கம் 

வ. 
எை் 

தகவல் விவரங்கள் 

1. திட்டத்தின் பபயர ் சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் 
சுரங்கம் 

2. முன்பமாழிபவர ்பபயர ் திரு. க.பவங்கட்ராமன் 
3. தமல்தாள் எண் 58-K/01 
4. பகுதியின் உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 

அதிகபட்சமாக 107 மீ  
5. இடம் புல எண்: 72/4, சின்ன உலகாணி 

கிராமம் 
குத்தவகக்கு வவதத்ிருக்கும் 
பகுதி 

1.19.0 பெக்தடர ்

வருவாய் கிராமம் சின்ன உலகாணி 
வட்டம் கல்லிக்குடி 

மாவட்டம் மதுவர 

நிவல தமிழ்நாடு 
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7. திட்ட உலகளாவிய சுற்றுசச்ூழல் 
அவமப்பு ஒருங்கிவணப்புகள் 

தூண் 
ஐடி 

அட்சதரவக தீரக்்கதரவக 

1 09°46'03.91” வ 78°02'44.95” கி 
2 09°46'04.19” வ 78°02'45.11” கி 
3 09°46'06.24” வ 78°02'45.68” கி 
4 09°46'08.21” வ 78°02'48.04” கி 
5 09°46'07.92” வ 78°02'49.53” கி 
6 09°46'03.58” வ 78°02'48.08” கி 

 

8. குத்தவக நிவல புதிய குத்தவக 

9. சுரங்க குதத்வக பகுதியின் 
நிலப்பரப்பு 

சமபவளிப் பகுதி 

10 கனிம சுரங்கத்தின் பபயர ் சாதாரண கல்   சுரங்கம் 
11. சுரங்க முவற திறந்த காஸ்ட், அவர 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்டது 

12. பமாத்த புவியியல் இருப்புக்கள் 2,29,800 கன மீட்டரக்ள் 
13. பமாத்த சுரங்க இருப்புக்கள் 61,690 கன மீட்டரக்ள் 

14. உற்பத்தி திறன் 61,690 கன மீட்டரக்ள் 
15. என்னுவடய வாழ்க்வக ஐந்து வருடம் 
16. துவளயிடுதல்/பவடித்தல் பவடிக்காதது 

17. நில பயன்பாட்டு முவற விளக்கம் 
தற்ந ாகதய  குதி 

(வெக்நடர்) 
சுரங்க குழி இல்வல 

உள்கட்ட
வமப்பு 

இல்வல 

சாவலகள் இல்வல 
பசுவம 
அரண் 

இல்வல 

பயன்படுத்
தப்படாத 

பகுதி 
1.19.0 

வமாத்தம் 1.19.0 
 

18. திட்ட பசலவு ரூ.22,33,000/- 
19. சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்வம 

திட்டம் பசலவு 
ரூ.3,80,000/- 

20 பபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் 
பபாறுப்பு பசலவு 

ரூ.45,000/- 

21. நீர ்ததவவகள் மற்றும் ஆதாரம் 2.165 கி.லி/ நா 
22. திட கழிவு பூஜ்யம் 

23. நில அதிரவ்ு மண்டலம் மண்டலம் II (MSK VI) குவறந்த ஆபத்து 
மண்டலம் 

1.3.1  ாட்டிற்கும் பிரா ்தியத்திற்கும் திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் 

இப்பகுதியின் கனிம ததவவயின் பயன்பாட்வட பூரத்்தி பசய்வதத 

திட்டத்தின் அடிப்பவட தநாக்கமாகும். நகரமயமாக்கல் மற்றும் 

பதாழில்மயமாக்கல் கட்டுமானப் பபாருடக்ளின் ததவவவய 

அதிகரித்துள்ளது. முக்கியமாக பநடுஞ்சாவலகள், கட்டிடங்கள், ஊர ்தபான்ற 

உள்கட்டவமப்பு திட்டங்களில், இது கல்/பாவறகள் கட்டுவதற்கான 

ததவவவய உயரத்த்ியுள்ளது. கல் அகழ்வு கட்டுமானப் பபாருடக்வள 

வழங்குவததாடு மட்டுமல்லாமல், மாநிலத்தின் தவவலவாய்ப்பு மற்றும் 



4|ப க ் க ம ்  

 

பபாருளாதார வளரச்ச்ிவயயும் வழங்குகிறது. இது இறுதியில் 

பிராந்தியத்தின் / பகுதியின் சமூக-பபாருளாதார நிவலவய தமம்படுத்தும். 

1.4 ஒழுங்குமுகற இைக்கங்கள்:  

 துல்லியமான பகுதி தகவல்பதாடரப்ு கடிதம் இவண இயக்குநர ் / 

உதவி இயக்குநர ் (i/c), புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துவற, மதுவர 

மாவட்டம் RC.எண்.427/2020-சுரங்கங்கள், தததி:24.12.2020 அவரக்ளால் 

வழங்கப்பட்டது. 

 சுரங்கத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் 

தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் இவண இயக்குநர/் உதவி இயக்குநர ் (i/c), 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கம், மதுவர மாவட்டம், RC.எண். 427/2020/- 

சுரங்கம், தததி:01.03.2021. 

 ஆன்-வலன் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பபறுவதற்கு ஆதரவாளர ்

விண்ணப்பிதத்ுள்ளார.் 

1.5 சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி: 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துவற அவமசச்கம் & பருவநிவல மாற்றம் 

அறிவிப்பின்படி, 18 டிசம்பர ் 2017 தததியிட்ட S.O.3933 (E) இன் படி இந்தத் 
திட்டமானது, அட்டவவண 1(a) கனிமச ் சுரங்கத்தின் B2 வவகயின் கீழ் 

வருகிறது. முன்பமாழியப்பட்ட பகுதி புதிய சுரங்க ஆகும். குத்தவகப் 

பகுதியானது தற்தபாதுள்ள 4 சுரங்கங்கவளக் பகாண்ட பதாகுப்பின் கீழ் 

வருகிறது, தமலும் திரு.தக.பவங்கட்ராமன் பபயரில் ஒரு முன்பமாழியப்பட்ட 

சுரங்கம் 500மீ சுற்றளவில் வவக்கப்பட்டுள்ள இந்த அறிக்வகவய சமரப்்பிதத் 

முன்பமாழிபவர.் பமாத்த பரப்பளவு வனம் அல்லாத, பட்டா நிலமாக நில 

அட்டவவணயில் இருந்து திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

திட்டத்திற்கான சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி பசயல்முவற நான்கு 

நிவலகவளக் பகாண்டிருக்கும். இந்த நிவலகள் வரிவசயாக கீதழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

1. திவரயிடல், 

2. ஸ்தகாப்பிங் 

3. பபாது ஆதலாசவன & 

4. மதிப்பீடு 

 

1.6 ஆய்வின் ந ாக்கம் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்வகயின் தநாக்கம் மாநில 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணயம் - தமிழ்நாட்டிலிருந்து பபறப்பட்ட 

குறிப்பு விதிமுவறகவள அடிப்பவடயாகக் பகாண்டது. சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

வனத்துவற அவமசச்கம் & பருவநிவல மாற்றம் அளவுதகால்களின்படி 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், வெட்ரஜியாலஜி மற்றும் நீரின் தரம், நில 

பயன்பாடு தபான்றவவ பற்றிய அடிப்பவட தரவு தசகரிக்கப்பட்டது. 

முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்வககளின் தபாது சாத்தியமான 
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தாக்கத்வத ஏற்படுத்தும் நடவடிக்வககள் அவடயாளம் காணப்பட்டன. 

துவளயிடுதல், பவடிதத்ல், தபாக்குவரத்து நடவடிக்வககள் 

தபான்றவற்றிற்கான உமிழ்வு காரணி அணுகுமுவறயால் தப்பிதயாடிய தூசி 

கணிக்கப்பட்டது. நீரின் தரம் மற்றும் அளவு பாதிப்புகள் பரிசீலிக்கப்பட்டது. 

திட்ட நடவடிக்வககளின் தபாது நில பயன்பாடு, சமூக பபாருளாதார நிவல 

ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கம் பரிசீலிக்கப்பட்டது. இந்த இணக்கம் 

அடங்கும்: 

 ஒரு பருவத்திற்கான காற்று, சதத்ம், நீர,் நிலம், உயிரியல் மற்றும் சமூக-

பபாருளாதார கூறுகள் பதாடரப்ான அடிப்பவட தரவு தசகரிப்பு. 

 சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகவள கண்டறிந்து மதிப்பீடு பசய்தல் 

மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்வககவள பரிந்துவரத்தல். 

 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தமலாண்வமத் திட்டத்வதத ்

தயாரிதத்ல். 

 பபாது ஆதலாசவனவய நடத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு அறிக்வகயில் பபாது விசாரவணயின் தபாது 

முன்னிவலப்படுத்தப்பட்ட பிரசச்வனகவள நிவரத்்தி பசய்தல். 

 நிவாரணத் திட்டம் மற்றும் சமூகம் மற்றும் இயற்வக வளங்கவள 

பபருக்கும் திட்டம் தயாரித்தல். 

வ. 

எை் 
 ை்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் 

மூல மற்றும் 

அதிரவ்வை் 

1 
சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 
PM10, PM 2.5, SO2, NO2 

7 இடங்களில் மூன்று 

மாதங்களுக்கு 

வாரத்திற்கு இரண்டு 

முவற பதாடரந்்து 24 மணி 
தநர மாதிரிகள் 

(2 வமய & 5 இவட) 

2 வானிவல ஆய்வு 

காற்றின் தவகம் மற்றும் 

திவச, பவப்பநிவல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மவழப்பபாழிவு 

திட்டத் தளதத்ிற்கு 

அருகில், மணிதநரப் பதிவு 

மற்றும் இந்திய வானிவல 

ஆய்வு வமயம் 

நிவலயத்தின் இரண்டாம் 

நிவல மூலங்களிலிருந்து 

பதாடரந்்து மூன்று 

மாதங்கள் 

3 நீர ்தரம் 

உடல், தவதியியல் 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

பகட்டியான பிடிப்பு 

மாதிரிகள் 6 இடங்களில் 

தசகரிக்கப்பட்டன - 4 

நிலத்தடி நீர ் மற்றும் 2 

தமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள்; 
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படிக்கும் காலத்தில் 

ஒருமுவற. 

4 சூழலியல் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கள் 

10 கிமீ சுற்றளவு 

வட்டத்திற்குள் உள்ளன. 

வவரயறுக்கப்பட்ட 

முதன்வம கணக்பகடுப்பு 

மற்றும் இரண்டாம் நிவல 

தரவு வனத்துவறயிடம் 

இருந்து தசகரிக்கப்பட்டது. 

5 ஒலி மட்டங்கள் 
dB(A) இல் இவரசச்ல் 

அளவுகள் 

7 இடங்கள் - சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வின் 

தபாது 24 மணிதநரதத்ிற்கு 

ஒருமுவற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6 
மண்ணின் 

பண்புகள் 

இயற்பியல் மற்றும் 

இரசாயன அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் 4 

இடங்களில் ஒருமுவற 

7 நில பயன்பாடு 
பல்தவறு வவககளுக்கு 

நிலம் பயன்பாடு 

சரத்வ ஆஃப் இந்தியா 

நிலப்பரப்பு தாள் மற்றும் 

பசயற்வகக்தகாள் 

படங்கள் மற்றும் 

முதன்வம ஆய்வு 

ஆகியவற்றின் 

அடிப்பவடயில். 

8 

சமூக-

பபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-பபாருளாதார 

மற்றும் மக்கள்பதாவக 

பண்புகள், பதாழிலாளர ்

பண்புகள் 

முதன்வம கணக்பகடுப்பு 

மற்றும் இந்திய மக்கள் 

பதாவக கணக்பகடுப்பு 

2011 தபான்ற இரண்டாம் 

நிவல ஆதாரங்களின் 

தரவுகளின் 

அடிப்பவடயில். 

9 நீரியல் 

பகுதியின் வடிகால் 

அவமப்பு, 

நீதராவடகளின் தன்வம, 

நீரந்ிவல பண்புகள், 

ரசீாரஜ்் மற்றும் 

பவளிதயற்றும் பகுதிகள் 

இரண்டாம் நிவல 

ஆதாரங்களில் இருந்து 

தசகரிக்கப்பட்ட தரவு 

மற்றும் நீர-்புவியியல் 

ஆய்வு அறிக்வக 

தயாரிக்கப்பட்டது. 

10 

இடர ் மதிப்பீடு 

மற்றும் தபரிடர ்

தமலாண்வம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் பவடிப்புகள் 

மற்றும் நசச்ுப் 

பபாருடக்ளின் பவளியீடு 

ஆகியவற்றால் தபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகவள அவடயாளம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் 

பதாடரப்ுவடய 

ஆபத்துக்கான இடர ்

பகுப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பவடயில். 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதி ்பீடு கட்டகம ்பு 

இந்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிக்வக இங்தக சுருக்கமாக 

பதிபனாரு அத்தியாயங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டதன் படி தயாரிக்கப்பட்டது: 

அத்தியாயம் 1 அறிமுகம் 

அத்தியாயம் 2 - திட்ட விளக்கம் 

அத்தியாயம் 3 - மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

அத்தியாயம் 4 - சூழலின் விளக்கம் 

அத்தியாயம் 5 – எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்வககள் 

அத்தியாயம் 6 - சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

அத்தியாயம் 7 - கூடுதல் ஆய்வுகள் 

அத்தியாயம் 8 - திட்டப் பயன்கள் 

அத்தியாயம் 9 - சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்வம திட்டம் 

அத்தியாயம் 10 - சுருக்கம் 

அத்தியாயம் 11 - ஆதலாசகரின் பவளிப்பாடு 
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அத்தியாயம் 2  

 திட்ட விளக்கம் 

 

2.0 வ ாது 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்வக 14-9-2006 தததியிட்ட 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனதத்ுவற அவமசச்கம் & பருவநிவல மாற்றம் இன் 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் அடிப்பவடயில் 1 டிசம்பர ் 2009 

அன்று திருதத்ப்பட்டது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துவற அவமசச்கம் 

மற்றும் பருவநிவல மாற்றம், அரசாங்கம் கனிமங்கள் சுரங்கத்திற்கான 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு வழிகாட்டி வகதயடு (பிப்ரவரி 2010) 

ஆகியவற்றின் அடிப்பவடயில் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்தியாவின், சாதாரண 

கல்   சுரங்கத் திட்டத்திற்கு (1.19.5 பெக்தடர)் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

பபறுவதற்கும், மற்ற சுரங்கங்கவளயும் தசரத்்து பமாதத் குத்தவகப் பகுதி 

9.69.0 பெக்தடர ் ஆகும், இது 5 பெக்தடர ் விட குவறவா னது. எனதவ, 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனதத்ுவற அவமசச்கம் மற்றும் பருவநிவல மாற்றம், 

GoI O.M.எண். L-11011/175/2018-IA-II (M) தததி: 12/12/2018 இன் படி, ஒரு சுரங்க 

கூட்டவமவு அல்லது தனிநபர ் குத்தவக 5 பெக்டருக்கு தமல் இருந்தால், 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு / சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்வம திட்டம் பபாருந்தும் 

முன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான பசயல்முவற.  

2.1 திடட்த்தின் விளக்கம் 

சின்ன உலகாணி கிராமத்தில் ஏற்கனதவ உள்ள நான்கு சுரங்கங்கள் 

மற்றும் ஒரு முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கள் அடங்கிய அறிக்வக கீழ் 

வருகிறது கல்லிக்குடி வட்டம் மற்றும் மதுவர மாவட்டம், தமிழ்நாடு. குத்தவக 

பகுதி சின்னஉலகாணி கிராமத்தில் அவமந்துள்ள பமாதத் 

கனிமமயமாக்கப்பட்ட 9.69.0 பெக்தடர ் பரப்பளவவ உள்ளடக்கியது. 

கல்லிக்குடி வட்டம் மற்றும் தகாயம்புதத்ூர ் மாவட்டம், தமிழ்நாடு பல்தவறு 

தநாக்கங்களுக்கு குத்தவகக்கு விட்டிருந்தது. சின்னஉலகாணி கிராமத்தின் 

தனிப்பட்ட சுரங்கம் குத்தவகப் பகுதி, தமிழ்நாடு, மதுவர மாவட்டம், 

புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துவற இவண இயக்குநர ் / உதவி இயக்குநர ் (i/c) 

மூலம் சாதாரண கல்   உதலாகத்வத சுரங்க 5 ஆண்டுகள் குத்தவகக்கு 

எடுதத்ார.் விண்ணப்பம் மற்றும் முன்பமாழிபவரால் வழங்கப்பட்ட 

தமற்பரப்புத் திட்டத்தின் அடிப்பவடயில் தனிப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

குத்தவகதாரரக்ள், அளவு வரம்பு பகுதிகவள பசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி தபான்ற சட்டரீதியான அனுமதிகவளப் 

பபறுவாரக்ள். திருக்கு சுரங்கத் திட்டம்.க.வவங்கட்ராமன் சாதாரண கல்   

மற்றும் கிராவல் குவாரிக்கு தமிழ்நாடு மதுவர மாவட்டம் புவியியல் மற்றும் 

சுரங்கத்துவற துவண இயக்குனர ் மற்றும் குறிப்பு விதிமுவறகள் கடிதம் 

ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது.  

Lr No.SEIAA-TN/F.No.8499 /SEAC/ToR-991/2021 நததி: 28.07.2021. 
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படம் 2.1 முதல் படம் 2.8 வவர, இருப்பிட வவரபடம், தமற்பரப்பு 

அம்சங்கள், நிலப்பரப்பு மற்றும் குத்தவகப் பகுதி படத்வத ஒவ்பவான்றாக 

கூகுள் இதமஜரியில் காட்டுகிறது. 

2.2 வகர டத்துடன் இரு ்பிட விவரங்கள் 

பரப்பளவு இந்திய சரத்வ டாப் தாள் எண். 58- K/01 இல் உள்ளது மற்றும் 

அட்சதரவககள் 09°46'03.58"வ முதல் 09°46'08.21"வ & தீரக்்கதரவககள் 

78°02'44.95"கி முதல் 78°02'49.53"கி வவர உள்ளது. தமிழ்நாடு, மதுவர மாவட்டம், 

கல்லிக்குடி வட்டம், சின்னஉலகாணி கிராமம், புல எண். 72/4-இல் 

அவமந்துள்ள. இந்த தளம் ததசிய பநடுஞ்சாவலகள் 45B திருசச்ி-தூத்துக்குடி 

பநடுஞ்சாவலயில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 5 கிமீ பதாவலவில் உள்ளது. சுரங்கத ்

தளம் வடகிழக்கில் எம்.டி -895 (தமலக்தகாட்வட - கூடக்தகாவில்) சாவலயில் 

இருந்து 0.63கி.மீ பதாவலவில் உள்ளது மற்றும் சின்னஉலகாணி வழியாக 

அவமந்துள்ள பஞ்சாயதத்ு சாவல அந்த இடத்திலிருந்து 1 கிமீ பதாவலவில் 

உள்ளது. இருப்பிடத் திட்டம் கீதழ காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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 டம் 2.1: இ ்தியாவின் சர்நவயில் இரு ்து எடுக்க ் டட் குத்தகக ் 

 குதியின் இரு ்பிட வகர டம் 
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 டம் 2.2: இகடயக மை்டலத்தின் 5 கிமீ சுற்றளகவக் காடட்ும் இடவியல் வகர டம் 
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 டம் 2.3:  டம் காடட்ும் நமற் ர ்பு 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ளது 
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                                      டம் 2.4: 5 கிமீ சுற்றளவில் நமற் ர ்பு அம்சங்ககளக் காடட்ும்  டம் 
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 டம் 2.5:  டம் சுற்றியுள்ள நமற் ர ்பு அம்சங்ககளக் காடட்ுகிறது 1 கிமீ சுற்றளவு



15|ப க ் க ம ்  
 

அட்டவகை 2.1 திடட்த்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

வ.எை் அளவுருக்கள் விளக்கம் 

1. திட்டத்தின் பபயர ் சின்ன உலகாணி சுரங்கம் 

2. திட்டத்தின் தன்வம சாதாரண கல்   மற்றும் கிராவல் 

3. திட்ட ஆதரவாளர ் திரு. க.பவங்கட்ராமன் 

4. குத்தவக காலம் 

பசல்லுபடியாகும் 

முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கம் 

5. குத்தவக விவரங்கள் 1.19.5 பெக்தடர ்

6. திட்டத்தின் இடம் சின்ன உலகாணி கிராமம் & கல்லிக்குடி வட்டம் 

7. பமாத்த குதத்வக பகுதி 1.19.0 பெக்தடர ்

8. திட்டத்தின் வவக B2 

9. திட்டத்தின் திறன் ஐந்து வருடங்களுக்கு 63040 Cbm 

10. குத்தவக பகுதி 

ஒருங்கிவணப்புகள் 

09°46'03.58"வ முதல் 09°46'08.21"வ வவர 

78°02'44.95" கி முதல் 78°02'49.53"கி வவர 

அட்டவகை 2.2: எல்கல ஒருங்கிகை ்புகள் 

எல்கலத் தூை் எை். அடச்நரகக தீரக்்கநரகக 

1 10° 07' 28.61"வ 78° 07' 28.53" கி 

2 10° 07' 28.57"வ 78° 07' 26.47" கி 

3 10° 07' 37.17"வ 78° 07' 26.78" கி 

4 10° 07' 37.73"வ 78° 07' 29.38" கி 

5 10° 07' 37.28"வ 78° 07' 29.01" கி 

6 10° 07' 34.57"வ 78° 07' 29.16" கி 

7 10° 07' 34.18"வ 78° 07' 28.04" கி 

2.3 திடட்த்திற்கான நதகவ 

வீடுகள், பாலங்கள் மற்றும் சாவலகவள நிரம்ாணிப்பதற்கான அடிப்பவட 

கட்டுமானப் பபாருள் கல். இது வலுவூட்டப்பட்ட சிபமண்ட் கான்கிரீட.் 

கட்டுமானப் பபாருட்கவள விட மலிவானது. எனதவ, இந்த ததவவவய மனதில் 

வவதத்ு, நீடித்து நிவலத்திருப்பதற்கும் நுகரத்வாரின் ததவவக்தகற்ப பசதுக்கி 

அழகுபடுத்துவதற்கும் கல் பவட்டுவது அவசியம். நமது நாட்டில் 

உள்கட்டவமப்புத் துவறயின் வளரச்ச்ியுடன் கிராவனட் ததவவ அதிகரித்து 

வருகிறது. சாதாரண கல்லின் ததவவ மாநிலத்திலும், அருகிலுள்ள நகரங்கள் 

மற்றும் நகரங்களிலும் எப்தபாதும் அதிகமாக இருக்கும். எனதவ, உள்நாட்டு 

சந்வதயில் சாதாரண கல்லுக்கு எப்தபாதும் நல்ல ததவவ உள்ளது. திட்டத்வதத ்

பதாடங்க, அது சாதாரண கல்   மற்றும் கிராவல்யின் ததவவக்கும் 

விநிதயாகத்திற்கும் இவடதய உள்ள இவடபவளிவய கண்டிப்பாகக் குவறக்கும். 
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 டம் 2.6: கூகிள் வகர டம் தாங்கல் மை்டலத்தின் 5 கிமீ சுற்றளகவக் காடட்ுகிறது 
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அட்டவகை 2.3: சுற்றுசச்ூழல் உைரத்ிறன் (சுற்றியுள்ள விவரங்கள்) 

வ.எை் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1. அருகிலுள்ள குடியிருப்பு சின்ன உலகாணி 

2. அருகிலுள்ள 

நகரம்/நகரம் 

திருமங்கலம் – 9 கிமீ – வடதமற்கு 

3. அருகிலுள்ள ரயில் 

நிவலயம் 

திருமங்கலம் - 9 கிமீ - வடதமற்கு 

4. அருகிலுள்ள ததசிய 

பநடுஞ்சாவல / மாநில 

பநடுஞ்சாவல 

ததசிய பநடுஞ்சாவல - 45B - திருசச்ி - 

தூத்துக்குடி - 5 கிமீ கிழக்கு 

மாநிலபநடுஞ்சாவல (SH-154) 

வத்தலகுண்டு - தபவரயூர ்- காரியாபட்டி - 9 

கிமீ-பதன்கிழக்கு. 

5. பதால்லியல் இடம் குத்தவகக்கு விடப்பட்ட பகுதியில் இருந்து 

300மீ சுற்றளவில் பதால்பபாருள் / 

வரலாற்று நிவனவுசச்ின்னங்கள் எதுவும் 

இல்வல. 

6. சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் மண்டலம் 

பபாருளாதார ஒதத்ுவழப்பு அவமப்பு 

உணரத்ிறன் மண்டலம் / வனவிலங்கு 

சரணாலயம் / கடுவமயான மாசுபட்ட 

பகுதி / வெதபங்க் ஏரியா சிவில் 

அதசாசிதயஷன் / கடதலார ஒழுங்குமுவற 

மண்டலங்கள் பகுதியில் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்வல. 

7. 1 கிமீ சுற்றளவில் 

ஒதுக்கப்பட்ட/ 

பாதுகாக்கப்பட்ட 

காடுகள்/ 

அறிவிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் 

குத்தவகக்கு விடப்பட்ட பகுதியில் இருந்து 

1 கிமீ சுற்றளவில் பாதுகாக்கப்பட்ட 

காடுகள் எதுவும் இல்வல. 

8. அருகிலுள்ள 

ஆறு/நீரந்ிவல 

பதரக்ு ஆறு - 130மீ தமற்குப் பகுதியில் 

பதாட்டி - 70 மீ கிழக்கு 

ஓவட - 65 மீ வடக்கு 

9. நில அதிரவ்ு மண்டலம் மண்டலம் II (MSK VI) குவறந்த ஆபதத்ு 

மண்டலம் 
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2.4 திட்ட ்  குதி 

 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் தளம் சாரந்்தது  

 அவனத்து திட்டப் பகுதியிலும் எந்த நன்வமயும் அல்லது பசயலாக்கமும் 

முன்பமாழியப்படவில்வல. 

இல்வல சம்பந்தப்பட்ட வன நிலம் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் 

பபரிய தாவரங்கள் மற்றும் மரங்கள் இல்லாதது. 

 

(i) பாழான நிலம்  இல்வல 

(ii) தமய்சச்ல் நிலம் இல்வல 

(iii) விவசாய நிலம் இல்வல 

(iv)மற்றவவ 

(குறிப்பிடவும்) 

மானாவாரி புஞ்வச பட்டா நிலம் 

1.19.0 பெக்தடர ்

 

கனிமங்கவள அகற்றுவதன் மூலம் அப்பகுதியில் பள்ளங்கவள 

உருவாக்குவது சுரங்க நடவடிக்வகயாக இருந்தாலும், ததாராயமான கல் மற்றும் 

கிராவல் சுரங்கத்தில் ததாண்டிபயடுக்கப்பட்ட குழி, கனிமதவ்த முழுவமயாக 

பிரிதப்தடுதத் பிறகு நீர ் ததக்கமாக உருவாக்கப்படும், எனதவ நிலப்பரப்பு 

அம்சங்களில் மாற்றம் ஏற்படும். நில பயன்பாட்டு முவற. சுரங்கம் மற்றும் 

அதனுடன் பதாடரப்ுவடய நடவடிக்வககளால் சீரழியும் நிலப்பரப்வப 

பின்வருமாறு பிரிக்கலாம் 

தவலகள்:-  

I. சுரங்கத்தின் கீழ் முன்பமாழியப்பட்ட நிலப்பகுதி - 0.50.0 பெக்தடர.்  

II. 7.5மீ, 10மீ & 50மீ சிவல எல்வலக்கு உடப்ட்ட நிலப்பரப்பு - 0.56.0 பெக்தடர.் 
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 டம் 2.7 500 மீ சுற்றளவில் உள்ள சுரங்க கூட்டகமவு கூகிள் உருவ ் டம் 



20|ப க ் க ம ்  
 

2.5 புவியியல் 

2.5.1 மாவட்டத்தின் புவியியல்: 

தமிழ்நாட்டின் மதுவர மாவட்டம் பதற்கு கிரானுலிடிக் நிலப்பரப்பின் ஒரு 

பகுதியாகும், தமலும் இது முதன்வமயாக புதராட்தடாதராதசாயிக் யுகத்தின் 

பிற்பகுதி வவர ஆரக்்கியனின் படிகப் பாவறகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பிராந்திய ரீதியாக, பாவறகவள ஐந்து வவககளாகப் பிரிக்கலாம்: 

 குவாரட்்வசட், கால்க் க்னீஸ்/படிக சுண்ணாம்பு, காரப்னட்-சில்லிமவனட் ± 

பதயாவடட் ± காரட்ிவரட் ± ஸ்வபனல் க்னீஸ், வமனர ்காரப்னட்-காரட்ிவரட் 

க்னீஸ் மற்றும் காரப்னட்டிஃபபரஸ் குவாரட்்தஸா-ஃபபல்ட்ஸ்பதிக் 

குவாரட்்வசட் மற்றும் தமக்லிட்டிஸ்பாதிக் குவாரட்்வசட் ஆகியவற்வற 

உள்ளடக்கிய பமட்டாபசடிபமன்டரி குழு, மற்றும் 

 சாரத்னாவகட் குழு அமில சாரத்னாவகட் மற்றும் வபராக்ஸீன் 

கிரானுவலட் ஆகியவற்வறக் பகாண்டுள்ளது. 

 ஆம்பிதபாவலட், வபராக்ஸவனட் மற்றும் தகப்தரா 

(மாஃபிக்சல்ட்ராமாஃபிக்ஸ்) ஆகியவற்வறக் பகாண்ட பவழய ஊடுருவும் 

பாவறகள். 

 மிக்மாவடட் குழுவானது கட்டுப்பட்ட ொரன்்ப்பளன்டிபதயாவடட் க்னீஸ், 

கிதர கிராவனடிக் க்னீஸ், 

 இளஞ்சிவப்பு கிராவனட் பநய்ஸ் மற்றும் சாம்பல் ொரன்்ப்பளண்தட 

கிராவனட். 

அட்டவகை 2.4  குதியின் மூநலா ாயம் 

வயது குழு லிதத்ாலஜி 

தொதலாசீன் 
பிளாக் பருத்தி 

மண்/களிமண் ± ஜிப்சம் 
பசதனாதசாயிக் கன்கர/்கால்க்-துஃபா 

அமில ஊடுருவல்கள் 
குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் 

பபக்மாவடட் 
பிங்க் கிராவனட் 

சிவமவல வசவனட் 
வளாகம் 

பநஃபபலின்-வசவனட் 

சாக் ஹில்ஸ் 
(அடிப்பவட 

ஊடுருவல்கள்) 
வபராக்ஸவனட்/டுவனட் 

ஆரக்்கியன் - 
தபலிதயாபுதராபடதராதசாயிக் 

தீபகற்ப ஜினீசிக் 
வளாகம் (II) 

பிஜிசி (II) 

பிங்க் கிராவனட் க்னீஸ் 
 

ஆரக்்கியன் சாரத்னாவகட் குழு 

சாரத்னாவகட் 
(வவகப்படுதத்ப்படாதது) 
வபராக்ஸீன் கிரானுவலட் 

தபண்டட் தமக்னவடட் 
குவாரட்்வசட் 
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 மதுவர மாவட்டம், தமக்னவடட் குவாரட்்வசட், வபராக்ஸீன் கிரானுவலட் 

மற்றும் சாரத்னாவகட் ஆகியவற்றின் என்கிதளவ்கவளக் பகாண்ட PGC (II) இன் 

ொரன்்ப்பளன்ட் பதயாவடட் க்னீஸ்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி 

வபராக்ஸீன் கிரானுவலட்டின் பல பட்வடகவள பவளிப்படுதத்ுகிறது, இது 

நடுதத்ர தானியங்கள், நடுத்தர முதல் அடர ் சாம்பல் நிறம் மற்றும் பபாதுவாக 

பிராந்திய இவலகளுக்கு இவணயாக ஜினிசிக் நாட்டில் முக்கியமாக தனிதத்ு 

நிற்கிறது. சாரத்னாவகட் கரடுமுரடான தானியமானது, பபரியது, பல 

இடங்களில் அது இவலகளாகவும், சாம்பல் நிறமாகவும், க்ரஸீாகவும் இருக்கும், 

தமலும் கற்பாவறகள் மற்றும் சிறிய குமிழ்களாக பவளிப்படும். இது மதுவர 

மாவட்டத்தின் மதத்ிய, தமற்கு மற்றும் பதற்கு பகுதிகளில் நன்கு 

பவளிப்படுகிறது. ஃதபாலிதயஷனின் பபாது தவவலநிறுதத்ம் கிழக்கு 

வடகிழக்கு - தமற்கு பதன் தமற்கு, கிழக்கில் இருந்து தமற்கு இலிருந்து முவறதய 

வடதமற்கு மற்றும் வடக்கு தநாக்கி நவனகிறது. 

 தொரன்்ப்தளண்தட-பிஓடிட்தட ஜினிஸ் நன்கு இவலகளாகவும், நடுதத்ர 

முதல் கரடுமுரடான தானியமாகவும், பவளிர ் சாம்பல் நிறமாகவும், தாள்கள் 

மற்றும் சிறிய முடிசச்ுகளாக பவளிப்படும். இளஞ்சிவப்பு கிராவனட் பநய்ஸ் 

பமல்லிய பட்வடகள் மற்றும் பலன்சாய்டல் உடல்களாக நிகழ்கிறது. இது 

மாஃபிக் (முக்கியமாக பதயாவடட் மற்றும் ொரன்்ப்பளண்தட) மற்றும் 
ஃபபல்சிக் (ஃபபல்ட்ஸ்பார ் மற்றும் குவாரட்்ஸ்) கனிமங்களின் மாற்று 

பட்வடகளால் ஆன ஒரு நடுத்தர தானிய பாவறயாகும். இது அவிநாசி பகுதியில் 

நன்கு அறியப்பட்டதாகும். வபராக்சிவனட்/டுவனட் தபான்ற அடிப்பவட 

ஊடுருவல்கள் நாட்டுப் பாவறயில் அவுடக்ிராப் மற்றும் பலன்சாய்டல் 

உடல்களாக நிகழ்கின்றன, தமலும் அவவ பபரும்பாலும் பிராந்திய 

இவலயுதிரக்்கு ஒத்துப்தபாகின்றன. மதுவர நகரின் பதற்கு மற்றும் 

பதன்கிழக்கில் பல அடிப்பவட ஊடுருவல்கள் பதிவாகியுள்ளன. இந்த 

உடல்களின் தபாக்கு கிழக்கு-தமற்கு. பநப்வலன் வசவனட் என்பது 

லுதகாக்தரடிக், கரடுமுரடான பாவற மற்றும் பநப்வலன் உடன் முக்கியமாக 
ஃபபல்ட்ஸ்பாரால் ஆனது மற்றும் பநப்வலன் அகற்றப்பட்டதால் குழிவான 

ததாற்றத்வதக் காட்டுகிறது. இந்த கார பாவற சிவன்மவல மற்றும் அவத 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மட்டுதம கிவடக்கிறது. இளஞ்சிவப்பு கிராவனட், 

பபக்மாவடட் மற்றும் குவாரட்்ஸ் நரம்புகவள உள்ளடக்கிய அமில ஊடுருவல்கள் 

வமக்தரா (பச.மீ. அகலம்-மீட்டர ் நீளம்) முதல் மீதசா அளவு (சில மீட்டர ் அகலம் 

மற்றும் பல மீட்டர ் நீளம்) வவரயிலான நாட்டுப் பாவறகவளக் கடந்து 

பசல்கின்றன. அவனாஷியின் 9 கி.மீ சுற்றளவில் கிராவனட் பவளிப்படுகிறது. 

சிறிய அளவிலான பபக்மாவடட் மற்றும் குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் கிட்டத்தட்ட 

அவனத்து பாவற வவககளிலும் காணப்படுகின்றன. கங்கர ் மற்றும் ஜிப்சம் 

பகாண்ட கருப்பு பருத்தி மண்ணால் குறிப்பிடப்படும் குவாட்டரன்ரி வயது 
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வண்டல்களால் அமில ஊடுருவல்கள் தமபலழுதப்படுகின்றன. பபரும்பாலான 

பகுதி பழுப்பு மற்றும் சிவப்பு பழுப்பு மண்ணால் சூழப்பட்டுள்ளது. கருப்பு 

மண்ணால் மூடப்பட்ட பகுதியின் சில பகுதி ஜிப்சம் கட்டிகளாக உள்ளது. 

மாவட்டத்தின் பதன்தமற்குப் பகுதிவய கருப்பு பருத்தி மண் உள்ளடக்கியது. 

பபக்மாவடட் மற்றும் குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் நுண் (பச.மீ. அகலம்-மீட்டர ் நீளம்) 

முதல் மீதசா அளவு (சில மீட்டர ்அகலம் மற்றும் பல மீட்டர ் நீளம்) வவரயிலான 

நாட்டுப் பாவறகவளக் கடந்து பசல்கின்றன. அவனாஷியின் 9 கிமீ சுற்றளவில் 

கிராவனட் பவளிப்படுகிறது. சிறிய அளவிலான பபக்மாவடட் மற்றும் 

குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் கிட்டத்தட்ட அவனத்து பாவற வவககளிலும் 

காணப்படுகின்றன. கங்கர ்மற்றும் ஜிப்சம் பகாண்ட கருப்பு பருத்தி மண்ணால் 

குறிப்பிடப்படும் குவாட்டரன்ரி வயது வண்டல்களால் அமில ஊடுருவல்கள் 

தமபலழுதப்படுகின்றன. பபரும்பாலான பகுதி பழுப்பு மற்றும் சிவப்பு பழுப்பு 

மண்ணால் சூழப்பட்டுள்ளது. கருப்பு பருத்தி மண்ணால் மூடப்பட்ட பகுதியின் 

சில பகுதி ஜிப்சம் கட்டிகளாக உள்ளது. மாவட்டத்தின் பதன்தமற்குப் பகுதிவய 

கருப்பு பருத்தி மண் உள்ளடக்கியது. பபக்மாவடட் மற்றும் குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் 

நுண் (பச.மீ. அகலம்-மீட்டர ்நீளம்) முதல் மீதசா அளவு (சில மீட்டர ்அகலம் மற்றும் 

பல மீட்டர ் நீளம்) வவரயிலான நாட்டுப் பாவறகவளக் கடந்து பசல்கின்றன. 

அவனாஷியின் 9 கிமீ சுற்றளவில் கிராவனட் பவளிப்படுகிறது. சிறிய 

அளவிலான பபக்மாவடட் மற்றும் குவாரட்்ஸ் நரம்புகள் கிடட்த்தட்ட அவனதத்ு 

பாவற வவககளிலும் காணப்படுகின்றன. கங்கர ் மற்றும் ஜிப்சம் பகாண்ட 

கருப்பு பருத்தி மண்ணால் குறிப்பிடப்படும் குவாட்டரன்ரி வயது வண்டல்களால் 

அமில ஊடுருவல்கள் தமபலழுதப்படுகின்றன. பபரும்பாலான பகுதி பழுப்பு 

மற்றும் சிவப்பு பழுப்பு மண்ணால் சூழப்பட்டுள்ளது. கருப்பு பருத்தி மண்ணால் 

மூடப்பட்ட பகுதியின் சில பகுதி ஜிப்சம் கட்டிகளாக உள்ளது. மாவட்டத்தின் 

பதன்தமற்குப் பகுதிவய கருப்பு பருத்தி மண் உள்ளடக்கியது. கங்கர ் மற்றும் 

ஜிப்சம் பகாண்ட கருப்பு பருத்தி மண்ணால் குறிப்பிடப்படுகிறது. பபரும்பாலான 

பகுதி பழுப்பு மற்றும் சிவப்பு பழுப்பு மண்ணால் சூழப்பட்டுள்ளது. கருப்பு பருத்தி 

மண்ணால் மூடப்பட்ட பகுதியின் சில பகுதி ஜிப்சம் கட்டிகளாக உள்ளது. 

மாவட்டத்தின் பதன்தமற்குப் பகுதிவய கருப்பு பருத்தி மண் உள்ளடக்கியது. 

கங்கர ்மற்றும் ஜிப்சம் பகாண்ட கருப்பு பருத்தி மண்ணால் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

பபரும்பாலான பகுதி பழுப்பு மற்றும் சிவப்பு பழுப்பு மண்ணால் 

சூழப்பட்டுள்ளது. கருப்பு பருத்தி மண்ணால் மூடப்பட்ட பகுதியின் சில பகுதி 

ஜிப்சம் கட்டிகளாக உள்ளது. மாவட்டதத்ின் பதன்தமற்குப் பகுதிவய கருப்பு 

பருத்தி மண் உள்ளடக்கியது. 

ஆதாரம்: மதுவர மாவட்டம் சிறு கனிமங்களுக்கான மாவட்ட ஆய்வு அறிக்வக – தம 2019. 

(https://cdn.s3waas.gov.in/s3f5f8590cd58a54e94377e6ae2eded4d9/uploads/2019/06/2019061089.pdf) 

 

 

https://cdn.s3waas.gov.in/s3f5f8590cd58a54e94377e6ae2eded4d9/uploads/2019/06/2019061089.pdf
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உள்ளூர் புவியியல்: 

 ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் தபாக்வகப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் 

முக்கியமாக கடினமான பாவற உருவாக்கத்வத ஒதர மாதிரியான உருவாக்கம்/ 

சாரத்னாவகட்டின் பாத்ததாலித் உருவாக்கம் ஆகியவற்வற உள்ளடக்கியது. 

அவனத்து திட்டப் பகுதிகளும் பவற்று நிலப்பரப்பு, அவனத்து திட்டப் பகுதிகளும் 

2மீ முதல் 3மீ தடிமன் பகாண்ட கிராவல் உருவாக்கம் பகாண்டு 

மூடப்பட்டிருக்கும். 2மீ முதல் 3மீ வவர கிராவல் உருவாகிய பிறகு பாரிய 

சாரத்னாவகட் உருவாக்கம் காணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் சுரங்க 

குழியிலிருந்து பதளிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது.  

 டம் 2.8: பிரா ்திய புவியியல் வகர டம் 
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 டம் 2.9: புவியியல் வகர டம்
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2.6  ீரவ்ளவியல்: 

முக்கிய புவியியல் வடிவங்கள்:  

புவியியல்: புவியியல் ரீதியாக, முழு மாவட்டமும் கடினமான பாவறகள் மற்றும் 

வண்டல் (வண்டல்) வடிவங்களாக வவகப்படுத்தலாம்.  

அ) கடினமான  ாகற: மாவட்டத்தின் 90%-க்கும் அதிகமான பகுதிகள் 

கடினமான பாவறகளால் அடியில் உள்ளன. தமற்குத் பதாடரச்ச்ி மவலயின் 

தமற்குப் பகுதியிலும் அதன் கிவளகளிலும், கம்பம் பள்ளத்தாக்கு, 

திருமங்கலத்தின் வடக்தக, தமலூரின் சில பகுதிகளிலும், பல்தவறு வவகயான 

கடினப் பாவறகளில் இது முக்கிய உருவாக்கம் ஆகும். பபரியகுளம், தமலூர,் 

திருமங்கலம் மற்றும் உசிலம்பட்டி வட்டங்களில் சாரத்னாவகட் தனிதத்னி 
பகுதிளாக நிகழ்கிறது. வானிவலக்கு எதிரப்்புத் திறன் பகாண்ட 

குவாரட்்வசட்டுகள் சாரத்னாவகட் மற்றும் க்னீசிக் வவககளில் திட்டுகளாகவும் 

காணப்படுகின்றன. தமற்குப் பகுதியில் குறிப்பாக உத்தமபாவளயம் மற்றும் 

உசிலம்பட்டி தாலுகாக்களில் பல இடங்களில் சுண்ணாம்புச ் தசறு, களிமண், 

வண்டல் மற்றும் மணல் ஆகியவற்றின் கலவவகளால் ஆன பள்ளத்தாக்கு நிரப்பு 

வண்டல்கள் ஏற்படுகின்றன. கம்பம் பள்ளத்தாக்கு, வரஷ்நாடு பள்ளதத்ாக்கு 

மற்றும் பாலதகாம்வபக்கு அருகில் நல்ல வவப்புக்கள் காணப்படுகின்றன. 

ஆ) வை்டல் (வை்டல்) உருவாக்கம்: வண்டல் படிவுகளான மணல், வண்டல், 

கடினமான களிமண், கிராவல் தபான்றவவ, ஆற்றின் மூலம் வண்டல் பகாண்டு 

பசல்லப்படுகின்றன, அவவ மதுவர மற்றும் வாடிப்பட்டி பதாகுதிகளுக்கு 

அருகில் வவவகயின் இருபுறமும் காணப்படுகின்றன. இந்த வடிவங்கள் 

கடினமான பாவறயின் தமல் ஒரு பமல்லிய அடுக்காக உள்ளன. 

ஆழ்துகள கிைறு நதாை்டுதல்: கடினமான பாவற அவமப்புகளில் நிலத்தடி 

நீரின் நிகழ்வு மற்றும் இயக்கம் வானிவல அவமப்புகளின் நுண்ணிய 

மண்டலங்கள் மற்றும் முறிவுகள், பிளவுகள் மற்றும் மூடட்ுகளின் திறந்த 

அவமப்புகளுக்கு கட்டுப்படுதத்ப்படுகிறது. பபாதுவாக, கடினப் பாவறப் 

பகுதிகளில், தடிமனான தடிமன் இவடபவளி மற்றும் ஆழம் ஆகிய இரண்டிலும் 

இவடவிடாது. எனதவ கடினமான பாவற அவமப்புகளில் நிலத்தடி நீவர ரசீாரஜ்் 

பசய்வது வானிவலயின் தீவிரம் மற்றும் ஆழதத்ால் பாதிக்கப்படுகிறது. 

 ீர ்ிகல அளவுருக்கள்: 

அ) கடினமான பாவறகள்: இம்மாவடட்த்தில் உள்ள நீரந்ிவலயின் தடிமன் 

மிகவும் ஒழுங்கற்றது மற்றும் தவர மட்டத்திலிருந்து 15மீ முதல் 40மீ வவர 

மாறுபடும். இண்டரக்ிரானுலர ் தபாதராசிட்டி என்பது படுக்வகப் பாவறயில் 

வானிவல மற்றும் எலும்பு முறிவு வளரச்ச்ியின் தீவிரம் மற்றும் அளவவப் 

பபாறுத்தது. முன்னர ்விவாதிக்கப்பட்டபடி, ஆழமான வானிவலயானது க்னீசிக் 

வடிவங்களிலும், மிதமான வானிவல சாரத்னாவகட் அவமப்புகளிலும் 

உருவாகியுள்ளது. 
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ஆ)  ள்ளத்தாக்கு  ிர ்பு  டிவுகள்: இந்த வவப்புதப்தாவகயின் எல்வலகள் 

ததனியார ் துவணப் படுவகயில் நன்கு வவரயறுக்கப்பட்டுள்ளன, அங்கு 

தடிமன் தவர மட்டத்திலிருந்து 40 முதல் 60மீ வவர மாறுபடும். மற்ற 

பகுதிகளில் பள்ளத்தாக்கு நிரப்பு வண்டல்களின் தடிமன் தவர 

மட்டத்திலிருந்து 30 முதல் 40மீ வவர சற்று மாறுபடும். ரசீாரஜ்் முக்கியமாக 

மவழக்காலங்களில் மவழப்பபாழிவு மற்றும் தமற்பரப்பு ஓட்டம் ஆகும். 

இ) வை்டல் மை்: வண்டல் மண் மதுவர நகருக்கு அருகில் ஒரு தநரியல் 

திட்டாக ஏற்படுகிறது. கடினமான பாவற, பள்ளத்தாக்கு நிரப்பு வண்டல் 

மற்றும் வண்டல் ஆகியவற்றிற்கான அளவுரு மதிப்புகளின் வரம்பு கீதழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகை 2.5:  ீர ்ிகல அளவுருக்களின் வரம்பு 

வ யர ் டி (மீ2/டி) நக (மீ/ ாள்) கிைறுகளின் 

மகசூல் (எல்பிஎம்) 

வண்டல் மண் 210-1500 19.57 - 48.93 315 - 1080 

கடினமான 

பாவறகள் 

15-60 மீ2 / 

நாள் 

15-60 மீ2 / நாள் 45-135 எல்பிஎம் 

பள்ளத்தாக்கு 

வண்டல்கவள 

நிரப்புகிறது 

75-150 மீ2 / 

நாள் 

75-150 மீ2 / நாள் 225-450 

 

2.7 இரு ்புக்களின் தரம் 

கிவடக்கும் சாதாரண கல்   மற்றும் கிராவல்கள் சாம்பல் நிறத்தில் நல்ல 

பலம் பகாண்டவவ. இது கட்டுமான தநாக்கங்களுக்காக பரவலாகப் 

பயன்படுதத்ப்படுகிறது. mho’s அளவில் சாதாரண கல்லின் கடினதத்ன்வம 6 

முதல் 7 வவர இருக்கும், தமலும் இந்த கல்லின் கிவடக்கும் தன்வம மிகவும் 

மலிவாக உள்ளது. எங்கு கிவடதத்ாலும் இருப்புத் தரம் நன்றாக உள்ளது. 
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 டம் 2.10: சுரங்க குத்தககத் திட்டம் / நமற் ர ்புத் திட்டம் 
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அட்டவகை 2.6: முன்வமாழிய ் டட் திட்டத்தின் கிகடக்கும் புவியியல் 

வளங்கள் 

 சாதாரை கல்   கிராவல் 

மீ3 இல் புவியியல் 

வளம் 
229800 10494 

மீ3 இல் 

சுரை்டக்கூடிய 

வளம் 

61690 10494 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அட்டவகை 2.7: ஆை்டு வாரியான உற் த்தித் திட்டம் 

ஆை்டு சாதாரை கல்   (மீ3) கிராவல் (மீ3) 

I 11285 4514 

II 13450 3496 
III 12300 2484 
IV 11150 -- 

வி 13505 -- 

வமாத்தம் 61690 10494 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

கழிவுககள அகற்றுதல் 

 இந்த சாதாரண கல் சுரங்க நடவடிக்வககளில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் 

எதுவும் இல்வல. அகற்றப்பட்ட முழுப் பபாருட்களும் பயன்படுத்தப்படும் (100%). 

ஜல்லிக்கற்களின் தமல் அடுக்கு அகற்றப்பட்டு, ததவவப்படும் 

வாடிக்வகயாளரக்ளுக்கு தநரடியாக விற்கப்படும். 

கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம் 

 சுரங்கத்தின் பபாருளாதார ஆழம், பாதுகாப்பு மண்டலங்கள், 

அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதி தபான்ற சில நவடமுவற அளவுருக்களின் அடிப்பவடயில் 

இறுதி குழி அளவு வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்க ் ட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

 சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் ததாண்டப்பட்ட சுரங்கக் குழி / 

பவற்றிடமானது மவழ நீவர தசகரிப்பதற்கான பசயற்வக நீரத்்ததக்கமாக 

பசயல்படும் மற்றும் வறட்சி காலத்தில் ததவவ அல்லது பநருக்கடிகவள 

சமாளிக்க உதவுகிறது. 

 கண்ணிபவடி மூடலுக்குப் பிறகு, பாதுகாப்புத் தவட மற்றும் தமல் பபஞ்சுகள் 

மற்றும் தற்காலிக நீரத்்ததக்கம் ஆகியவவ சுற்றுசச்ூழவல தமம்படுத்தும். 

 சுரங்க மூடல் என்பது ஒரு பதாந்தரவு பசய்யப்பட்ட தளத்வத அதன் 

இயற்வகயான நிவலக்குத் திரும்பச ் பசய்யும் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் 

ஏததனும் பாதகமான விவளவுகவளத் தடுக்கும் அல்லது குவறக்கும் அல்லது 

மனித ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான அசச்ுறுத்தல்கவளத் தடுக்கும் 

அல்லது குவறக்கும் ஒரு பசயல்முவறயாகும். 
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 புனரவ்ாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் 

உடல் ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி-பதாழில்நுட்ப ரீதியாக 

நிவலயானது, புவி-தவதியியல் ரீதியாக மாசுபடுத்தாதது/ மாசுபடுத்தாதது 

மற்றும் சுரங்கத்திற்குப் பிந்வதய நில பயன்பாட்வடத் 

தக்கவவத்துக்பகாள்ளும் திறன் பகாண்டதாக இருத்தல் ஆகியவவ முக்கிய 

மூடல் தநாக்கங்களாகும். 

2.8 சுரங்க முகற 

முன்பமாழியப்பட்ட பகுதி 5 ஆண்டுகளாக சுரங்கமாக உள்ளது. 

முன்பமாழிந்தவர ் திரு.க.பவங்கட்ராமன் அந்த பகுதியில் முதல் முவறயாக 

ததரத்ல் ஆவணயத்திற்கு விண்ணப்பித்தார.்சுரங்க பசயல்பாடு திறந்தபவளி 
அவர இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கமாகும், தமலும் அவனதத்ு தவவலகளும் 

MMR 1961 இன் படி கண்டிப்பாக பசய்யப்படும். 

பின்வரும் காரணங்களுக்காக திறந்த பவளி சுரங்க முவற பின்பற்றப்படும்:  

(1) குவறந்த உரிதத்ல் விகிதம்  

(2) உள்ளூர ்மக்களுக்கு அதிக தவவல வாய்ப்பு  

(3) குவறந்த முதலீடு (மூலதனம்)  

(4) தவவலயின் நன்வம  

(5) குவறந்த திறன் ததவவ  

(6) சிறந்த பாதுகாப்பு மற்றும் எளிதான சுரங்கம் 

தவவல பசய்யும் முவற தஜசிபி, கம்ப்ரசர,் எக்ஸ்தகதவட்டர,் டிப்பரக்ள் 

தபான்றவற்றின் உதவியுடன் அவர இயந்திரமயமாக்கப்படும். சுத்தியல் தபான்ற 

வகக் கருவிகள் மூலம் உவழப்பாளரக்ளால் பமஷிங் பசய்யப்படும். 

அட்டவகை 2.8: இறுதி குழி  ரிமாைம் 

முன்வமாழிவு  

குழி  ீளம் (அதிக ட்சம்) (மீ)  அகலம் (அதிக ட்சம்) (மீ) 
ஆழம் 

(அதிக ட்சம்) 

I 126 46 
22 மீ தவர 

மட்டத்திற்கு கீதழ 

2.8.1 சுரங்க இய ்திரங்கள் 

வகக எை்கள் 
துகளயின் 

 ீளம் (மிமீ) 
அளவு / வகாள்ளளவு 

ஜாக் தெமர ்டிரில்ஸ் 2 32 மி.மீ வகயில் பிடிதத்து 

அமுக்கி  1 --- காற்று 

டிப்பர ் 2 ---- 20 டி 

தண்ணீர ்தடங்கர ் 2 ---- 1 கி லி/ நா 
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2.8.2 வவடிக்கும் முகற: 

ஜாக் தெமர ் துவளயிடுதல் மற்றும் பவடித்து சிதறல் மற்றும் சாதாரண கல்வல 

தளரத்்துவதற்காக வழக்கமான சுரங்க முவறயுடன் இவணந்து திறந்தபவளி, அவர 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முவறயில் சுரங்கங்கள் தமற்பகாள்ளப்படும். 

குத்தவகதாரர ் மற்றும் பவடிகுண்டு நிறுவனத்தால் வகபயாப்பமிடப்பட்ட 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தின்படி, பதிவு பசய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரக்ள் அதாவது 

ஒப்பந்த அடிப்பவடயில் துவளயிடுதல் மற்றும் பவடித்தல் ஆகியவவ 

பங்தகற்கின்றன. துவளயிடுதல் மற்றும் பவடிதத்ல் அளவுருக்கள் பின்வருமாறு 

ஒவ்பவாரு துவளயின் ஆழம் 1.5மீ 

துவள விட்டம் 30-32 மிமீ 

துவள இவடதய இவடபவளி 1.2மீ 

துவளக்கான சுவம 2மீ 

துவளயின் வடிவம் ஜிக்ஜாக் - பல 

வரிவசகள் 

துவள சாய்வு கிவடமட்டத்திலிருந்து 
800 

தாமத படட்டதனட்டரக்ளின் பயன்பாடு 25 மில்லி விநாடி 

ரிதலக்கள் 

பவடிக்கும் உருகி "பவடிக்கும்" தண்டு 

மகசூல் 109 டன் 

பவடிக்கும் தநரம் மதியம் 12.00-12.30 

ஒரு துவளக்கு கட்டணம் 140 கிராம் 

ஒரு நாவளக்கு உவடந்த பாவறகளின் 

அளவு 

ஒரு நாவளக்கு 115 டி 

ஒரு நாவளக்கு பவடி பபாருள் ததவவ (ஒரு 

கிதலா பவடிபபாருட்களுக்கு 6 பமட்ரிக் 

டன்) 

ஒரு நாவளக்கு 19 

கிதலா 

ஒரு நாவளக்கு துவளகளின் எண்ணிக்வக 36 துவளகள்  

 யன் டுத்த ் டும் /  யன் டுத்த ் டும் வவடிவ ாருடக்ளின் வகக: 

சிறிய டயா. சாதாரண கல்வல அகற்றுவதற்கும் பவற்றி பபறுவதற்கும் 25 மி.மீ 

குழம்பு பவடிமருந்துகள் உவடக்க மற்றும் ஹீவிங் விவளவவப் பயன்படுதத் 

பரிந்துவரக்கப்படுகிறது. ஆழமான துவள ததாண்டுதல் அல்லது முதன்வம 

பவடிப்பு எதுவும் முன்பமாழியப்படவில்வல. தற்தபாது ஒப்பந்த அடிப்பவடயில் 

பவடிகுண்டு பவடிக்கும் பணி நவடபபற்று வருகிறது. பவடிமருந்துகவள தசமிதத்ு 

வவக்க தவண்டிய அவசியமில்வல, ஏபனனில் பவடிபபாருள் துவறயிடமிருந்து 

பவடிபபாருள் உரிமம் பபற்ற புகழ்பபற்ற பவடிக்கும் ஒப்பந்ததாரர ்மூலம் பவடிப்பு 

நடவடிக்வக தமற்பகாள்ளப்படும். 
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குத்தகக உரிகமயாளர் சம்  ்த ் டட் அதிகாரிக்கு வவடி ்பு 

விவரங்கள், ந ரம் மற்றும் அருகிலுள்ள குடியிரு ்புகளுக்கு முன்ந  

வதரிவி ் ார். 
2.8.4 முன்வமாழிய ் ட்ட உற் த்தித் திட்டம் 

திட்டத்திற்கான வசயல் ாடட்ு விவரங்கள் - க.வவங்கடராமன் 

விவரங்கள் 

சாதாரை கல்   

(5 ஆை்டு திட்ட காலம்) 

கிராவல் 

(3 வருட திடட் 

காலம்) 

புவியியல் வளங்கள் 2,29,800 10494 

சுரண்டக்கூடிய இருப்புக்கள் 61,690 - 

ஐந்தாண்டு திட்ட 

காலத்திற்கு உற்பதத்ி  
61,690 

- 

சுரங்கத் திட்ட காலம்  5 ஆண்டுகள் 

தவவல நாட்களின் 

எண்ணிக்வக 
300 நாட்கள் 

ஒரு நாவளக்கு உற்பத்தி 115 25 

லாரி சுவமகளின் 

எண்ணிக்வக (ஒரு சுவமக்கு 

6 மீ3) 

7 

4 

சுரங்கத்தின் வமாத்த ஆழம் 22மீ தவர மட்டத்திற்கு கீதழ 

2.9 சுரங்க வடிகால்: 

 தகாவடயில் நீரம்ட்டம் 65மீட்டராகவும், மவழக்காலத்தில் 60மீட்டராகவும் 

இருக்கும், அதாவது ஆரஎ்ல் 107மீ. வறண்ட காலங்களில் நீரம்ட்டம் 60 மீட்டர ்

வவரக்கும், மவழக்காலத்தில் 5 மீட்டரக்ள் வவர உயரும். சுரங்கத்தின் உத்ததச 

இறுதி ஆழம் 22மீ தவர மட்டத்திற்கு கீதழ ஆகும். இப்தபாது தற்தபாதுள்ள சுரங்க 

குத்தவகயானது நீரந்ிவலக்கு தமல் முன்பமாழியப்படும், எனதவ, சுரங்கங்கள் 

நிலத்தடி நீவர பாதிக்காது. இந்த வவக சுரங்கங்களில் நிலத்தடி நீர ் உடனடியாக 

உயராது. இருப்பினும் மவழ நீரக்சிவிலிருந்து நீர ்பவளிதயற்றம் மற்றும் தசகரிப்பு 

300 லி/ நி-க்கும் குவறவாக இருக்க தவண்டும் மற்றும் அது 7.5 எசப்ி தமாட்டார ்

பகாண்ட ஒரு தனியான டீசலில் இயங்கும் வமயவிலக்கு பம்ப் மூலம் அவ்வப்தபாது 

பவளிதயற்றப்படும். தண்ணீரின் தரம் குடிப்பதற்கு ஏற்றது, இதில் அபாயகரமான 

பபாருடக்ள் எதுவும் இல்வல. இப்பகுதியில் ஓவட இல்வல, நிலத்தடி நீதர நீர ்

ஆதாரமாக உள்ளது. கசிவு தமல் வானிவல மண்டலத்தின் காரணமாக 

இருக்கலாம். சுரங்க தளத்தில் ஆழ்துவள கிணறு மூலம் கிவடக்கும் நிலத்தடி நீர,் 

தண்ணீர ் பதளிப்பான் வடிவில் பயன்படுத்தப்பட்டு, தூசி மண்டலம் சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகளில் இருந்து பாதுகாக்கப்படும். 
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 டம் 2.11:  ில ் ர ்பு, புவியியல், ஆை்டு வாரியான வளரச்ச்ி 

உற் த்திதிட்டம் 



33|ப க ் க ம ்  
 

2.9.1 தை்ைீர் நதகவ: 

ததவவயான பமாத்த நீர ் ததாராயமாக 2.165 கி.லி/நா ஆகும், அதன் 

பயன்பாடுகள் கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஆதாரம் ந ாக்கம் விவரம் சராசரி 
நதகவ/ ாள் 

குடிப்பழக்கம் - 15 லி/ நா 

/ பதாழிலாளி 
17 பதாழிலாளரக்ள் x 15 

கி லி/ நா 

0.255 கி லி/ 

நா 

உள்நாட்டு - 30 லி/ நா 

/பதாழிலாளர ்

17 பதாழிலாளரக்ள் x 
30LPD 

0.51 கி லி/ நா 

ததாட்டம் - 5 லிட்டர ்/ 

மரம் 

100 மரங்கள் x 5 

லிட்டர/்நாள் 

0.5 கி லி/ நா 

என்னுவடய 

பசயல்பாடு 

 0.5 கி லி/ நா 

தூசி அடக்குதல் (1 

லிட்டர/்ச.மீ) 

200 சதுர மீட்டர ்x 1 லி / 

சதுர மீட்டர ்(ஒரு 

நாவளக்கு இரண்டு 

முவற) 

0.4 கி லி/ நா 

  வமாத்தம் 2.165கிலி/  ா 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 மனித ஆற்றல் நதகவகள்: 

116 (3) (அ) உதலாகச ் சுரங்க விதிகள், 1961 இன் விதிகளின்படி சுரங்கப் 

பாதுகாப்பின்படி, பதாழிலாளரக்ள் 10 தபருக்கு தமல் பணிபுரியும் தபாபதல்லாம், 

உற்பத்திவயக் கண்காணிக்கவும் தமற்பாரவ்வ பசய்யவும் ஒரு தகுதிவாய்ந்த 

சுரங்க தமலாளர ் மற்றும் புவியியலாளரக்வள நியமிப்பது விரும்பத்தக்கது. 

முன்பமாழியப்பட்ட உற்பத்திவய அவடயவும், விதிமுவறகளின்படி விதிகளுக்கு 

இணங்கவும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு குவாரிக்கு பின்வரும் மனித சக்தி 

முன்பமாழியப்படுகிறது. 

 

வமாத்த  ீர் நதகவ 

2.165கிலி/  ா 

உள் ாடட்ு/ 

குடி ீர ்

0.765 கி.லி/  ா 

நதாட்டம் 0.5 

கி.லி/  ா 

தூசி 

அடக்குதல் 0.4 

கி.லி/  ா 

சுரங்க 

வசயல் ாடு 0.5 

கி.லி/  ா 
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வ.எை் வகக  ங்கு இல்கல 

சுரங்க தமற்பாரவ்வயாளர ் 1 எண் 

எக்ஸ்கதவட்டர ்இயக்குபவர ்

& ஓட்டுநர ்

3 எண் 

ஜாக் தெமர ்இயக்குபவர ் 4 எண்கள் 

பவடிவவப்பவர ்/தமட் 1 எண் 
2. இவடநிவல 

ஊழியர ்

பாதுகாவலர ் 1 எண் 

உதவியாளர/் 

பதாழிலாளரக்ள் 

3 எண்கள் 

கூட்டுறவு மற்றும் துப்புரவு 

பணியாளர ்

4 எண்கள் 

 வமாத்தம் =  17 எை்கள் 

வதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்க ் டும் உள்கட்டகம ்பு வசதிகள் பின்வருமாறு:  

1. ஓய்வு தங்குமிடம், குடிநீர ்வசதிகள், பமாவபல் கழிப்பவறகள், மற்றும் முதலுதவி     

    வசதிகள் தபான்றவவ.  

2. காது மஃப்ஸ், வகயுவறகள், பெல்பமட்கள், காலணிகள், கண்ணாடிகள், 

பாதுகாப்பு பபல்ட் தபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்  

 பதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்வப உறுதி பசய்ய அவரக்ளுக்கு வழங்க தவண்டும்.  

3. தளரவ்ான கற்பாவறகவளத் பதாங்கவிடுவது சுரங்க முகங்களில் இருந்து 

அகற்றப்பட தவண்டும்.  

4. சுரங்க குழிகளுக்குள் கவனக்குவறவாக நுவழவவதத் தவிரக்்க சுரங்கப் பகுதி 

சரியாக தவலி அவமக்கப்பட தவண்டும்.  

5. தவவல தநரம் பவளிப்பவடயான இடங்களில் இடமாற்றம் பசய்யப்பட 

தவண்டும். 

மூடல் ந ாக்கங்கள்  

 மனிதரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக அணுகல் குவறவாக உள்ளது. திறந்த குழி 

சுரங்க தவவலகள் மற்றும் குழி எல்வல ஆகியவவ உடல் ரீதியாகவும் புவி-

பதாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் நிவலயானவவ. 

 பவள்ளம் சூழ்ந்த குழிகளில் உள்ள நீரின் தரம் மனிதரக்ளுக்கும் நீரவ்ாழ் 

உயிரினங்களுக்கும் பாதுகாப்பானது. 

 அசல் அல்லது விரும்பிய புதிய தமற்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கள் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகள் பவள்ளத்தில் மூழ்கிய குழிகளில் இருந்து 

அவசர அணுகல் மற்றும் தப்பிக்கும் வழிகள் உள்ளன. 

 தூசி அளவு மக்கள், தாவரங்கள், நீரவ்ாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பானது. 
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சுரங்கங்கம் டிகசனில் மூடும் திட்டம் மற்றும் வடிவகம ்பு  ரிசீலகனகள் - 

 உள் மற்றும் பவளிப்புற பங்குதாரரக்ளால் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவவமப்பு 

பரிசீலவனயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் என்னுவடய மூடல் நன்கு 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 சுரங்கக் குழியின் எல்வலயில் 2 மீ உயரம் கட்டுதல் மற்றும் அதன் 

நிவலத்தன்வமவய எல்லா தநரத்திலும் உறுதி பசய்தல் மற்றும் 

இயற்வகயான சரிவில் மாவல வடிகால் அவமத்தல் மற்றும் மவழயின் தபாது 

குழிக்கு மண் சரிவவதத் தவிரக்்கவும்  

 கனிமத்வத முழுவமயாகச ் சுரண்டிய பிறகு, விபத்துகவளத் தவிரக்்க, 

தாழ்வான பபஞ்ச ்அடிசச்ுவரின் பக்கமானது சம்ப் பிட்கள் இல்லாமல் பவற்றுப் 

பரப்பாகப் பராமரிக்கப்படும்.  

 என்னுவடயது மூடப்படுவதற்கு முன் அவனத்து கூரவ்மயான விளிம்புகளும் 

பமன்வமயான முகத்திற்கு உவடயணிந்து, பதாங்கும் சுவர ் பக்கத்தில் 

தளரவ்ான குப்வபகள் இல்லாமல் இருப்பவத உறுதி பசய்யும். 

 திட்டப் பகுதியின் பதற்குப் பகுதியில் ஆறு உள்ளது. சுரங்க மூடல் 

நடவடிக்வககளால் நதி தவடபடாது 

 சமூகப் பபாறுப்புகளின் ஒரு பகுதியாக திட்ட முன்பமாழிபவர,் TNPCB & TWAD 

தரநிவலகளின்படி பயனுள்ள சுத்திகரிப்பு பசயல்முவறக்குப் பிறகு, 

தசமிக்கப்பட்ட சுரங்கக் குழி நீவர அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு வழங்க 

உறுதியளிக்கிறார.் 

 பூரவ்ீக இனங்கள் எல்வலத் தவடகளில் 3 வரிவச வடிவங்களில் நடப்படும் 

மற்றும் 1 வது பபஞ்ச,் பபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நவடகளின் உள்ளாரந்்த 

நுவழவவத் தடுக்க வாயிலில் முழுதநர காவலாளிகள் நியமிக்கப்படுவாரக்ள். 

 குவாரிக்கு பசல்லும் பாவத மூடப்பட்டவுடன் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும் 

 தளவவமப்பு வடிவவமப்பு தயாரிக்கப்பட்டு, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் 

துவறயின் அங்கீகாரத்வதப் பபற தவண்டும். 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளவவமப்பின்படி கட்டுவதற்கு முன்பமாழிபவருக்கு 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது 

 தளத்தில் விடப்பட்ட கட்டவமப்புகளின் உடல் மற்றும் இரசாயன 

நிவலத்தன்வம, உயிரியல் ரீதியாக தவறுபட்ட, நிவலயான சூழலின் 

இயற்வகயான மறுவாழ்வு, இறுதி நில பயன்பாடு உகந்ததாக உள்ளது மற்றும் 

சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் உள்ளூர ்சமூகத்தின் ததவவகளுக்கு இணங்குகிறது 

மற்றும் ததவவகவள எடுத்துக்பகாள்வது. மூடுதலின் சமூக-பபாருளாதார 

தாக்கத்வத உள்ளூர ் சமூகம் கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்வது மற்றும் 

குவறக்கிறது 

 சுரங்கம் மூடப்படுவதால் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சூழலியலில் சாதகமான 

மாற்றம் ஏற்படும் 
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பி ்கதய மூடல் கை்காைி ்பு: 

 திறந்த குழி சுரங்கப் பணிகள் 

பதாடரப்ான மூடலுக்குப் பிந்வதய 

கண்காணிப்பின் தநாக்கம் மூடல் 

தநாக்கங்கவள அவடவவத உறுதி 

பசய்வதாகும். 

 மீதமுள்ள குழி சுவரக்ளின் உடல் மற்றும் 

புவி பதாழில்நுட்ப நிவலத்தன்வமவய 

கண்காணிக்கவும். 

 வடிவவமப்பு தநாக்கங்களின் 

சாதவனவய உறுதிப்படுத்த, குழி 

சுவரக்ளில் தவர ஆட்சிவய 

கண்காணிக்கவும்.  

 மீன், மீன் வாழ்விடங்கள் மற்றும் 

வனவிலங்கு பாதுகாப்பு பதாடரப்ான 

மூடல் தநாக்கங்கவள உறுதிப்படுத்த 

குழியில் உள்ள நீர ் மட்டத்வத 

கண்காணித்தல் ஆகியவவ அவடயப்படுகின்றன. 

 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழி பவளிதயற்றும் புள்ளிகளில் மாதிரி நீரின் அளவு. 
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 நீர ் தமலாண்வம சிக்கல் உள்ள எதிரப்ாராத பகுதிகவளக் கண்டறிந்து 

தசாதிக்கவும். 

 பபரம்்கள் & தவலிகள் தபான்ற தவடகளின் தநரவ்மவய ஆய்வு பசய்யவும். 

 பசயல்திறவன தீரம்ானிக்க தவடகளுடன் வனவிலங்கு பதாடரப்ுகவள 

கண்காணிக்கவும். 

 பபாருந்தக்கூடிய பவள்ளம் நிவறந்த குழிகளில் நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்கவள 

ஆய்வு பசய்யவும். 

 தூசி அளவவக் கண்காணிக்கவும். 
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 டம் 2.12: மூடல் திடட்ம் மற்றும் பிரிவுகள் 
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அட்டவகை 2.9: கமன் க்நளாஷர்  டவ்ெட ்

பசயல்பாடு 
ஆண்டு பசலவு 

பமாத்த 

பசலவு I II III IV V 

எண்களில் 

ததாட்டம் 
20 20 20 20 20 

ததாட்ட பசலவு 2000 2000 2000 2000 2000 

தமல் மற்றும் 

அணுகுமுவற 

சாவலயில் 

ததாட்டம் 

60 61 59 60 60 

ரூ.30,000 

கம்பி தவலி 

புதுப்பிதத்ல் 

(430 மீட்டர)் 

1,29,000/- 
ஒரு மீட்டருக்கு 

@ 300ரூ 
ரூ.1,29,000 

காரல்ண்ட் 

வாய்க்கால் 

புதுப்பிதத்ல் 

(320 மீட்டர)் 

96000/- 
ஒரு மீட்டருக்கு 

@ 300ரூ 
ரூ 96000 

பமாத்தம் ரூ.2,65,000 

ஆதாரம்: பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணரக்ள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி ஆல் 

முன்பமாழியப்பட்டது 
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2.11 திட்ட அமலாக்க அட்டவகை/ ிகலகள் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கிவடத்த பிறகு வணிக நடவடிக்வக பதாடங்கும். 

தமிழ்நாடு மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் இருந்து பசயல்பட ஒப்புதல் 

மற்றும் நிறுவ ஒப்புதல் பபறப்படும். சுரங்க நடவடிக்வக பதாடங்கும் முன் 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் தபாது விதிக்கப்பட்ட நிபந்தவனகள் பதாகுக்கப்படும். 

அட்டவகை 2.10: எதிர ்ாரக்்க ் டும் ந ர அட்டவகை 

வ.எை். விவரங்கள் 

 ந ர அட்டவகை (மாதத்தில்) குறி ்புகள் 

ஏநதனும் 

இரு ்தால் 

 
1வது 2வது 3வது 4வது 5வது 

1 சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி 

       

2 நிறுவ 

ஒப்புதல் 

      திட்டம் 

நிறுவப்பட்ட 

காலம் 
3 இயக்க 

ஒப்புதல் 

      உற்பத்தி 

பதாடங்கும் 

காலம் 
 காலவரிவச மாறுபடலாம்; விதிகள் மற்றும் 

விதிமுவறகளுக்கு உட்பட்டது /& பிற எதிரப்ாராத 

சூழ்நிவலகள் 

ஆதாரம்: சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பு மற்றும் மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வழிகாட்டுதல்களில் வடிவவமக்கப்பட்ட காலக்பகடுவின் 

அடிப்பவடயில் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சுரங்கத்தில் இரை்டு 



மூலதன வசலவு
  

உள்கட்டகம ்பு 

சுகாதார வசதி 

ஃவ ன்சிங் 

இய ்திரங்கள்  

 

சுரங்கச ்சுரை்டல் சுரங்க வளரச்ச்ி 

குடி ீர் 
எரிவ ாருள் 

சுகாதார 

 ராமரி ்பு 

காடு வளர் ்பு 

 ாதுகா ்பு கிட் 
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அத்தியாயம் 3 

சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0  வ ாது 

இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்திதலதய அடிப்பவடத் தரவுகளுக்கு ஒரு 

பிராந்திய பின்னணிவய அளிக்கிறது, இது ஆய்வுப் பகுதியின் பல சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் சூழலியல் பண்புகளில் உருவாக்கப்பட்ட வமக்தரா-பலவல் களத் தரவவ 

சிறப்பாகப் பாராட்ட உதவும். பரந்த-ஸ்பபக்ட்ரம் நிவலவமகவள நன்கு 

புரிந்துபகாள்ள திட்ட சூழலின் அடிப்பவட நிவல பிரிவு வாரியாக 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அடிப்பவட சுற்றுசச்ூழல் தரமானது, ஆய்வுப் பகுதியின் 

நிலம், நீர,் காற்று, சத்தம், உயிரியல் மற்றும் சமூக-பபாருளாதார நிவல தபான்ற 

பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் பின்னணி சுற்றுசச்ூழல் காட்சிவயக் 

குறிக்கிறது. மதத்ிய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) 

வழிகாட்டுதல்களுடன் 2021 அக்தடாபர,் நவம்பர ்மற்றும் டிசம்பர ்மாதங்களில் திட்ட 

தளத்தின் அடிப்பவட நிவலவய மதிப்பிடுவதற்கான கள கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டன. சுரங்க கூட்டவமவு சுரங்கங்கள் குறித்து சுற்றுசச்ூழல் 

தரவுகள் தசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. எக்டான்ட் என்விதரா சரவ்ீசஸ் (பி) லிமிபடட் மூலம் 

18001: 2007 சான்றளிக்கப்பட்ட & சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துவற அவமசச்கம் 

அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகம், கீதழ உள்ள பண்புக்கூறுகளுக்கு 

 நில 

 தண்ணீர ்

 காற்று 

 சத்தம் 

 உயிரியல் 

 சமூக பபாருளாதார நிவல 

முன்வமாழிய ் டட் திட்ட  குதி 

இலிருந்து 5 கிமீ சுற்றளவு (வான்வழி தூரம்) பரப்பளவுசுற்றளவுஇன் சுரங்க 

கூட்டவமவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வுக்காக கருதப்படுகிறது. 

தற்தபாதுள்ள சூழவலப் புரிந்து பகாள்ள தரவு தசகரிப்பு பயன்படுதத்ப்பட்டது 

சுரங்க கூட்டவமவு அதற்கு எதிராக திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கவள 

மதிப்பிட முடியும். ஆய்வுப் பகுதி வமய மண்டலம் மற்றும் வமய மண்டலமாக 

இருக்கும் இவடயக மண்டலம் என இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது 

சுரங்க கூட்டவமவு என கருதப்படுகிறது, மற்றும் தாங்கல் மண்டலம் சுரங்க 

கூட்டவமவின் சுற்றளவில் இருந்து 5 கி.மீ சுற்றளவில் எடுக்கப்பட்டது. வமய 

மண்டலம் மற்றும் இவடயக மண்டலம் இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதியாக எடுத்துக் 

பகாள்ளப்படுகின்றன. 

 

 



42|ப க ் க ம ்  
 

முன்வமாழிய ் டட் திட்ட காலம் 

 அடிப்பவட ஆய்வு பருவமவழக்கு பிந்வதய காலத்தில் அதாவது அக்தடாபர ்முதல் 

டிசம்பர ்2021 வவர நடத்தப்பட்டது. 

ஆய்வு முகற 

 தடாட்டல் ஸ்தடஷன் உதவியுடன் திட்டப் பகுதி விரிவாக ஆய்வு பசய்யப்பட்டு, 

குதளாபல் பபாசிஷனிங் சிஸ்டம் (GPS) உதவியுடன் எல்வலத் தூண்கள் 

எடுக்கப்பட்டன. பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முவற தவிர, பகுதியின் 

நிவாரணத்வதப் புரிந்துபகாள்வதற்காக, பசயற்வகக்தகாள் படங்களில் 

எல்வல ஒருங்கிவணப்புகள் மிவகப்படுத்தப்பட்டன. புவன் (இஸ்தரா) மூலம் 

இறந்தார.் 

 மண் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டனபகுப்பாய்வு 

பசய்யப்பட்டதுபதாடரப்ுவடய இயற்பியல் இரசாயன பண்புகள், 

பரிமாற்றம்தகஷன்ஸ், ஊட்டச ் சத்துக்கள் மற்றும் நுண்ணூட்டச ் சத்துக்கள் 

தபான்றவவ, பாதிப்வப மதிப்பிடுவதற்காககாரணமாகசுரங்க 

நடவடிக்வககள் மற்றும் பசுவம அறனிற்கு மரக்கன்றுகவள பரிந்துவரக்க 

தவண்டும்வளரச்ச்ி. 

 நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் ஆய்வுக் காலத்தில் தற்தபாதுள்ள ஆழ்துவள 

கிணறுகளிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டன, அதத தநரதத்ில் இவடயக 

மண்டலத்தில் உள்ள குளங்களிலிருந்து தமற்பரப்பு நீர ் தசகரிக்கப்பட்டது. 

மாதிரிகள் இருந்தனபகுப்பாய்வு பசய்யப்பட்டதுநீரின் தரதவ்த தீரம்ானிக்க 

ததவவயான அளவுருக்கள் (IS: 10500:2012 அளவுதகால்களின் அடிப்பவடயில்) 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் பாரவ்வயில் பபாருத்தமானவவமுன்பமாழியப்பட்ட 

சுரங்கங்களின் தாக்கம். 

  ஆய்வுக் காலம் முழுவதும் காற்றின் தவகம், காற்றின் திவச, பவப்பநிவல, 

ஈரப்பதம், மவழப்பபாழிவு மற்றும் பபாதுவான வானிவல பற்றிய 

தரவுகவளச ்தசகரிப்பதற்காக, கிளஸ்டர ்பகுதியில் ஒரு ஆன்வசட் வானிவல 

ஆய்வு நிவலயம் அவமக்கப்பட்டது. 

 சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்வத (AAQ) மதிப்பிடுவதற்காக, ஃப்யூஜிடிவ் டஸ்ட், 

PM10 மற்றும் SO2, NOX ஆகியவற்றுக்கான சுவாச தூசி மாதிரிகள் (RDS), வாயு 

இவணப்புகளுடன் கூடிய NOX மற்றும் PM2.5க்கான ஃவபன் டஸ்ட் மாதிரிகள் 

(FDS) ஆகியவற்வற நிறுவுவதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன. மற்றும் ததசிய சுற்றுப்புற காற்று தர தரநிவலகள் 

விதிமுவறகளின்படி மற்ற அளவுருக்கள் மற்றும்பகுப்பாய்வு 

பசய்யப்பட்டதுமுதன்வம காற்று மாசுபடுத்திகள் காற்றின் தரத்தின் 

தற்தபாவதய நிவலவய உருவாக்குவதற்கு. 
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 திசத்தம்நிவல அளவீடுகள் பல்தவறு இடங்களில் பவவ்தவறு கால 

இவடபவளிகளில் ஒலி நிவல மீட்டரின் உதவியுடன் அடிதத்ளத்வத 

நிறுவப்பட்டன. தாக்க மண்டலத்தில் இவரசச்ல் அளவுகள். 

 தற்தபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் வடிவத்வத ஆய்வு 

பசய்வதற்காக ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியவல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பவட 

உயிரியல் ஆய்வுகள் தமற்பகாள்ளப்பட்டன. 

 தற்தபாவதய சமூக-பபாருளாதார நிவலவமகவளப் புரிந்துபகாள்வதற்கும் 

அதனால் ஏற்படும் தாக்கத்தின் அளவவ மதிப்பிடுவதற்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் கிராமம் மற்றும் குடும்ப அளவில் சமூக-பபாருளாதார ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது. முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு. 

ஆய்வுக்குத் ததவவயான பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கான மாதிரி 

முவறகள், மாதிரியின் அதிரப்வண், மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு பசய்யும் முவற 

தபான்றவவ அட்டவவண 3.1 கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகை 3.1: கை்காைி ்பு  ை்புக்கூறுகள் மற்றும் கை்காைி ்பின் 

அதிரவ்வை் 

 ை்பு அளவுருக்கள் 
கை்காைி ்பின் 

அதிர்வவை் 

இடங்களின் 

எை்ைிக்கக 
வ றிமுகற 

நில 

பயன்பாடு 

நிலப்பரப்பு 

ஆய்வுப் 

பகுதியிலிருந்து 10 

கிமீ 

சுற்றளவுக்குள் 

நிலப் 

பயன்பாடட்ு 

முவற 

2011 மக்கள் பதாவக 

கணக்பகடுப்பு 

வகதயடு மற்றும் 

பசயற்வகக்தகாள் 

படங்களிலிருந்து 

தரவு 

படிப்பு பகுதி 

பசயற்வகக்தகாள் 

படங்கள் முதன்வம 

ஆய்வு 

*மண்  

இயற்பியல்-

தவதியியல் 

பண்புகள் 

படிக்கும் காலத்தில் 

ஒருமுவற 

6 (1 தகார ்& 5 

இவடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 விவசாயக் 

வகதயடு - இந்திய 

தவளாண்வம 

ஆராய்சச்ிக் கழகம், புது 

தில்லி 

* தண்ணீர ்

தரம்  

உடல்,  

தவதியியல் 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் 

அளவுருக்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் 

ஒருமுவற 

6 (2 தமற்பரப்பு 

நீர ்& 2 

நிலத்தடி நீர)் 

IS 10500 & மத்திய மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் 

தரநிவலகள் 

வானிவல 

ஆய்வு  

காற்றின் தவகம் 

காற்றடிக்கும் 

திவச 

பவப்ப நிவல 

தமக மூடி 

1 மணிதநர 

பதாடரச்ச்ி 

இயந்திர/தானியங்கி 

வானிவல நிவலயம் 

1 

இந்திய வானிவல 

ஆய்வு வமயம் 

நிவலயத்திலிருந்து 

தளத்தின் குறிப்பிட்ட 
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உலர ்குமிழ் 

பவப்பநிவல 

மவழப்பபாழிவு 

முதன்வம தரவு & 

இரண்டாம் நிவல தரவு 

* சுற்றுப்புற 

காற்றின் 

தரம் 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NOX 

ஃப்யூஜிடிவ் டஸ்ட்  

24 மணிதநரத்திற்கு 

வாரத்திற்கு இரண்டு 

முவற 

(மாரச் ்- தம 2019) 

8(1 தகார ்& 7 

பஃபர)் 

IS 5182 பகுதி 1-23 

ததசிய சுற்றுப்புற 

காற்று தர தரநிவலகள், 

மத்திய மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் 

தரநிவலகள் 

*ஒலி 

மட்டங்கள் 
சுற்றுப்புற சத்தம் 

ஒவ்பவாரு 

இடத்திற்கும் 24 

மணிதநரம் 

மணிதநர 

கண்காணிப்பு 

8 (1 தகார ்&7 

இவடயக 

மண்டலம்) 

மத்திய மாசுக் 

கடட்ுப்பாடட்ு வாரியம் 

வழிகாடட்ுதல்களின்படி 

IS 9989 

சூழலியல்  

தற்தபாதுள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

படிக்கும் காலத்தில் 

களப்பயணம் மூலம் 
படிப்பு பகுதி 

குவாட்தரட் மற்றும் 

டிரான்பசக்ட் ஆய்வு 

இரண்டாம் நிவல தரவு 

மூலம் முதன்வம ஆய்வு 

- வன தவவல திட்டம் 

சமூக 

பபாருளாதார 

அம்சங்கள் 

சமூக-

பபாருளாதார 

குணாதிசயங்கள், 

மக்கள்பதாவக 

புள்ளிவிவரங்கள் 

மற்றும் ஆய்வுப் 

பகுதியில் 

இருக்கும் 

உள்கட்டவமப்பு 

தள வருவக & 

மக்கள் பதாவகக் 

கணக்பகடுப்பு 

வகதயடு, 2011 

படிப்பு பகுதி 

முதன்வம 

கணக்பகடுப்பு, மக்கள் 

பதாவக கணக்பகடுப்பு 

வகதயடு & ததவவ 

அடிப்பவடயிலான 

மதிப்பீடுகள். 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இவணந்து RC மூலம் ஆன்-வசட் கண்காணிப்பு/மாதிரி 
* அவனதத்ு கண்காணிப்பு மற்றும் தசாதவன இருந்தது CPCB மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துவற 

அவமசச்கம் & பருவநிவல மாற்றம் வழிகாட்டுதல்களின்படி தமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

3.1  ிலச ்சூழல் 

இந்த பிரிவின் முக்கிய தநாக்கம், முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத் தளத்வதச ்

சுற்றி 10கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பவட நிவலவய 

வழங்குவதாகும், இதனால் சுற்றுப்புறச ் சுரங்க நடவடிக்வககளால் ஏற்படும் 

தற்காலிக மாற்றங்கவள எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும். 

3.1.1  ில  யன் ாடு/  ில உகற 

 நில பயன்பாட்டு வவரபடங்கள் தயாரிப்பதற்காக ததசிய இயற்வக வள 

தமலாண்வம அவமப்பு பபங்களூர ் & பலவல் III வவகப்பாடு 1:50,000 அளவவக் 

பகாண்ட வழிகாட்டுதல்களின் அத்தியாயம் – V-இல் பரிந்துவரக்கப்பட்ட 
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விவசகளின் அடிப்பவடயில் நில பயன்பாட்டு வவகப்பாட்டிற்கு ஒரு காட்சி விளக்க 

நுட்பம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. புவனின் (ISRO) LISS III படங்களின் மூலம் 

இப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முவற ஆய்வு பசய்யப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியின் 10 

கிமீ சுற்றளவு வவரபடம் நிலப் பயன்பாட்டுக் கவவரப் பகுப்பாய்வு பசய்வதற்காக 

எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவகை 3.2:  ில  யன் ாடு /  ில அடக்ட 10 கிமீ சுற்றளவு 

வ.எை். வகக ் ாடு வெக்நடரில் 

 ர ் ளவு 

 குதி % 

இல் 

1 கட்டடப்பரப்பு 2126.27 6.67 

2 சுரங்கப் பகுதி 442.25 1.39 

3 பயிர ்நிலம் 18842.51 59.14 

4 ஸ்க்ரப் நிலம் 5759.76 18.08 

5 உப்பு சதுப்பு நிலம் 251.37 0.79 

6 நீரந்ிவலகள் 4127.89 12.96 

7 ஆறு/கால்வாய் 312.21 0.98 
 

வமாத்தம் 31862.26 100 

ஆதாரம்: சரத்வ ஆஃப் இந்தியா தமல்தாள் மற்றும் தலண்ட்சாட் 

பசயற்வகக்தகாள் படங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 டம் 3.1:  ில ்  யன் ாடு மற்றும் ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள  ிலத்தின் க  

வகர டம் 

தமதல உள்ள அட்டவவண, வப வவரபடம் மற்றும் நிலப் பயன்பாட்டு 

வவரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் பபரும்பகுதி பயிர ்நிலம் 

59.14%, அவதத ் பதாடரந்்து கட்டப்பட்ட நிலங்கள் 6.67%, ஸ்க்ரப் நிலம் 18.08%; 

நீரந்ிவலகள் 12.96% மற்றும் சுரங்கம் 1.39%. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பமாதத் 

6.67

1.39

59.14

18.08

0.79
12.96

0.98

LAND USE IN % OF 10KM RADIUS

BUILD UP LAND

MINING AREA

CROP LAND

SCRUB LAND

SALT MARSH LAND

WATER BODIES

RIVER/CANAL
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சுரங்கப் பகுதி 442.25 பெக்தடர ் அதாவது 1.39 %. 9.69 பெக்தடர ் பரப்பளவானது, 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள பமாத்த சுரங்கப் பரப்பில் 2.19% பங்களிக்கிறது. சுரங்க 

நடவடிக்வககளின் இந்த சிறிய சதவீதம் சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்வத ஏற்படுதத்ாது. 

3.1.2  ில ் ர ்பு 

 அவனத்து முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியும் 2மீ தடிமன் பகாண்ட 

கிராவல் கற்களால் மூடப்பட்ட பவற்று நிலப்பரப்பாகும். 2 மீட்டர ்கிராவல் உருவான 

பிறகு பாரிய சாரத்னாவகட் உருவாக்கம் காணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் 

சுரங்கம் குழிகளில் இருந்து பதளிவாக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

3.1.3  குதியின் வடிகால் அகம ்பு 

காலப்தபாக்கில் நீதராவட அரிப்பு மூலம் வடிகால் அவமப்பு 

உருவாக்கப்படுகிறது, இது நீதராவடகளால் வடிகட்டிய நிலப்பரப்பு பகுதியில் 

உள்ள பாவறகள் மற்றும் புவியியல் கட்டவமப்புகளின் பண்புகவள 

பவளிப்படுத்துகிறது. வடிகால் அவமப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிகால் 

படுவகயில் உள்ள ஓவடகள், ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளால் உருவாகும் வடிவமாகும். 

நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் கடினமான அல்லது 

பமன்வமயான பாவறகள் ஆதிக்கம் பசலுத்தினாலும், நிலத்தின் சாய்வு 

ஆகியவற்றால் அவவ நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. படன்ட்ரிடிக் வடிவங்கள், மிகவும் 

பபாதுவானவவ, நீதராவடக்கு அடியில் உள்ள பாவற (அல்லது 

ஒருங்கிவணக்கப்படாத பபாருள்) எந்த குறிப்பிட்ட துணி அல்லது அவமப்பு 

இல்லாத பகுதிகளில் உருவாகின்றன மற்றும் எல்லா திவசகளிலும் சமமாக 

எளிதில் அரிக்கப்பட்டுவிடும். திட்டப் பகுதிக்குள் ஓவடகள், கால்வாய்கள், 

நீரந்ிவலகள் எதுவும் கடக்கவில்வல. இப்பகுதியின் வடிகால் அவமப்பு படன்ட்ரிடிக் 

- துவண படன்ட்ரிடிக் ஆகும். 

3.1.4  ில அதிரவ்ு உைரத்ிறன் 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளம் நிலநடுக்கத்தில் விழுகிறதுமண்டலம் I-

இந்தியாவின் நில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் BMTPC பாதிப்பு அட்லஸ் படி குவறந்த தசத 

அபாய மண்டலம்: 1893-2002. திட்ட பகுதிஇல் விழுகிறதுகடினமான 

பாவறபதன்னிந்தியாவின் தீபகற்பக் கவசத்தில் நிலப்பரப்பு மிகவும் உறுதியானது. 

ஆதாரம்https://law.resourCe.org/pub/in/bis/S03/is.1893.1.2002.pdf 
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 டம் 3.2:  ில  யன் ாடட்ு  ில அடக்ட வகர டம் 10 கிமீ சுற்றளவு 
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3.15 ஆய்வு ்  குதியில் சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கள் 

 வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், ததசிய பூங்கா மற்றும் இல்வலதிட்டப் 

பகுதியில் உள்ள பதால்பபாருள் நிவனவுசச்ின்னங்கள். பாதுகாக்கப்பட்ட 

மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட வனப் பகுதி எதுவும் திட்டப் பகுதியில் ஈடுபடவில்வல. 

எனதவ, வன நிலத்வத வகயகப்படுத்துதல்/திருப்பம் பசய்ய தவண்டிய 

அவசியமில்வல. முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க குத்தவகப் பகுதிவயச ்சுற்றியுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பதாடரப்ான விவரங்கள், அதாவது 10 கி.மீ சுற்றளவு, 

கீதழ உள்ள அட்டவவண 3.3 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகை 3.3: குழுமத்கத   சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழல் உைரத்ிறன் 

விவரங்கள் 

வ.எை் 

உைரத்ிறன் 

சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்கள் 

வ யர ்

குழுமதிலிரு ்து கிமீ 

வதாகலவில் ஏரியல் 

தூரம் 

1 

ததசிய பூங்கா / 

வனவிலங்கு 

சரணாலயங்கள் 

இல்வல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்வல 

2 ரிசரவ்் காடு இல்வல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்வல 

3 

ஏரிகள் / நீரத்்ததக்கம் / 

அவணகள் / நீதராவட / 

ஆறுகள் 

பதற்கு அரு தமற்கு பக்கம் 130 மீ 

4 

புலிகள் காப்பகம்/ 

யாவனகள் காப்பகம்/ 

உயிரக்்தகாள காப்பகம் 

இல்வல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்வல 

5 
கடுவமயான மாசுபட்ட 

பகுதிகள் 
இல்வல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்வல 

6 சதுப்புநிலங்கள் இல்வல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்வல 

7 மவலகள்/மவலகள் இல்வல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்வல 

8 
அறிவிக்கப்பட்ட 

பதால்லியல் தளங்கள் 
இல்வல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்வல 

9 
பதாழில்கள்/ அனல் மின் 

நிவலயங்கள் 
இல்வல 

10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்வல 

10 பாதுகாப்பு நிறுவல் இல்வல 
10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்வல 

ஆதாரம்: சரத்வ ஆஃப் இந்தியா தடாதபாஷீட ்
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அட்டவகை 3.4: முன்வமாழிய ் டட் திட்ட தளத்தில் இரு ்து அருகிலுள்ள 

 ீர ்ிகலகள் 

வ.எை் வ யர ் தூரம் & திகச 

1 ஓவட 65 மீ வடக்கு 

2 பதாட்டி கிழக்கு 70 மீ 

3 பதரக்ு அர ் தமற்கு 130 மீ 

ஆதாரம்: கிராம காடாஸ்ட்ரல் வவரபடம் மற்றும் கள ஆய்வு 

3.2 மை் சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியின் மண்ணின் தரம் நிலச ் சூழலின் முக்கியமான 

கூறுகளில் ஒன்றாகும். கலப்பு மண் மாதிரிகள் ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 

தசகரிக்கப்பட்டனபகுப்பாய்வு பசய்யப்பட்டதுபவவ்தவறு அளவுருக்களுக்கு. 

கண்காணிப்பு தளங்களின் இருப்பிடங்கள் அட்டவவண 3 இல் 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.5மற்றும் படம் 3.3. ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பவட 

மண்ணின் பண்புகவளத் தீரம்ானிப்பதத மண் மாதிரியின் தநாக்கமாகும்; 

படிப்புமுன்பமாழியப்பட்ட பசயல்பாட்டின் தாக்கம் மண்ணின் பண்புகள் 

மற்றும்படிப்புமண்ணின் மீதான தாக்கம் மிக முக்கியமாக விவசாய உற்பத்திக் 

கண்தணாட்டம். 

அட்டவகை 3.5: மை் மாதிரி இடங்கள் 

வ.எை் 
இரு ்பிடக் 

குறியீடு 

கை்காைி ்பு 

இடங்கள் 

தூரம் 

மற்றும் 

திகச 

ஒருங்கிகை ்புகள் 

1 எஸ்-1 திட்டப் பகுதி 
பதன் 

கிழக்கு 

9°46'5.56” வ, 78°2'47.98” 
கி 

2 எஸ்-2 உலகாணி 
வடதமற்கு 

440 மீ 

9°46'34.74” வ, 

78°02'34.80” கி 

3 எஸ்-3 கிரிவகவுண்டன்பட்டி 
பதன்தமற்கு 

3.8 கிமீ 

9° 45'10.34"வ, 

78°0'38.66"கி 

4 எஸ்-4 டி. பகாக்குளம் 
2.7 கிமீ 

பதன்கிழக்கு 

9° 44'25.89"வ, 

78°03'19.61"E 

5 எஸ்-5 பகாம்பாடி 
வடகிழக்கு 

3.3 கிமீ 

9° 47'50.77” வ, 

78°03'54.54” கி 

6 எஸ்-6 பாவறப்பட்டி 
4 கிமீ 

கிழக்கு 

9° 46'0.16” வ, 

78°05'20.10” கி 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இவணந்து எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகத்தின் ஆன்-வசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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ஆய்வு முகற  

மண்ணின் தரத்வத ஆய்வு பசய்வதற்காக, மற்றும் அவதச ் சுற்றியுள்ள 

மண்ணின் நிவலவய மதிப்பிடுவதற்கு மாதிரி இடங்கள் 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்டன திட்ட தளம் பல்தவறு நில பயன்பாட்டு நிவலவமகவள 

பிரதிபலிக்கிறது. ஐந்து (6) மண்ணின் வவககள், தாவர உவற, உள்கட்டவமப்பு 

வசதிகள் உட்பட பதாழில்துவற மற்றும் குடியிருப்பு நடவடிக்வககள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பவடயில் மண் மாதிரி எடுப்பதற்கு இடங்கள் 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்டன, இது மண்ணின் பண்புகளின் ஒட்டுபமாத்த 

தயாசவனவய வழங்கும். மாதிரிகள் இருந்தனபகுப்பாய்வு பசய்யப்பட்டது 

உடல் மற்றும் தவதியியல் பண்புகளுக்கு. மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக 

ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. மாதிரிகள் பாலித்தீன் வபகளில் 

நிரப்பப்பட்டு, குறியிடப்பட்டு ஆய்வகத்திற்கு ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டு, 

அதற்கான வழிமுவறகளின் விவரங்கள் கீதழ அட்டவவண 3.6 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகை 3.6: மாதிரி நசகரி ்பு முகற 

விவரங்கள் விவரங்கள் 

அதிரப்வண் ஒவ்பவாரு நிவலயதத்ிலிருந்தும் ஒரு கிராப் சாம்பிள்-ஆய்வு 

காலத்தில் ஒருமுவற 

முவற தமல் மண்ணின் கலவவயான கிராப் மாதிரிகள் 3 ஆழத்தில் 

இருந்து தசகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வுக்காக ஒரு பிரதிநிதி 

மாதிரிவய வழங்க கலக்கப்பட்டன. அவவ காற்று புகாத 

பாலித்தீன் வபகளில் தசமிக்கப்பட்டு ஆய்வகத்தில் ஆய்வு 

பசய்யப்பட்டன. 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இவணந்து எக்ஸலன்ஸ் தலபதரட்டரி மூலம் ஆன்-வசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
 



51|ப க ் க ம ்  
 

 

 டம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் மை் மாதிரி இடங்கள் 
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 டம் 3.4: மை் வகர டம்குத்தகக  குதியின்
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அட்டவகை 3.7: ஆய்வு ்  குதியின் மை்ைின் தரம் 

அளவுரு அலகு 

எஸ்-1 

கமய 

மை்டல
ம் 

எஸ்-2 

உலகா
ைி 

எஸ்-3 

கிரிகய 

கவுை்டன் 
ட்டி 

எஸ்-4 

டி.வகாக்கு
ளம் 

எஸ்-5 

வகாம் ாடி 

எஸ்-6 

 கற தி 

1 பஎச2்7°C - 7.92 8.51 8.33 8.36 8.55 8.55 

2 
மின் 

கடத்துத்திறன்25̊C 

µபச.மீ 
455 510 420 250 420 420 

3 அவமப்பு 

- களிம
ண் 

களிம
ண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

களிமண் 

4 எஸ்மற்றும் % 34.5 32.5 33.2 34.4 35.5 35.5 

5 பிளவு % 39.1 36.7 35.8 38.7 38.2 38.2 

6 களிமண் % 26.4 30.8 31.0 26.9 26.3 26.3 

7 நீர ்தாங்கும் திறன் % 48.3 49.2 45.3 49.2 45.7 45.7 

8 பமாத்த அடரத்்தி g/cc 1.18 1.10 1.35 1.01 0.86 0.86 

9 தபாதராசிட்டி % 30.8 26 31.7 35.2 38 38 

10 கால்சியம்(asCa) 
மி.கி/

கி.கி 
188 173 140 138.5 122 122 

11 
பமக்னீசியம்(அஸ்எம்
ஜி) 

மி.கி/

கி.கி 
23.4 20.4 30.3 25 23.2 23.2 

12 மாங்கனீசு(Mn) 
மி.கி/

கி.கி 
30 34.6 31.7 37.6 18 18 

13 Zn ஆக துத்தநாகம் 
மி.கி/

கி.கி 
0.35 0.73 1.15 1.21 0.48 0.48 

14 
கிவடக்கும் தபாரான் 

(B ஆக) 

மி.கி/

கி.கி 
0.62 0.55 0.59 0.79 0.50 0.50 

15 
கவரயக்கூடிய 

குதளாவரடு (Cl ஆக) 

மி.கி/

கி.கி 
145 140 136 155 175 175 
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16 
 கவரயக்கூடிய 

சல்தபட் (S04 ஆக) 

மி.கி/

கி.கி 
131 122 141.2 138 88 88 

17 

கிவடக்கக்கூடிய 

பபாட்டாசியம்(என
தவ) 

மி.கி/

கி.கி 38.2 35.5 40 29.4 244 244 

18 
பாஸ்பரஸ் (asP) 

கிவடக்கிறது 

கிதலா
/பெக் 

0.89 1.02 0.82 0.74 0.71 0.71 

19 
வநட்ரஜன் (N ஆக) 

கிவடக்கிறது 

கிதலா
/பெக் 

200 185.1 150 165.3 168 168 

20 காட்மியம் (சிடியாக) 
மி.கி/

கி.கி பி.டி.எல் பி.டி.எல்  
பி.டி.எல்  
(DL:0.003) 

பி.டி.எல்  
பி.டி.எல் ( 

டி.எல்  :0.003) 

பி.டி.எல்  

( டி.எல்  
:0.003) 

21 குதராமியம் (asCr) 
மி.கி/

கி.கி 

பி.டி.எல் 

( டி.எல்  
:0.05) 

பி.டி.எல்  ( 

டி.எல்  
:0.05) 

பி.டி.எல்  ( 

டி.எல்  :0.05) 

பி.டி.எல்  ( 

டி.எல்  :0.05) 

பி.டி.எல் ( 

டி.எல்  :0.05) 

பி.டி.எல் ( 

டி.எல்  :0.05) 

22 தாமிரம்(asCu) 
மி.கி/

கி.கி 

பி.டி.எல்  

( டி.எல்  
:0.05) 

பி.டி.எல் 
(DL:0.05) 

பி.டி.எல்  ( 

டி.எல்  :0.05) 

பி.டி.எல்  ( 

டி.எல்  :0.05) 

பி.டி.எல்  ( 

டி.எல்  :0.05) 

பி.டி.எல்  ( 

டி.எல்  :0.05) 

23 முன்னணி (asPb) 
மி.கி/

கி.கி 
0.71 0.66 0.71 1.31 0.28 0.28 

24 பமாத்த இரும்பு 
மி.கி/

கி.கி 
1.51 1.47 1.10 2.55 2.18 2.18 

25 கரிமப் பபாருள் %     1.51 1.51 

26 ஆரக்ானிக் காரப்ன் % 0.71 1.25 1.09 1.20 0.88 0.88 

27 

சுற்றுசச்ூழல் 

ஒத்துவழப்புக்கான 

ஆவணயம் 

மி.கி 

/l00 கி 
32.5 26.2 37.3 42.5 38 38 
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மை்  ரிநசாதகன முடிவு: 

மாதிரிகள் இருந்தன பகுப்பாய்வு பசய்யப்பட்டது"மண் இரசாயன பகுப்பாய்வு 

(எம்.எல். ஜாக்சன், 1967) & தவளாண்வம, கூட்டுறவு மற்றும் விவசாயிகள் 

நலத்துவற, தவளாண்வம மற்றும் விவசாயிகள் நல அவமசச்கம், இந்திய அரசு" 

ஆகியவற்றில் பரிந்துவரக்கப்பட்ட நிவலயான முவறகளின்படி. முக்கியமான 

பண்புகள்பகுப்பாய்வு பசய்யப்பட்டது. மண்ணுக்கு பமாத்த அடரத்்தி, 

தபாதராசிட்டி, ஊடுருவல் வீதம், pH மற்றும் கரிமப் பபாருடக்ள், வநட்ரஜன், 

பாஸ்பரஸ் மற்றும் பபாட்டாசியம். நிவலயானமண்ணின் வவகப்பாடு மற்றும் 

மண்ணின் இயற்பியல் தவதியியல் பண்புகள் அட்டவவண 3.7 இல் தசாதவன 

முடிவுகள் கீதழ வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

இரசாயன  ை்புகள் - 

 மண்ணின் தன்வம சற்று காரமானது முதல் வலுவான காரமானது 

வெட்ரஜன் திறன் வரம்பு 7.92 முதல் 8.55 வவர இருக்கும். 

 கிவடக்கக்கூடிய வநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் பெக்தடருக்கு 145 முதல் 192.50 

கிதலா வவர இருக்கும் 

 கிவடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் பெக்தடருக்கு 26.8 முதல் 43.7 

கிதலா வவர இருக்கும் 

 கிவடக்கக்கூடிய பபாட்டாசியம் வரம்பு 195 முதல் 386 மி.கி/கி.கி. 

 

3.3  ீர் சூழல் 

நீர ் ஆதாரங்கள், தமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டும் 

இப்பகுதியின் வளரச்ச்ியில் குறிப்பிடதத்க்க பங்வகக் பகாண்டுள்ளன. இந்த 

ஆய்வின் தநாக்கம், முக்கியமான அளவுருக்களுக்கான நீரின் தரப் பண்புகவள 

மதிப்பிடுவது மற்றும் விவசாய உற்பதத்ித்திறன், உள்நாட்டு சமூக பயன்பாடு, 

பபாழுதுதபாக்கு வளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள அழகியல் ஆகியவற்றில் 

ஏற்படும் தாக்கங்கவள மதிப்பீடு பசய்வது ஆகும். தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டு, முன் சிகிசவ்ச அளிக்கப்பட்ட மாதிரி தகன்களில் 

விதிமுவறகளின்படி ஆய்வுக்காக ஆய்வகத்திற்கு பகாண்டு பசல்லப்பட்டன. 

 

3.3.1 நமற் ர ்பு  ீர் வளங்கள்: 

கல்லவண கண்மாய் என்பது ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய தமற்பரப்பு 

நீரந்ிவல மற்றும் இப்பகுதியில் மிதமான மவழப்பபாழிவு உள்ளது. திறந்தபவளி 
கிணறுகளில் மவழநீர ் தசமிப்பு மற்றும் அகழிகள் உள்ளன. நவடமுவறயில் 

பகுதி மற்றும் தசமிக்கப்பட்ட குடிநீர ் ஆதாரமாக பசயல்படுகிறதுக்கான சில 

மவழக்காலத்திற்குப் பிறகு மாதங்கள்.  
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3.3.2  ிலத்தடி  ீர் வளங்கள்: 

நிலத்தடி நீர ்பழவமயான அசத்சயன்ஸ் மற்றும் சமீபத்திய வண்டல் படிக 

வடிவங்களில் ஏற்படுகிறது. நிலத்தடி நீரின் நிகழ்வு மற்றும் நடத்வத 

மவழப்பபாழிவு, நிலப்பரப்பு, புவியியல், புவியியல், கட்டவமப்புகள் 

தபான்றவற்றால் கட்டுப்படுதத்ப்படுகிறது. நிலத்தடி நீர ் வானிவல மற்றும் 

உவடந்த க்னீஸ் பாவற உருவாக்கம் ஆகியவற்றில் ஃபபராடிக் நிவலயில் 

ஏற்படுகிறது. வானிவல மற்றும் முறிவின் தீவிரத்தால் வானிவல 

கட்டுப்படுதத்ப்படுகிறது. ஆழ்துவளக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துவள கிணறுகள் 

இப்பகுதியில் மிகவும் பபாதுவான நிலதத்டி நீர ்உறிஞ்சும் கட்டவமப்புகள் ஆகும். 

ததாண்டப்பட்ட கிணற்றின் விட்டம் 15 முதல் 20மீ வவரயிலும், ஆழ்துவளக் 

கிணறுகளின் ஆழம் 10 முதல் 13 மீட்டர ் வவரயிலும் இருக்கும். ததாண்டப்பட்ட 

கிணறுகள் தகாவட மாதங்களில் 1 லி.பி.எஸ் வவர மகசூல் தரும் மற்றும் சில 

கிணறுகள் வறண்டு இருக்கும். பருவமவழ காலத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு 

பயிரக்ளுக்கு நீரப்்பாசனம் பசய்ய தபாதுமான மகசூல் கிவடக்கும். 

 

3.3.3 ஆய்வு ஆய்வு முகற 

உளவு ஆய்வு தமற்பகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கண்காணிப்பு இடங்கள் இதன் 

அடிப்பவடயில் இறுதி பசய்யப்பட்டன; 

 வடிகால் அவமப்பு; 

 இடம்குடியிருப்புபவவ்தவறு பசயல்பாடுகவள பிரதிநிதிதத்ுவப்படுத்தும் 

பகுதிகள்/பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகள்; மற்றும் 

 அடிப்பவட நிவலவமகவள பிரதிநிதிதத்ுவப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புள்ள 

பகுதிகள் 

இரண்டு (2) தமற்பரப்பு நீர,் இரண்டு (2) நிலத்தடி நீர ்மற்றும் குழி மாதிரிகளில் 

உள்ள இரண்டு (2) கழிவு நீர ் ஆய்வு பகுதியிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டன 

பகுப்பாய்வு பசய்யப்பட்டது உடல் தவதியியல், கன உதலாகங்கள் மற்றும் 

பாக்டீரியாவியல் அளவுருக்கள் தமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரில் சுரங்கம் 

மற்றும் பிற நடவடிக்வககளின் விவளவவ மதிப்பிடுவதற்காக.அபமரிக்க 

பபாது சுகாதார சங்கம் (APHA) பவளியிட்ட மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

வாரியம், IS-10500:2012 மற்றும் 'தண்ணீர ் மற்றும் கழிவுநீவர ஆய்வு 

பசய்வதற்கான நிவலயான ஆய்வு முவறகள்' ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்பட்ட 

நவடஆய்வு முவறகளின்படி மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு பசய்யப்பட்டன. நீர ்

மாதிரி இடங்கள் ஜிஅட்டவவண 3.8 இல் பகாடுக்கப்பட்டது மற்றும் படம் 3.5 ஆக 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவகை 3.8:  ீர் மாதிரி இடங்கள் 

S.NO குறியீடு இடங்கள் தூரம் & திகச ஒருங்கிகை ்புகள் 

 ிலத்தடி  ீர ்

1 WW-1 
திட்டப் பகுதிக்கு 

அருகில் 

170மீ 

பதன்தமற்கு 

9° 46'12.20"வ 78° 

02'52.23"கி 

2 WW-2 
டி.பகாக்குளம் 2.7கிமீ 

பதன்கிழக்கு 

9° 44'27.29"வ 78° 

03'10.64"கி 

3 BW-1 
உலகாணி 440மீ வடதமற்கு 9° 46'36.30"வ 78° 

02'32.80"கி 

4 BW-2 
விடத்துக்குளம் வடதமற்கில் 

4.0கிமீ 

9° 48'28.44"வ 78° 

02'1.21"கி 

நமற் ர ்பு  ீர ்

5 SW-1 
ஒவதயாங்குளம் வடகிழக்கு 3.0 

கிமீ 

9° 48'0.59"வ78° 

03'24.74"கி 

6 SW-2 
கீழதநசதநரி பதன்தமற்கு 6 

கிமீ 

9° 44'55.98"வ 77° 

59'20.59"கி 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இவணந்து எக்ஸலன்ஸ் தலபரட்டரஸ்ீ மூலம் ஆன்-வசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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 டம் 3.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள  ீர் மாதிரி இடங்கள் 
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அட்டவகை 3.9:  ிலத்தடி  ீர் மாதிரி முடிவுகள் 

வ. எை் அளவுரு அலகு 

WW1 

கமய 

மை்டலம் 

WW2 

டி.வகாக்குளம் 

BW1 

உலகாைி 
BW2 

விடாதகுளம் 

1 நிறம் தெசன் < 5 < 5 < 5 < 5 

2 நாற்றம்  - ஒத்துக்பகாள்ள
க்கூடியது 

ஒத்துக்பகாள்ளக்
கூடியது 

ஒத்துக்பகாள்
ளக்கூடியது 

ஒத்துக்பகாள்ள
க்கூடியது 

3 pH@ 25oC - 6.71 7.25 7.10 7.32 

4 மின் கடத்துதத்ிறன் வம. கி 

/பச.மீ 
684 751 762 707 

5 பகாந்தளிப்பு என் டி யு < 1 < 1 < 1 < 1 

6 பமாத்த கவரந்த 

திடப்பபாருள்கள் 

மி கி / லி 
404 443 450 417 

7 CaCO3 ஆக பமாத்த 

கடினத்தன்வம 

மி கி / லி 
105.47 176.15 175.05 140.88 

8 Ca என கால்சியம் மி கி / லி 22.5 35.5 28.8 24 

9 பமக்னீசியம் Mg ஆக மி கி / லி 12 21.3 25.1 19.7 

10 பமாத்த 

காரத்தன்வம 

மி கி / லி 155 155 180 144 

11 Cl-ஆக குதளாவரடு மி கி / லி 91.2 86.7 77 80.2 

12 சல்தபட் SO4- மி கி / லி 24 30 26.1 31.5 

13 Fe என இரும்பு மி கி / லி 0.11 0.16 0.12 பி.டி.எல் (டி.எல்:0.1) 

14 இலவச எஞ்சிய 

குதளாரின் 

மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்: 

2.0) 

பி.டி.எல் (டி.எல்: 

2.0) 

பி.டி.எல் (டி.எல்: 

2.0) 

பி.டி.எல் (டி.எல்: 

2.0) 

15 ஃவுளூவரடு எஃப் மி கி / லி 0.13 0.15 0.11 0.29 

16 வநட்தரட்டுகள் NO3 மி கி / லி 17.2 16 12.5 19.8 

17 
Cu ஆக பசம்பு 

மி கி / லி பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.2) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.2) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.2) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.2) 
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18 
Mn ஆக மாங்கனீசு 

மி கி / லி பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.05) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.05) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.05) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.05) 

19 
Hg ஆக பாதரசம் 

மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்: 

0.0005) 

பி.டி.எல் (டி.எல்: 

0.0005) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.0005) 

பி.டி.எல் (டி.எல்: 

0.0005) 

20 பிபியாக முன்னணி மி கி / லி பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.01) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.01) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.01) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.01) 

21 
Zn ஆக துத்தநாகம் 

மி கி / லி பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.02) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.02) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.02) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.02) 

22 பமாத்த குதராமியம் 
மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்: 

0.05) 
பி.டி.எல் (டி.எல்: 0.05) 

பி.டி.எல் (டி.எல்: 

0.05) 

பி.டி.எல் (டி.எல்: 

0.05) 

23 தபாதரான் பி 
மி கி / லி பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.1) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.1) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.1) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.1) 

24 கனிம எண்பணய் மி கி / லி 
பி.டி.எல் 

(டி.எல்:1.0) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:1.0) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:1.0) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:1.0) 

25 பிதனாலிக் 

கலவவகள் 

மி கி / லி 
இல்லாதது இல்லாதது இல்லாதது இல்லாதது 

26 அதயானிக் 

சவரக்்காரம் 

மி கி / லி பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.1) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.1) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.1) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.1) 

27 சிஎன் என வசனாய்ட் மி கி / லி இல்லாதது இல்லாதது இல்லாதது இல்லாதது 

28 
பமாத்த 

தகாலிஃபாரம்் 

100 

மில்லிக்
கு 

< 2 < 2 < 2 < 2 

29 

இ - தகாலி 

100 

மில்லிக்
கு 

< 2 < 2 < 2 < 2 

30 தபரியம் பா 
மி கி / லி பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.5) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.5) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.5) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.5) 

31 அம்தமானியா 

(பமாத்தம் 

மி கி / லி பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.1) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.1) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.1) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.1) 

32 
H2S ஆக சல்வபடு 

மி கி / லி பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.05) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.05) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.05) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.05) 
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33 மாலிப்டினம் தமா 
மி கி / லி பி.டி.எல் (DL:0.5) பி.டி.எல் (டி.எல்:0.5) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.5) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.5) 

34 பமாத்த ஆரச்னிக் 
மி கி / லி பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.01) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:0.01) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.01) 

பி.டி.எல் 

(டி.எல்:0.01) 

35 பமாத்த 

இவடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்பபாருடக்ள் 

மி கி / லி 

பி.டி.எல் (டி.எல்:2) பி.டி.எல் (டி.எல்:2) 
பி.டி.எல் 

(டி.எல்:2) 
பி.டி.எல் (டி.எல்:2) 

 

அட்டவகை 3.10: நமற் ர ்பு  ீர் மாதிரி முடிவுகள் 

வ. 

எை் 
அளவுரு அலகு 

SW1 

ஒகதயாங்குளம் 

SW2 

கீழந சந ரி 

1 நிறம் தெசன் 5 10 

2 நாற்றம்  - ஒத்துக்பகாள்ளக்கூடியது ஒத்துக்பகாள்ளக்கூடியது 

3 pH@ 25oC - 7.55 7.80 

4 மின் கடத்துத்திறன் @ 25oC வம 

/பச.மீ 
807 738 

5 பகாந்தளிப்பு என் டி யு 4.5 7.5 

6 பமாத்த கவரந்த 

திடப்பபாருள்கள் 

மி கி / லி 
476 436 

7 CaCO3 ஆக பமாத்த கடினத்தன்வம மி கி / லி 188.0 170.7 

8 Ca என கால்சியம் மி கி / லி 35.8 34.5 

9 பமக்னீசியம் Mg ஆக மி கி / லி 24 20.6 

10 CaCO3 ஆக பமாத்த காரத்தன்வம மி கி / லி 175 169 

11 Cl-ஆக குதளாவரடு மி கி / லி 84.3 82 

12 சல்தபட் SO4- மி கி / லி 35 30.2 

13 Fe என இரும்பு மி கி / லி 0.11 0.10 

14 இலவச எஞ்சிய குதளாரின் மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்: 2.0) பி.டி.எல் (டி.எல்: 2.0) 

15 ஃவுளூவரடு எஃப் மி கி / லி 0.13 0.15 

16 வநட்தரடட்ுகள் NO3 மி கி / லி 15 11.2 

17 Cu ஆக பசம்பு மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்:0.2) பி.டி.எல் (டி.எல்:0.2) 
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18 Mn ஆக மாங்கனீசு மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்:0.05) பி.டி.எல் (டி.எல்:0.05) 

19 Hg ஆக பாதரசம் மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்: 0.0005) பி.டி.எல் (டி.எல்: 0.0005) 

20 சிடியாக காட்மியம் மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்:0.01) பி.டி.எல் (டி.எல்:0.01) 

21 பசலினியம் என பச மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்: 0.05) பி.டி.எல் (டி.எல்: 0.05) 

22 அல் என அலுமினியம் மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்: 0.03) பி.டி.எல் (டி.எல்: 0.03) 

23 பிபியாக முன்னணி மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்:0.01) பி.டி.எல் (டி.எல்:0.01) 

24 Zn ஆக துத்தநாகம் மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்:0.02) பி.டி.எல் (டி.எல்:0.02) 

25 பமாத்த குதராமியம் மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்: 0.05) பி.டி.எல் (டி.எல்: 0.05) 

26 தபாதரான் பி மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்:0.1) பி.டி.எல் (டி.எல்:0.1) 

27 கனிம எண்பணய் மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்:1.0) பி.டி.எல் (டி.எல்:1.0) 

28 பிதனாலிக் கலவவகள் மி கி / லி இல்லாதது இல்லாதது 

29 அதயானிக் சவரக்்காரம் மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்:0.1) பி.டி.எல் (டி.எல்:0.1) 

30 சிஎன் என வசனாய்ட் மி கி / லி இல்லாதது இல்லாதது 

31 உயிரியல் ஆக்ஸிஜன் மி கி / லி 6.4 7.8 

32 இரசாயன ஆக்ஸிஜன் மி கி / லி 24 28 

33 கவரந்த ஆக்ஸிஜன் மி கி / லி 5.7 5.5 

34 
பமாத்த தகாலிஃபாரம்் 

100 

மில்லிக்கு 
தற்தபாது தற்தபாது 

35 
இ - தகாலி 

100 

மில்லிக்கு 
தற்தபாது தற்தபாது 

36 தபரியம் பா மி கி / லி பி.டி.எல் (டி.எல்:0.5) பி.டி.எல் (டி.எல்:0.5) 

37 அம்தமானியா-n (பமாத்தம்  மி கி / லி 1.7 2.9 

38 பமாத்த இவடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்பபாருடக்ள் 

மி கி / லி 
15.5 20.3 
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3.3.4 விளக்கம்& முடிவுகர 

நமற் ர ்பு  ீர ்

Ph: pH தவறுபட்டது 7.18 முதல் 7 வவர அதத சமயம் பகாந்தளிப்பு 

தரநிவலகளுக்குள் காணப்படுகிறது (நிவலயான நீரவ்ாழ் உயிரினங்களுக்கு 

உகந்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வவர).  

 

வமாத்த ககர ்த திட ்வ ாருள்கள்:  

 பமாத்த கவரந்த திடப்பபாருள்கள் மாறுபடும் 278 பசய்ய 283 மி.கி / லி, TDS 

முக்கியமாக காரப்தனட்டுகள், வபகாரப்தனட்டுகள், குதளாவரடுகள், 

பாஸ்தபட்கள் மற்றும் கால்சியம், பமக்னீசியம், தசாடியம் மற்றும் பிற கரிமப் 

பபாருடக்ளின் வநடத்ரட்டுகளால் ஆனது.  

 

மற்ற அளவுருக்கள்: 

 குதளாவரடு உள்ளடக்கம் 54.2 - 58.6 ஆழ்துவள கிணற்றில் மி.கி./லி. 

வநட்தரட்டுகள் தவறுபடுகின்றன7.6பசய்ய10.7 மி.கி / லி, சல்தபட்டுகள் 23.5 

இலிருந்து மாறுபடும் பசய்ய 23.7 மி.கி / லி. 

 

 ிலத்தடி  ீர ்

தசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 7.16 முதல் 7.65 வவர மற்றும் 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வவர இருந்தது. அவனதத்ு 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ்மாதிரிகளின் pH, சல்தபட்டுகள் மற்றும் குதளாவரடுகள் 

தரநிவலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. பகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ்

மாதிரிகள் ததவவவயப் பூரத்்தி பசய்கின்றன. அவனத்து ஆழ்துவள 

கிணறுகளிலும் பமாத்த கவரந்த திடப்பபாருடக்ள் 320-346 மி கி / லி என்ற 

அளவில் காணப்பட்டன. பமாதத் கடினதத்ன்வம 460 மி கி / லி வவர மாறுபடும். 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ்

மாதிரிகள் ததவவவயப் பூரத்்தி பசய்கின்றன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு 

பசய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன மற்றும் அவவ 

பரிந்துவரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 
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3.3.5  ீரியல்மற்றும்  ீரவ்ளவியல் ஆய்வுகள் 

மாவட்டம் அடிக்தகாடிட்டு உள்ளது. கடினமான பாவற உருவாக்கம் 

உத்தரவாதம் மற்றும் முறிந்தது படிகப் பாவறகள் மாவட்டதத்ில் முக்கியமான 

நீரந்ிவல அவமப்புகளாக உள்ளன. புவியியல் தகவல் அவமப்பு 

பமன்பபாருளின் உதவியுடன் தகுதிவாய்ந்த புவி இயற்பியலாளர ்மூலம் SSRMP-

80 கருவி மூலம் அந்த பகுதியில் புவி இயற்பியல் ஆய்வு தமற்பகாள்ளப்பட்டது 

மற்றும் 50-55மீ இவடதய ஆழத்தில் குவறந்த எதிரப்்வப எதிரப்காண்டதாக 

ஊகிக்கப்பட்டது. முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பரிந்துவரக்கப்பட்ட 

அதிகபட்ச ஆழம் 22மீ தவர மட்டத்திற்கு கீதழ ஆகும். எனதவ சுரங்க தவவல 

நவடபபறும் நாட்கள் முழுவதும் நீரந்ிவலகள் குறுக்கிடுவதற்கான 

சாத்தியக்கூறுகள் இல்வல, தமலும் திட்டப் பகுதியில் குறுக்கிடும் பபரிய 

நீரந்ிவலகள் எதுவும் இல்வல என்பதும் நிலப்பரப்பில் ஊகிக்கப்படுகிறது. இந்த 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களால் ஸ்ட்ரீம், தசனல் திவசதிருப்ப தவண்டிய 

அவசியம் இல்வல. 

மவழக்காலத்தில் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தில் இருந்து பவளிதயறும் நீவர 

தசகரித்து, சுரங்கத ் பதாட்டிகளில் தசமித்து, தூசிவய அடக்குவதற்கும், 

பசுவமப் அரண்கவள  உருவாக்குவதற்கும், சுரங்கத்தின் ஆயுடக்ாலத்தின் 

முடிவில் இது தசகரிக்கப்படும். தண்ணீர ் தற்காலிக நீரத்்ததக்கமாக 

பசயல்படும். 

அட்டவகை 3.11: 1 கிமீ சுற்றளவில் திற ்த கிைற்றில்  ருவமகழக்கு ் 

பி ்கதய  ீர்மடட்ம் 

 ிகலயக் 

குறியீடு 

மீட்டரில்  ீரம்ட்டம் தகர 

மட்டத்திற்கு கீநழ 
அடச்நர

கக 

தீரக்்கநர

கக 
அக்  வ டிச சராசரி 

OW1 10.2 11 11.3 10.8 9.760475 78.042523 

OW2 10.5 11.3 11.6 11.1 9.762689 78.042815 

OW3 10.3 11.1 11.4 10.9 9.761767 78.051534 

OW4 11 11.8 12.1 11.6 9.765767 78.053438 

OW5 11.6 12.4 12.7 12.2 9.77422 78.05115 

OW6 11.8 12.6 12.9 12.4 9.775262 78.052445 
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OW7 11.5 12.3 12.6 12.1 9.770056 78.047836 

OW8 10.6 11.4 11.7 11.2 9.775748 78.044509 

OW9 12.2 13 13.3 12.8 9.77111 78.042259 

OW10 13.6 14.4 14.7 14.2 9.766301 78.04159 

ஆதாரம்: ஆன்வசட் கண்காணிப்பு தரவு 

அட்டவகை 3.12: ஆழ்துகளக் கிைறுகளின் மகழக்கு ் பி ்கதய  ீர்  ிகல 

1 கிமீ சுற்றளவு 

 ிகலயக் 

குறியீடு 

மீட்டரில்  ீரம்ட்டம் தகர 

மட்டத்திற்கு கீநழ அடச்நர

கக 

தீரக்்கநர

கக 
அக்  வ டிச 

சராச

ரி 
BW1 60 59 59 60.0 9.769423 78.037613 

BW2 70 72 72 71.0 9.762274 78.040244 

BW3 72 71 71 71.7 9.765781 78.045677 

BW4 69 70 70 70.7 9.762456 78.051890 

BW5 64 65 65 63.7 9.773718 78.052683 

BW6 68 69 69 70.7 9.768683 78.049139 

BW7 64 63 63 64.0 9.776499 78.050382 

BW8 63 64 64 64.7 9.774366 78.046157 

BW9 61 60 60 61.3 9.777030 78.043902 

BW10 68 68 68 65.0 9.773448 78.039280 

ஆதாரம்: ஆன்வசட் கண்காணிப்பு தரவ
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 டம் 3.6: திட்ட தளத்தில் இரு ்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வடிகால் வகர டம் 
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 டம் 3.6.1: 2021 அக்நடா ர் 1 கிமீ சுற்றளவில் திற ்த கிைறு விளிம்பு வகர டம் 
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 டம் 3.6.2: ஓ ன் வவல் விளிம்பு வகர டம்  வம் ர் 2021 1 கிமீ சுற்றளவில் 
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 டம் 3.6.3: திற ்த கிைறு விளிம்பு வகர டம் டிசம் ர் 2021 1 கிமீ சுற்றளவில் 
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 டம் 3.7:  ிலத்தடி  ீர் திட்ட வகர டம் 
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 டம் 3.7.1: 1 கிமீ சுற்றளவில் அக்நடா ர ்2021 இன் ஆழ்துகள கிைறு விளிம்பு வகர டம் 
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 டம் 3.7.2: 1 கிமீ சுற்றளவில்  வம் ர் 2021 இன் ஆழ்துகள கிைறு விளிம்பு வகர டம் 
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 டம் 3.7.3: 1 கிமீ சுற்றளவில் டிசம் ர் 2021 இன் ஆழ்துகள கிைறு விளிம்பு வகர டம் 
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3.3.5.1 ஆய்வு முகற மற்றும் தரவு ககயக ் டுத்தல் 

பூமியின் அடிப்பகுதியின் எதிரப்்புக் கட்டவமப்பில் பக்கவாட்டு மற்றும் 

பசங்குத்து இவடநிறுத்தங்கவள வவரயறுப்பதற்கு மின்சார எதிரப்்பு ஆய்வு 

முவற நன்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது. தற்தபாவதய ஆய்வு பசங்குத்து மின் ஒலிவய 

(VES) பயன்படுதத்ி பசங்குத்து மின்தவட கட்டவமப்வப ஆழத்தில் 

வவரயறுக்கிறது. ஸ்க்லம்பபரக்ர ் மின்முவனயானது ஒலி அளவீடுகவளச ்

பசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது ஓரினத்தன்வமயில் பக்கவாட்டால் 

குவறந்த அளவு பசல்வாக்கு பசலுத்துகிறது மற்றும் அதிக ஆழமான 

விசாரவணவய வழங்கும் திறன் பகாண்டது. இது நான்கு மின்முவனகள் 

தகாலினியர ் ஆகும், அங்கு பவளிப்புற மின்முவனகளில் மின்தனாட்டத்வத 

தவரயில் அனுப்புகிறது மற்றும் உள் மின்முவனகள் சாத்தியமான தவறுபாட்வட 

அளவிடுகின்றன. 

தற்தபாவதய ஆய்வு அதிகபட்ச மின்தனாட்ட மின்முவன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 

பயன்படுத்துகிறது. இந்த கணக்பகடுப்பின் தரவுகள் பபாதுவாக 

அவமக்கப்பட்டு, சூதடா-பிரிவின் பண்வணயில் அவமக்கப்பட்டிருக்கும், இது 

தமற்பரப்பு எதிரப்்பின் ததாராயமான மதிப்வப அளிக்கிறது. தலயர ்

பரசிஸ்டிவிட்டி மற்றும் ஜிதயா எலக்ட்ரிக் தலயர ் தடிமன் ஆகிய தலயர ்

அளவுருவவக் கணிக்க, ஸ்க்லம்பபரக்ர ் விஇஎஸ் தரவின் தவலகீழாக இந்த 

நுட்பம் பயன்படுதத்ப்படுகிறது. தற்தபாவதய ஆய்வின் முக்கிய குறிக்தகாள், 

அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்தபாகும் ஒருபடிநிவலயில் பசங்குதத்ாகத ்

ததடுவதாகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்பபரக்ருக்கு, பவளிப்பவடயான எதிரப்்பில் பின்வருமாறு 

கணக்கிடலாம் 

 

 

 

ΔV = பபறும் மின்முவனகளுக்கு இவடதய உள்ள சாத்தியமான தவறுபாடு 

G = வடிவியல் காரணி. 
பாவறகள் 10+14 ஓம்மீட்டவர விட 10-8 வவரயிலான எதிரப்்பில் பரவலான 

மாறுபாட்வடக் காட்டுகின்றன. ஒரு பரந்த வவகப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ்

வரம்பில் விழும் பாவறகவள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக பதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 

ஓம்மீட்டர ் இவடநிவல கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ் வவர 

தமாசமான கடதத்ியாகவும் இருக்கும். பாவறகள் மற்றும் தமற்பரப்பு 

லிதத்ாலஜியின் எதிரப்்பாற்றல், இது பபரும்பாலும் அதன் தபாதராசிட்டிவயச ்

சாரந்்தது மற்றும் துவள திரவ எதிரப்்பானது ஆரச்ச்ியின் சட்டதத்ால் 

வவரயறுக்கப்படுகிறது, 
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ρr = பாவறகளின் எதிரப்்பாற்றல் 

ρw = பாவறயின் துவளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாற்றல் 

எஃப் = உருவாக்கக் காரணி 
Ø = பகுதியளவு துவள அளவு 

ஏ = 0.5 முதல் 2.5 வவரயிலான மதிப்புகள் பகாண்ட மாறிலிகள் 

3.3.5.2 கைக்வகடு ்பு தளவகம ்பு 

மின்தவடயக் கணக்பகடுப்புக்கான தளவவமப்பு தற்தபாவதய மற்றும் 

சாத்தியமான மின்முவன ஏற்பாட்டின் ததரவ்வப் பபாறுதத்து, இது மின்முவன 

வரிவச என்று அவழக்கப்படுகிறது. இங்தக தற்தபாவதய ஆய்வு Schlumberger 

வரிவசயுடன் கருதப்படுகிறது. இதில் தற்தபாவதய மின்முவன பிரிப்பிற்கு தூரம் 

பயன்படுதத்ப்படலாம், அதத தநரத்தில் சாத்தியமான மின்முவன பிரிப்பு 

மூன்றில் இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு வவர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு 

சுவாரஸ்யமான அம்சம் பரஸ்பர பகாள்வக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட 

பவளிப்பவடயான எதிரப்்பின் மீது எந்த விவளவும் இல்லாமல் சாத்தியம் மற்றும் 

தற்தபாவதய மின்முவனயின் பரிமாற்றத்வத அனுமதிக்கிறது. 

ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணம் SSR - MP - AT மாதிரியுடன் 

ஆழமான மின்தவட மீட்டரில் உள்ளது. இந்த சிக்னல் ஸ்தடக்கிங் பரசிஸ்டிவிட்டி 

மீட்டர ்என்பது பூமியின் எதிரப்்பிற்கான பல புதுவம அம்சங்கவள உள்ளடக்கிய 

உயரத்ர தரவு வகயகப்படுதத்ும் அவமப்பாகும். சீரற்ற பூமி இவரசச்ல்களின் 

முன்னிவலயில், மூக்கு தரஷனுக்கான சமிக்வஞவய √N ஆல் தமம்படுதத்லாம், 

இதில் N என்பது அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் எண்ணிக்வகயாகும். இந்த SSR 

மீட்டரில், ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் வவரயிலான சராசரி அளவீடுகள் [1, 

(1+2)/2, (1+2+3)/3 ... (1+2...+16/16)] காட்டப்படும் மற்றும் இறுதி சராசரி தானாகதவ 

தசமிக்கப்படுகிறது, நிவனவகத்தில் அதிக சிக்னல்கள் மற்றும் இவரசச்ல் 

விகிதத்வத அவடவதற்கான பகாள்வககவள பயன்படுத்துகிறது. தமதல உள்ள 

இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பவடயில் சிக்னல் ஸ்தடக்கிங் பரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ்

(VES) பசங்குத்து மின்சார பரசிஸ்டிவிட்டி சவுண்டிங்கிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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எதிர ்்புத் தன்கம கைக்வகடு ்பு 

 
 

நிலத்தடி மின்தவடயின் அளவீடுகள், தற்தபாவதய மின்முவனகள் (C1&C2) 

எனப்படும் இரண்டு மின்முவனகள் மூலம் மின்தனாட்டதவ்த அனுப்புவதன் 

மூலமும், சாத்தியமான மின்முவன (P1&P2) எனப்படும் மற்ற இரண்டு 

மின்முவனகள் மூலம் பபறப்படும் ஆற்றவல அளவிடுவதன் மூலமும் 

அடிப்பவடயில் பசய்யப்படுகிறது. தவரயில் அனுப்பப்பட தவண்டிய 

மின்தனாட்டத்தின் அளவு தற்தபாவதய மின்முவனயில் உள்ள பதாடரப்ு எதிரப்்பு, 

தவர எதிரப்்பு மற்றும் ஆரவ்த்தின் ஆழம் ஆகியவற்வறப் பபாறுதத்து. 

3.3.5.3 தரவு வழங்கல் 

50-55மீ ஆழத்தில் குவறந்த எதிரப்்வப எதிரப்காண்டதாக ஊகிக்கப்பட்டது. 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து பரிந்துவரக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஆழம் 27 மீ 

தவர மட்டத்திற்கு கீதழ ஆகும். எனதவ சுரங்க வாழ்க்வக முழுவதும் நீரந்ிவலகள் 

குறுக்கிடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் எதுவும் இல்வல, தமலும் திட்டப் 

பகுதியில் குறுக்கிடும் பபரிய நீரந்ிவலகள் எதுவும் இல்வல என்பதும் 

நிலப்பரப்பின்படி ஊகிக்கப்படுகிறது. 

3.3.5.4 புவி இயற்பியல் தரவு விளக்கம் 

நிலத்தடி நீரின் கிவடக்கும் தன்வமவயப் பபாறுத்து துவண தமற்பரப்பில் 

உள்ள ஓரினதத்ன்வமயில் பசங்குத்தாக, பக்கவாட்டு மாறுபாடுகவள ஆய்வு 

பசய்ய புவி இயற்பியல் தரவுகள் பபறப்பட்டன. விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, 

ஆய்வு பசய்யப்பட்ட பகுதியில் மிதமான நிலத்தடி நீர ் திறன் பகாண்ட பகுதி 

என்று ஊகிதத்ுள்ளது. இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்வகயால், இயற்வக 

நீரந்ிவலகளில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. 
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3.4காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்வககளின் தாக்கத்வத 

மதிப்பிடுவதற்கு அப்பகுதியின் தற்தபாவதய சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

முக்கியமானது. 

காற்று சூழல் குறிதத் அடிப்பவட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காற்று மாசு 

அளவுருக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற காற்றில் அவற்றின் தற்தபாவதய நிவலகள் 

ஆகியவவ அடங்கும். சுற்றியுள்ள 10 கி.மீ சுற்றளவு ஆய்வு மண்டலத்வதப் 

பபாறுத்து சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் சுரங்க கூட்டவமவு அடிப்பவட தகவவல 

உருவாக்குகிறது. இப்பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள் பபரும்பாலும் 

வாகன தபாக்குவரத்து, பசப்பனிடப்படாத கிராம சாவல மற்றும் உள்நாட்டு 

மற்றும் விவசாய நடவடிக்வககளால் எழும் தூசுகள் காரணமாகும். அடிப்பவடக் 

காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்வம தநாக்கம், ஆய்வுப் பகுதியின் தற்தபாவதய 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்வத நிறுவுவதாகும். பசயல்பாட்டின் தபாது சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரத்தின் தரங்களுக்கு இணங்குவவத மதிப்பிடுவதற்கும் இவவ 

பயனுள்ளதாக இருக்கும் சுரங்க கூட்டவமவில் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள். 

இந்த பகுதி மாதிரி இடங்கவள அவடயாளம் காணுதல், கண்காணிப்பு 

காலத்தில் பின்பற்றப்பட்ட ஆய்வு முவற மற்றும் மாதிரி அதிரப்வண் 

ஆகியவற்வற விவரிக்கிறது. 

3.4.1 வானிகல & கால ிகல 

வானிவல ஆய்வு என்பது புரிந்து பகாள்வதற்கான திறவுதகாலாகும் காற்று 

தரம். வானிவல நிவல மற்றும் வளிமண்டல சிதறல் ஆகியவற்றுக்கு 

இவடதயயான அதத்ியாவசிய உறவு, பரந்த பபாருளில் காற்வற உள்ளடக்கியது. 

காற்றின் ஏற்ற இறக்கங்கள் மிகவும் பரந்த தநரத்தில், சிதறவல நிவறதவற்றி, 

அவற்றுடன் பதாடரப்ுவடய பிற பசயல்ஆய்வு முவறகவள வலுவாக 

பாதிக்கின்றன. 

திட்ட தளத்தில் ஒரு தற்காலிக வானிவல ஆய்வு நிவலயம் நிறுவப்பட்டது 

சுரங்க கூட்டவமவு சுரங்கங்கவள மூடுவதன் மூலம். உயரத்தில் நிவலயம் 

நிறுவப்பட்டது காற்றின் ஓட்டத்திற்கு தவடகள் இல்லாத வவகயில் தவர 

மட்டத்திலிருந்து 3மீ உயரம், காற்றின் தவகம், காற்றின் திவச, ஈரப்பதம் மற்றும் 

பவப்பநிவல ஆகியவவ மணிதநர அடிப்பவடயில் பதிவு பசய்யப்படுகின்றன. 

கால ிகல - 

மதுவர கடல் மட்டத்திலிருந்து 300 மீட்டர ் உயரத்தில் அவமந்துள்ளது, 

இங்குள்ள காலநிவல உள்ளூர ் புல்பவளி காலநிவலயாக கருதப்படுகிறது. 

மதுவரயில் ஆண்டு முழுவதும் மவழ பபய்வதில்வல. மதுவரயில் – 

 சராசரி ஆண்டு பவப்பநிவல 27.3°C | 81.1°F. 

 இங்கு ஆண்டு மவழப்பபாழிவு சுமார ்605 மிமீ | 23.8 அங்குலம். 
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 வறண்ட மாதம் 7 மிமீ |0.3 அங்குல மவழப்பபாழிவு பகாண்ட ஜனவரி. 
சராசரியாக 155 மிமீ |, அக்தடாபர ் மாததத்ில் அதிகபட்ச மவழப்பபாழிவு 

ஏற்படுகிறது 6.1 அங்குலம் 

 ஆண்டின் பவப்பமான மாதம் ஏப்ரல் ஆகும், சராசரி பவப்பநிவல 30.0°C | 

86.0°F. ஆண்டின் மிகக் குவறந்த சராசரி பவப்பநிவல டிசம்பர ் மாதத்தில் 

24.8°C | 76.64°F. 

 வறண்ட மாதத்திற்கும் அதிக மவழ பபய்யும் மாதத்திற்கும் இவடதய 

உள்ள மவழப்பபாழிவின் வித்தியாசம் 148 மிமீ |6 அங்குலம். ஆண்டு 

முழுவதும் ஆண்டு பவப்பநிவலயின் மாறுபாடு 5.2°C | 41.4°F. 

ஆதாரம்:https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/Madurai-5892/ 

 

மகழ ்வ ாழிவு 

அட்டவகை 3.13: மகழ ்வ ாழிவு தரவு 

உண்வமயான மவழப்பபாழிவு மி. மீ சாதாரண 

மவழப்பபாழிவு மி.மீ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

610.1 744.1 1002.4 510.2 904.6 734.1 927.9 

ஆதாரம்:https://www.twadboard.tn.gov.in/content/madurai  

அட்டவகை 3.14: தளத்தில்  திவு வசய்ய ் ட்ட வானிகல தரவு 

வ.எை் அளவுருக்கள் 
அக்நடா ர் 

- 2021 

 வம் ர்– 

2021 

டிசம் ர் - 
2021 

அதிகபட்சம் 28.4 26.3 26.9 

குவறந்தபட்சம் 25.1 22.7 21.0 

சராசரி 26.7 24.5 23.9 

2 
ஒப்பு 

ஈரப்பதம் (%) 
சராசரி 79 89 85 

அதிகபட்சம் 3.84 4.48 4.09 

குவறந்தபட்சம் 0.88 0.70 1.25 

சராசரி 2.36 2.59 2.67 

4 
கிளவுட ்கவர ்

(OKTAS) 
 0-8 0-8 0-8 

5 
காற்றடிக்கும் 

திவச 
 

பதன் 

தமற்கு, 

தமற்கு 

பதன் 

தமற்கு 

கிழக்கு 

வடகிழக்கு, 

தமற்கு 

பதன் 

தமற்கு 

வட 

கிழக்கு, 

கிழக்கு 

வடகிழக்கு 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இவணந்து எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகங்கள் மூலம் ஆன்-வசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிர 

https://en.climate-data.org/asia/india/tamil-nadu/Madurai-5892/
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/madurai
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இரை்டாம்  ிகல மற்றும் முதன்கம தரவுகளுக்கு இகடநய வதாடர்பு 

படத்தில் தசகரிக்கப்பட்ட வானிவல தரவு தளம் கிட்டதத்ட்ட அவதப் தபாலதவ 

உள்ளது இன் இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் தரவு இந்திய வானிவல ஆய்வு 

வமயம் தகாயம்புதத்ூர.் ஐஎம்டியுடன் மூன்று மாதங்களில் உருவாக்கப்பட்ட 

தளத் தரவின் ஒப்பீடு, தகாயம்புதத்ூர ்பின்வருவனவற்வற பவளிப்படுத்துகிறது: 

 இந்திய வானிவல ஆய்வு வமயம் இன் சராசரி அதிகபட்ச மற்றும் 

குவறந்தபட்ச பவப்பநிவல, தகாயம்புத்தூர ் ஆன்-வசட் தடட்டாவவப் 

பபாறுத்தமட்டில் உயரவ்வக் காட்டியது சின்ன உலகாணி கிராமம். 

 ஐஎம்டியுடன் ஒப்பிடும்தபாது ஈரப்பதம் தளத்தில் குவறவாக இருந்தது. 

தகாயம்புதத்ூர.் 

 காற்று தளத்தில் தவகம் மற்றும் திவச இந்திய வானிவல ஆய்வு வமயம் 

இன் அதத தபாக்வகக் காடட்ுகிறது, தகாயம்புத்தூர.் 

 ஆய்வு தளத்தின் விண்தடாஸ் வவரபடம் படத்தில் சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளது. 3.8 

ஆய்வுக் காலத்தில் இப்பகுதியின் பிரதானமான கீழ்க்காற்று திவசயானது 

வடகிழக்கு முதல் பதன்தமற்கு வவர ஆகும். 

 டம் 3.8 கை்காைி ்பு காலத்தில் குத்தகக ்  குதியின் விை்ட்நராஸ் 

வகர டம் 
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தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் சுருக்கத்தில் அதிதவக காற்றழுத்தத்வத அளவிடும் 

புவகப்படம் எண். 3.8 ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு காலதத்ில் 3.8  

1. இருந்து அதிக காற்று வீசியது வட கிழக்கு & பதன் கிழக்கு 

2. இவடதய காற்றின் தவக அளவீடுகள் பதிவு பசய்யப்பட்டன 

0.00பசய்ய5.70மீ/வி  

3. சுமார ்அவமதியான சூழல் நிலவும் 0.00 கண்காணிப்பு காலதத்ின் %  

4. பவப்பநிவல அளவீடுகள் வவர 22.7பசய்ய 28.4 °சி  

5. ஈரப்பதம் 79 முதல் 89 %  

6. மூன்று மாதங்களாக பதாடரந்்து கண்காணிப்பு தமற்பகாள்ளப்பட்டது  

3.4.2 ஆய்வு முகற மற்றும் குறிக்நகாள் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தர ஆய்வின் முதன்வம தநாக்கம், தற்தபாதுள்ள 

ஆய்வுப் பகுதியின் காற்றின் தரம் மற்றும் ததசிய சுற்றுப்புற காற்று தர 

தரநிவலகள் உடன் அதன் இணக்கத்வத மதிப்பிடுவதாகும். ஆய்வுப் பகுதியில் 

காற்று மாசுபாட்டின் கவனிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் பதாழில்துவற, 

தபாக்குவரத்து மற்றும் உள்நாட்டு நடவடிக்வககள். பின்வருவனவற்வறக் 

கருத்தில் பகாண்டு, விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவவமக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற காற்றின் 

தர கண்காணிப்பு பநடப்வாரக்் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தின் அடிப்பவட 

நிவல நிறுவப்பட்டுள்ளது: 

 சிதனாப்டிக் அளவில் வானிவல நிவல; 

 ஆய்வு பகுதியின் நிலப்பரப்பு; 

 அடிப்பவட நிவலவயப் பபறுவதற்கான பிராந்திய பின்னணி காற்றின் 

தரத்தின் பிரதிநிதிகள்; 

 பவவ்தவறு பசயல்பாடுகவளக் குறிக்கும் குடியிருப்பு பகுதிகளின் 

இருப்பிடம்; 

 அணுகல் மற்றும் ஆற்றல் கிவடக்கும்; முதலியன 

3.4.3 மாதிரி மற்றும்  கு ் ாய்வு நுட் ங்கள் 

அட்டவகை 3.15: AAQ க்கு  யன் டுத்த ் டும் ஆய்வு முகற மற்றும் 

கருவி கு ் ாய்வு 

அளவுரு ஆய்வு முகற கருவி 

PM2.5 
கிராவிபமட்ரிக் ஆய்வு முவற 

பீட்டா குவறப்பு ஆய்வு முவற 

நுண்ணிய துகள் மாதிரி 
தயாரிப்பது - பதரத்மா 

சுற்றுசச்ூழல் கருவிகள் - TEI 121 

PM10 
கிராவிபமட்ரிக் ஆய்வு முவற 

பீட்டா குவறப்பு ஆய்வு முவற 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 
தமக் -பதரத்மா சுற்றுசச்ூழல் 

கருவிகள் - TEI 108 
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SO2 

IS-5182 பகுதி II 

(தமம்படுத்தப்பட்ட பவஸ்ட் & 

தகக் ஆய்வு முவற) 

வாயு இவணப்புடன் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

NOx 

IS-5182 பகுதி II 

(தஜக்கப் & தொசப்ெய்சர ்

மாற்றியவமக்கப்பட்ட ஆய்வு 

முவற) 

வாயு இவணப்புடன் 

சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரி 

இலவச 

சிலிக்கா 
நிதயாஷ் - 7601 

காணக்கூடிய 

ஸ்பபக்ட்தராஃதபாட்தடாபமட்ரி 
ஆதாரம்: சிறந்த ஆய்வகங்கள் மற்றும் CPCB அறிவிப்புகவளத் பதாடரந்்து 

மாதிரி ஆய்வு முவற 

அட்டவகை 3.16: நதசிய சுற்று ்புற காற்றின் தர தர ிகலகள் 

வ. 

எை் 
மாசு டுத்தும் 

ந ரம் 

எகடயுள்ள 

சராசரி 

சுற்று ்புற காற்றில் வசறிவு 

வதாழில்துகற, 

குடியிரு ்பு, 

கிராமம் மற்றும் 

பிற  குதிகள் 

சுற்றுசச்ூழல் 

உைரத்ிறன்  குதி 

(மத்திய 

அரசாங்கத்தால் 

அறிவிக்க ் ட்டது) 

1 சல்பர ்வட 

ஆக்வசடு (μg/m3) 

ஆண்டு 

சராசரி* 

24 மணி 
தநரம்** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 வநட்ரஜன் வட 

ஆக்வசடு (μg/m3) 

ஆண்டு சராசரி 
24 மணி தநரம் 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 துகள்கள் (10µm 

க்கும் குவறவான 

அளவு) PM10 (μg/m3) 

ஆண்டு சராசரி 
24 மணி தநரம் 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 நுண்துகள்கள் 

(அளவு 2.5 µm PM2.5 

(μg/m3) க்கும் 

குவறவானது 

ஆண்டு சராசரி 
24 மணி தநரம் 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அறிவிப்பு எண். B-29016/20/90/PCI-I தததி: 18 நவம்பர ்2009 
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3.4.4 மாதிரி எடு ் தற்கான அதிரவ்வை் மற்றும் அளவுருக்கள் 

மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB), சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

வனத்துவற அவமசச்கம் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளின்படி 

சுற்றுப்புற காற்றின் தர கண்காணிப்பு தமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

காற்று வீசும் தவர தூசியின் விவளவுகவள மறுப்பதற்காக, ஒவ்பவாரு 

கண்காணிப்பு நிவலயத்திலும் தவர மட்டத்திலிருந்து குவறந்தபட்சம் 3 ± 0.5 மீ 

உயரத்தில் உபகரணங்கள் வவக்கப்படுவது உறுதி பசய்யப்பட்டது. கருவிகள் 

மரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் இல்லாத திறந்தபவளியில் வவக்கப்பட்டுள்ளன, 

இல்வலபயனில் அவவ மாசுபடுத்திகளின் மடுவாக பசயல்படுகின்றன, இதன் 

விவளவாக கண்காணிப்பு முடிவுகள் குவறவாக இருக்கும். 

3.4.5 சுற்று ்புற காற்றின் தர கை்காைி ்பு  ிகலயங்கள் 

ஏழுதற்தபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்வத மதிப்பிடுவதற்காக படம் 

3.9 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி ஆய்வுப் பகுதியில் கண்காணிப்பு நிவலயங்கள் 

அவமக்கப்பட்டன. மாதிரி இடங்களின் விவரங்கள் கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகை 3.17: சுற்று ்புற காற்றின் தரம் (AAQ) கை்காைி ்பு இடங்கள் 

வ. 

எை் 

இரு ்பிடக் 

குறியீடு 

கை்காைி ்பு 

இடங்கள் 

தூரம் 

மற்றும் 

திகச 

ஒருங்கிகை ்புகள் 

1 
AAQ-1 திட்டப் பகுதி 700மீ வடக்கு 9°46'7.23" வ 

78°2'48.31"கி 

2 
AAQ-2 உலகாணி 440மீ 

வடதமற்கு  

9°46'35.31" வ 

78° 2'34.07"கி 

3 
AAQ-3 கிரியகவுண்டன்பட்டி 3.8 கிமீ 

பதன்தமற்கு 

9°45'10.26" வ 

78° 0'36.75"கி 

4 
AAQ-4 டி. பகாக்குளம் 2.7கிமீ 

பதன்கிழக்கு 

9°44'25.54" வ 

78° 3'19.92"கி 

5 
AAQ-5 பகாம்பாடி 3.3 கிமீ 

வடகிழக்கு 

9°47'51.00" வ 

78° 3'54.55"கி 

6 
AAQ-6 பாவறப்பட்டி 4.0 கிமீ 

கிழக்கு 

9°45'59.63" வ 

78° 5'20.29"கி 

7 
AAQ-7 நடுக்தகாட்வட 4.4 கிமீ 

வடதமற்கு 

9°46'58.58" வ 

78° 0'13.98"கி 

8 
AAQ-8 விடத்திகுளம் 4.0கிமீ 

வடதமற்கு 

9°48'28.59" வ 

78° 1'59.68” கி 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இவணந்து எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகங்கள் மூலம் ஆன்-வசட் 

கண்காணிப்பு/மாதிரி 
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 டம் 3.9: சுற்று ்புற காற்றின் தரம் 10 கிமீ சுற்றளவில் 
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அட்டவகை 3.18: AAQ இன் சுருக்கம் – 1 முதல் AAQ வகர – 8 

துகள் வ ாருள் PM-2.5 

 
AAQ-1 22.5 18.2 20.5 21.7  

AAQ-2 22.4 18.6 20.1 21.65  

AAQ-3 22.3 18.2 20.4 21.75  

AAQ-4 21.8 19.1 20.4 20.9  

AAQ-5 21.6 18.2 19.6 21  

AAQ-6 21.9 18.3 20 21.65  

AAQ-7 22.5 20 20.9 21.9  

AAQ-8 23.7 20.6 22.2 22.95  

துகள்கள் PM-10 
 

 

 
AAQ-1 38.5 34.2 36.6 38.3  

AAQ-2 41.9 35.5 39.4 41.5  

AAQ-3 43.8 38.9 41.6 43.5  

AAQ-4 42.9 39.1 41 42.8  

AAQ-5 41.6 37.5 39.6 41.4  

AAQ-6 43.6 40 41.3 42.6  

AAQ-7 42.9 4.5 39.8 42.2  

AAQ-8 42.3 40.1 41.2 41.9  

SO2 ஆக சல் ர் கட-ஆக்கசடு 
 

 

 
AAQ-1 6.8 4.1 5.4 6.2  

AAQ-2 7.9 4.1 5.7 7.5  

AAQ-3 8.7 5.6 6.7 7.7  

AAQ-4 7.9 5.2 6.4 7.7  

AAQ-5 8.9 7.1 8 8.6  

AAQ-6 8 6.1 6.8 7.5  

AAQ-7 7.9 5.6 6.7 7.5  

AAQ-8 7.9 5.6 7 7.5  
 

 
 

 
AAQ-1 23.9 18.2 20.8 22.4  

AAQ-2 24.8 19.2 21.9 24  

AAQ-3 23.5 20.3 22 22.9  

AAQ-4 25.5 21.3 23.2 24.9  

AAQ-5 25.7 20.1 22.7 24.8  

AAQ-6 21.8 16.9 19.5 20.8  

AAQ-7 21.3 18.2 19.8 20.9  

AAQ-8 20.9 19.1 19.6 20.2   

கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 38.3 µg/m3 முதல் 43.5 µg/m3 வவரயிலும், PM2.5 

தரவு 20 µg/m3 முதல் 23 µg/m3 வவரயிலும், SO2 6.2 µg/m3 முதல் 8.6 µg/m3 
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வவரயிலும் மற்றும் NO2 20 µg/m3 முதல் 24 µg/m3 வவர. மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) பரிந்துவரத்த ததசிய சுற்றுப்புற காற்று தர 

தரநிவலகள் (NAAQS) வரம்புகளுக்குள் தமதல உள்ள அளவுதகால் 

மாசுபடுத்திகளின் பசறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 

3.5 இகரசச்ல் சூழல் 

சாவலயில் வாகன இயக்கம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்வககள் காரணமாக 

ஆய்வு பகுதியில் இவரசச்ல் முக்கிய ஆதாரங்கள். திசுரங்க நடவடிக்வக 

மற்றும் வாகனப் தபாக்குவரத்தின் சத்தத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, 

பசவிப்புலன், உடலியல் மற்றும் பபாது சமூகத்தின் பதில்கள் தபான்ற பல்தவறு 

காரணிகவளக் கருத்தில் பகாள்ள தவண்டும். ஆய்வுப் பகுதியில் இவரசச்ல் 

கண்காணிப்பின் முக்கிய தநாக்கம், அடிப்பவட இவரசச்ல் அளவவ 

நிறுவுவதும், திட்டத ் தளத்வதச ் சுற்றியுள்ள திட்டச ் பசயல்பாடுகளின் தபாது 

உருவாக்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் பமாத்த இவரசச்லின் தாக்கத்வத 

மதிப்பிடுவதும் ஆகும். 

 

3.5.1 மாதிரி இடங்ககள அகடயாளம் காணுதல் 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சுற்றுப்புற இவரசச்ல் அளவவ மதிப்பிடுவதற்காக, 

இவரசச்ல் கண்காணிப்பு தமற்பகாள்ளப்பட்டதுஏழு (7) இடங்கள். 10 கிமீ 

சுற்றளவில் வணிக, குடியிருப்பு, கிராமப்புற பகுதிகவள உள்ளடக்கியதன் 

மூலம் ஒலி நிவல கண்காணிப்பு இடங்கள் தமற்பகாள்ளப்பட்டன. இவரசச்ல் 

கண்காணிப்பு ஆய்வு முவற ததரவ்ு பசய்யப்பட்டது, அது ஆய்வின் தநாக்கம் 

மற்றும் தநாக்கங்களுக்கு மிகவும் பபாருத்தமானது. 

 

அட்டவகை 3.19: நமற் ர ்பு இகரசச்ல் கை்காைி ்பு இடங்களின் 

விவரங்கள் 

எஸ். 

எை் 

இரு ்பிடக் 

குறியீடு 

கை்காைி ்பு 

இடங்கள் 

தூரம் மற்றும் 

திகச 
ஒருங்கிகை ்புகள் 

1 
N-1 திட்டப் பகுதி வடக்கு 700 மீ 9°46'4.20"வ 78° 

02'45.84"கி 

2 
N-2 உலகாணி 440மீ வடதமற்கு  9°46'35.43"வ 78° 

2'33.92"கி 

3 
N-3 கிரியகவுண்டன்பட்டி 3.8 கிமீ 

பதன்தமற்கு 

 9°45'10.22"வ 78° 

0'36.71"கி 

4 
N-4 டி. பகாக்குளம் 2.7கிமீ 

பதன்கிழக்கு 

 9°44'25.67"வ 78° 

3'19.83"கி 
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5 
N-5 பகாம்பாடி 3.3 கிமீ 

வடகிழக்கு 

 9°47'50.90"வ 78° 

3'54.54"கி 

6 
N-6 பாவறப்பட்டி 4.0 கிமீ கிழக்கு  9°45'59.67"வ 78° 

5'20.16"கி 

7 
N-7 நடுக்தகாட்வட 4.4 கிமீ 

வடதமற்கு 

 9°46'58.74"வ 78° 

0'13.88"கி 

8 
N-8 விடத்திகுளம் 4.0கிமீ 

வடதமற்கு 

 9°48'28.35"வ 78° 

1'59.87"கி 

ஆதாரம்: GTMS FAE & TM மூலம் ஆன்-வசட் கண்காணிப்பு பகுப்பாய்வு சுருக்கம் 

3.5.2 கை்காைி ்பு ஆய்வு முகற 

ஆய்வுக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் பலவல் மீட்டர ் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

அவனத்து வாசிப்புகளும் தவர மட்டத்தில் இருந்து 1.5 மீட்டர ்உயரத்தில் உள்ள 

'ஏ-பவயிட்டிங்' அவலவரிவச பநடப்வாரக்்கில் எடுக்கப்பட்டது. ஒலி நிவல 

மீட்டர ்ஒரு நிவலயான மற்றும் நிவலயான வாசிப்வபக் பகாடுக்காது மற்றும் 

முழு கண்காணிப்பு காலத்திலும் உண்வமயான ஒலி அளவவ மதிப்பிடுவது 

மிகவும் கடினம். இந்தக் குவறபாட்வடத் தணிக்க Leq ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட 

பதாடரச்ச்ியான சமமான ஒலி நிவல பயன்படுத்தப்படுகிறது. பின்வரும் 

சமன்பாட்வடப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் மாறி ஒலி 

அழுத்த நிவல 'L' இலிருந்து சமமான ஒலி நிவல 'Leq' ஐப் பபறலாம். சமமான 

இவரசச்ல் நிவல கணித ரீதியாக வவரயறுக்கப்படுகிறது 

 

 

L = தநரத்தின் பசயல்பாட்டில் ஒலி அழுதத் நிவல dB (A) 

I = ஒலியின் தீவிரம் 

தநரத்தின் பசயல்பாடாக காட்டப்படும் அளவிடப்பட்ட இவரசச்ல் 

அளவுகள் சமூகத்தின் ஒலியியல் காலநிவலவய விவரிக்க பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். ஒவ்பவாரு நிவலயத்திலும் சுமார ்60 நிமிட தநர இவடபவளியில் 

பதிவுபசய்யப்பட்ட இவரசச்ல் அளவுகள் சமமான இவரசச்ல் அளவுகளுக்குக் 

கணக்கிடப்படும். சமமான இவரசச்ல் நிவல என்பது தநரம் மாறுபடும் 

இவரசச்ல் நிவலகவள விவரிக்கும் ஒற்வற எண் விளக்கமாகும்.
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 டம் 3.10: 10 கிமீ சுற்றளவில் சத்தம் கை்காைி ்பு  ிகலயங்கள் 
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3.5.3 ஆய்வு ்  குதியில் சுற்று ்புற இகரசச்ல் அளவின்  கு ் ாய்வு 

டிஜிட்டல் ஒலி அழுதத் நிவல ஒலி நிவல மீட்டர ் (மாடல்: HTC SL-1352) 

மூலம் அளவிடப்படுகிறது. ஆய்வுக் காலத்தில் பபறப்பட்ட பல்தவறு Leq 

தரவுகளின் பகுப்பாய்வு பசய்யப்பட்டது. பகல் தநரத்திலும் இரவு தநரத்திலும் 

மாறுபாடு காணப்பட்டது. முடிவுகள்கீதழ உள்ள அட்டவவண 3.23 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

பகல் தநரம்: 6:00 மணி முதல் 22.00 மணி வவர. 

இரவு தநரம்: 22:00 மணி முதல் 6.00 மணி வவர. 

அட்டவகை 3.20: சுற்று ்புற சத்தம் தர முடிவு 

எஸ். 

எை் 
இடங்கள் 

இகரசச்ல்  ிகல (dB (A) 

Leq) சுற்று ்புற ஒலி 

தர ிகலகள்  கல் 

ந ரம் 

இரவு 

ந ரம் 

1 திட்டப் பகுதி 46.6 35.5 

2 உலகாணி 44.6 34.7 

3 கிரியகவுண்டன்பட்டி 39.0 34.7 

4 டி.பகாக்குளம் 39.1 34.6 

5 பகாம்பாடி 39.1 34.3 

6 பாவறப்பட்டி 38.7 34.7 

7 நடுக்தகாட்வட 39.0 35.5 

8 விடத்திகுளம் 39.1 35.9 

ஆதாரம்: ரிசச்ரட்்சன் & க்ரூடாஸ் ஆய்வகத்தின் ஆன்வசட் கண்காணிப்பு/ 

மாதிரிGTMS உடன் இவணந்து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 டம் 3.11: கமய மற்றும் இகடயக மை்டலத்தில்  கல் மற்றும் இரவு ந ர 
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முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிவயச ் சுற்றியுள்ள 8 (எடட்ு) 

இடங்களில் சுற்றுப்புற இவரசச்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. வமய 

மண்டலத்தில் பகல் தநரத்தில் 46.6 dB (A) Leq மற்றும் இரவு தநரம் 35.5 dB (A) Leq 

ஆகும். இவடயக மண்டலத்தில் பகல் தநரத்தில் 44dB(A) Leq மற்றும் இரவு 

தநரத்தில் 38.7 dB (A) Leq என பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இதனால், பதாழில்துவற மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிக்கான இவரசச்ல் 

அளவு மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இன் ததவவகவளப் பூரத்்தி 

பசய்கிறது. 

3.6 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 

உயிரியல் சூழல் 

தமிழ்நாடு இந்திய தீபகற்பத்தின் பதன்தகாடியில் 1,30,058 சதுர 

கிதலாமீட்டர ் பரப்பளவில் உள்ளது. பதன் மாநிலங்களில், இந்தியாவில் 

சாம்பியன் மற்றும் தசத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 16 முக்கிய காடுகளில் 

அதிகபட்சமாக 9 முதல் தமிழ்நாடு உள்ளது. முக்கிய வவகக்குள் அவவ 

இருக்கும் மண்டலதத்ில் 48 துவண வவககள். பசன்வனக்கு அடுத்தபடியாக 

தமிழ்நாட்டின் பரப்பளவில் இரண்டாவது பபரிய நகரம் மதுவர மற்றும் 

இந்தியாவின் 25வது மக்கள்பதாவக பகாண்ட நகரமாகும். மதுவர "மல்லிவக 

நகரம்" (மல்லிவக மாநகர)், "தகாயில் நகரம்" (தகாயில் மாநகர)், "எப்தபாதும் 

தூங்காத நகரம்" (தூங்கா நகரம்) மற்றும் "நான்கு சந்திப்புகளின் நகரம்" 

(நான்மட கூடல்) தபான்ற பல்தவறு பபயரக்ளால் அவழக்கப்படுகிறது. பல 

மவலகள். மதுவர நகரின் எல்வலயாக 3 மவலகள் உள்ளன. யாவனமவல, 

நாகமவல, பசுமவல ஆய்வு முவறதய யாவன, பாம்பு, பசு என பபயர ்

பபற்றவவ. 

இது வடக்கில் திண்டுக்கல், திருசச்ிராப்பள்ளி மற்றும் கிழக்கில் 

சிவகங்வக மற்றும் தமற்கில் ததனி மற்றும் பதற்தக விருதுநகர ்

மாவட்டங்களால் எல்வலகளாக உள்ளது. புவியியல் ரீதியாக மதுவர 

மாவட்டம் வட அட்சதரவகயில் 9°30 முதல் 10°16 வவரயிலும், கிழக்கு 

அட்சதரவகயில் 77°15'லிருந்து 78°25 வவரயிலும் அவமந்துள்ளது. மதுவர 

மாவட்டத்தின் புவியியல் பரப்பளவு 3,741.73 சதுர கி.மீ. 

ஏ. மதுகர மாவட்டத்தில் காடு, விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் 

மதுவர தகாட்டத்தில் பமாத்த காப்பு வனப்பகுதி: ஸ்ரீவில்லிபுதத்ூர ்

அருதக ராட்சத அணில் சரணாலயத்தின் 11,000 பெக்தடர ்மற்றும் சிறுமவல 

மவலயின் கிழக்கு மற்றும் தமற்கு சரிவுகள் உட்பட 38,000 பெக்தடர.் 

மாவட்டத்தில் மிக உயரமான உசிலம்பட்டிக்கு அருகிலுள்ள ஏழுமவலயில் 

உள்ள வாசிமவலயான் சிகரத்தில் (1439 அடி) அடரந்்த வனப்பகுதி 

காணப்படுகிறது. 

குடுப்பி, கடம்பா மற்றும் மருதம் ஆகியவவ இப்பகுதியின் உள்ளூர ்இனங்கள். 
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அழிந்து வரும் இனங்கள் பகாங்கு இலவம், குறிஞ்சி மற்றும் குங்குலியம். 

ஏலம்பாவல, ஆலமரம், ஆலிங்கில், அரச மரம், அயனி பாலா (அழகர ்

மவலயில் மட்டுதம காணப்படும்), இலுப்வப, கஞ்சரம், பகான்வன, மாமரம், 

மஞ்சநதி அல்லது நுணா மரம், மயிரப்காண்டவற, நாவல், நீரக்டம்பு, பபரு 

மரம், புங்கமரம் ஆகியவவ இப்பகுதியில் உள்ள மற்ற பபாதுவான மரங்கள். 

மற்றும் தவட்பாவள. 

3.6.1 அறிமுகம் 

ஆய்வுப் பகுதியின் சூழலியவல மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்பவட உயிரியல் 

ஆய்வு தமற்பகாள்ளப்பட்டது. மலரக்ளின் பன்முகத்தன்வம மரங்கள், 

புதரக்ள், ஏறுபவரக்ள், மூலிவககள், நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் 

வபட்தடாபிளாங்க்டன் என வவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதததபால், 

விலங்குகளின் பன்முகத்தன்வம பாலூட்டிகள், பறவவகள், ஊரவ்ன, 

நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் ஜூப்ளாங்க்டன் என வவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் பதன்கிழக்கு மற்றும் பதன்தமற்குப் பகுதிகளில் நல்ல 

தாவரங்கள் உள்ளன. நிலத்தின் பபரும்பகுதி பநல், பதன்வன மற்றும் 

நிலக்கடவல சாகுபடி பசய்யப்படுகிறது. தாவர மற்றும் விலங்கு வளங்களின் 

பசழுவம, தவவல வாய்ப்புகள்', கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் சமூக-

பபாருளாதார நிவல ஆகியவற்றுக்கான வசதிகள் பதாடரப்ான தகவல்கவள 

தசகரிக்க உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்துவரயாடல் நடத்தப்பட்டது. தமிழ்நாடு 

அரசு மாவட்ட வன அலுவலகம் தபான்ற பல்தவறு ஆதாரங்களில் இருந்தும் 

தகவல் தசகரிக்கப்படுகிறது. ஆன்வசட் கண்காணிப்பு மற்றும் வனத்துவற 

பதிவுகளின் அடிப்பவடயில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

சரிபாரப்்பு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் இருக்கும் 

பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மலர ் வவககவள அவடயாளம் காண, 

இயற்வக பாதுகாப்புக்கான சரவ்ததச ஒன்றியம் இன் படி கவனிக்கப்பட்ட 

தாவரங்களின் நிவல மதிப்பீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

3.6.2. நவகலயின் ந ாக்கம் 

 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் வமயப் பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கவள மதிப்பிடுவதற்கு மற்றும் அவதச ்

சுற்றியுள்ள பகுதியில் அதாவது இவடயகப் பகுதியில் (10 கிமீ சுற்றளவு) 

 வமயப் பகுதியில் பயிரிடப்பட்ட, நடப்பட்ட மற்றும் இயற்வகயாக 

நிகழும் இனங்கவள ஆவணப்படுத்துதல். 

 தகார ்வசட் மற்றும் பஃபர ்பகுதியில் உள்ள அரிய, அழியும் அபாயத்தில் 

உள்ள (RET) இனங்கவள ஆவணப்படுதத். 

 குறிப்பிட்ட சட்டதத்ால் பாதுகாக்கப்பட்ட இனங்களின் மதிப்பீடு 

(அரிதான, அழிந்து வரும், ஆபத்தான, ஆபத்தான, உள்ளூர ் மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய) 
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3.6.3. ஆய்வு  குதி சூழலியல் 

சாதாரண கல் குவாரியின் வமயப் பரப்பளவு 9.69.0 பெக்தடர ்

சுற்றியுள்ள பகுதியின் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்வமயில் தாக்கத்வத ஏற்படுதத்ுகிறது, ஆனால் தற்தபாவதய 

பணியானது சாதாரண கல் சுரங்கதத்ின் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் முக்கிய 

குத்தவகப் பகுதியின் பல்லுயிரத்த்ன்வமயின் தாக்கங்கள் பற்றிய விரிவான 

ஆய்வு தமற்பகாள்ளப்பட்டது. சரியான தணிப்பு மற்றும் நிவலயான 

தமலாண்வம திட்டம். சுரங்க குத்தவகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஒரு 

பவற்று நிலப்பரப்பாகும், அதத சமயம் இவடயக மண்டலத்தில் சில 

இடங்களில் விவசாய நிலம் ஆதிக்கம் பசலுதத்ுகிறது. தாவரங்கள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்வம மதிப்பீட்டின் அடிப்பவட ஆய்வின் 

தபாது பின்வரும் ஆய்வு முவறகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

3.6.3.1. ஆய்வின் ந ாது நமற்வகாள்ள ் ட்ட  டவடிக்கககள் 

1. தாவர கைக்வகடு ்பு 

 மரம், புதர,் மூலிவக, ஏறு மற்றும் புல் இனங்கள் அவடயாளம் மற்றும் 

கணக்கீடு. 

 ததாட்டங்களின் கீழ் உயிரினங்களின் பன்முகத்தன்வம. 

 அரிய-அழிந்துவரும்-அசச்ுறுத்தப்பட்ட தாவரங்களின் பகுப்பாய்வு. 

2. விலங்கினங்கள் கைக்வகடு ்பு 

 பறவவ, ஊரவ்ன, பூசச்ி, நீரவ்ீழ்சச்ி, பாலூட்டி மற்றும் பிற 

விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்வம பற்றிய ஆவணங்கள். 

 தநரடி மற்றும் மவறமுக சான்றுகள் மூலம் அவதானிப்புகள் (தநரடி 

சான்றுகள்- பாரவ்வ மற்றும் தகட்டல், மவறமுக சான்றுகள்- பக் 

மதிப்பபண்கள், கூடுகள் மற்றும் பிற அறிகுறிகள்). 

 திட்டமிடப்பட்ட இனங்களின் பகுப்பாய்வு. 

3.6.4. கைக்வகடு ்பு வரம்பு 

இந்த கணக்பகடுப்பு தளத்தில் வருவக மற்றும் கள ஆய்வு நாட்களில் 

பதளிவாக தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கவள பதிவு பசய்கிறது. 

ஆண்டின் பிற தநரங்களில் ததான்றக்கூடிய தாவரங்கள் அல்லது 

விலங்கினங்கள் எதுவும் பதிவு பசய்யப்படவில்வல, தமலும் வருவகயின் 

தபாது அது பதளிவாகத் பதரியவில்வல. ஆய்வின் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் 

பதளிவாகத் பதரிந்த பகுதியின் சூழலியல் நிவலவய அறிக்வக 

பிரதிபலிக்கிறது. இது ஒரு சுற்றுசச்ூழலியல் அறிக்வக, எனதவ கட்டிடங்கள், 

பபாறியியல், மண் அல்லது பிற பதாடரப்ற்ற விஷயங்கள் பதாடரப்ான 

கருத்துகளுக்கு எந்த சாரப்ும் இருக்கக்கூடாது. 

3.6.5 மாதிரியின் ஆய்வு முகற 

தற்ந ாகதய ஆய்வு வகாடுக்க ் ட்ட  டிகளில் நமற்வகாள்ள ் ட்டது 

 இனங்களின் பட்டியல் 

 அரிய மற்றும் அழிந்து வரும் தாவர இனங்களின் பட்டியல் 

 விலங்கினங்களின் பட்டியல் 
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ஆய்வுப் பகுதிக்கு பிரதிநிதித்துவ சூழலியல் நிவலவய 

வழங்குவதற்காக, பல்லுயிர ்மாதிரிக்காக 10-கிமீ இவடயக மண்டலம் நான்கு 

காலாண்டுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது, NE (குவாரவ்டல்-1), NW 

(குவாரவ்டல்-2) SW (குவாரவ்டல்-3) மற்றும் SE (குவாரவ்டல்-4). மரங்கள் 

(20x20மீ), புதரக்ள் (10x10மீ) மற்றும் மூலிவககள் (2x2மீ) ஆகியவற்றில் நிலவும் 

புவியியல் நிவலவமகள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் உயிரியல்-

பன்முகத்தன்வம அம்சங்கவளப் பபாறுத்து, ஒவ்பவாரு காலாண்டுகளும் 

ததாராயமாக மாதிரியான நாற்கரங்களில் உள்ள பிரதிநிதித ்

தாவரங்களுக்காக ஆய்வு பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

3.6.6.குவாடர்ாடஸ்் ஆய்வு முகற 

20 × 20 மீ அளவுள்ள குவாட்ரட்டுகள் வமயப்பகுதிக்குள் ததாராயமாக 

அவமக்கப்பட்டன மற்றும் 5 கிமீ இவடயகப் பகுதிக்கு ஒவ்பவாரு நாற்கரமும் 

மரங்கவள (> 5 பச.மீ. ஜிபிபெச)் மதிப்பிடுவதற்காக அவமக்கப்பட்டது 

மற்றும் புதரக்ளுக்கு நாற்கரத்திற்குள் ஒரு 10 × 10மீ துவணக் குவாட்ரட் கூடு 

கட்டப்பட்டது. சிறிய ஓவட பகுதி, விவசாயக் கட்டுகளில் உள்ள மரங்கள், 

தடங்க் பண்ட்கள், பண்வண வனத் ததாட்டங்கள், வனவிலங்குப் பகுதிகள், 

இயற்வக வனப் பகுதி, அபவன்யூ ததாட்டங்கள், வீடட்ுக் பகால்வலப்புறங்கள் 

தபான்ற மாதிரி முயற்சிகவள அதிகப்படுதத்வும், இனங்கள் 

ஒருவமப்பாட்வடக் குவறக்கவும் ததாராயமாக நாற்கரங்கள் 

அவமக்கப்பட்டன. , முதலியன. ஒவ்பவாரு நாற்கரத்திலும் மரம் (20 × 20 மீ) 

மற்றும் புதர ் (10 × 10 மீ) தசரந்்த தனிநபரக்ள் தனிதத்னியாக பதிவு 

பசய்யப்பட்டு களதத்ில் அவடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனர.் 

3.6.7. கமய மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

வவகபிரித்தல் அடிப்பவடயில் 12 குடும்பங்கவளச ்தசரந்்த பமாத்தம் 14 

இனங்கள் முக்கிய சுரங்க குத்தவகப் பகுதியில் இருந்து பதிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளன. சுரங்க குத்தவகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி ஒரு 

பவற்று நிலப்பரப்பு ஆகும். கணக்கிடப்பட்ட தாவரங்களின் வாழ்விட 

வவகப்பாட்டின் அடிப்பவடயில், பபரும்பாலான இனங்கள் மூலிவககள் 4 

(29%) மற்றும் புதரக்ள் 4 (29%), மரங்கள் 4 (28%) மற்றும் ஏறுபவரக்ள் 2 (14%). 

அறிவியல் பபயர ்பகாண்ட தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவவண எண்.3.23 

இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தாவரவியல் ஆய்வுகளின் முக்கிய மண்டலத்தின் 

முடிவு, அட்டவவண எண்.23-இல் குறிப்பிட்டுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் ஃதபதபசி 

மற்றும் லாமியாசிதய முதன்வமயான ஆதிக்கம் பசலுத்தும் இனங்கள் 

என்பவதக் காட்டுகிறது மற்றும் தாவரக் குடும்பத்தின் பன்முகத்தன்வமயின் 

விவரங்கள் படம் எண்.3.23 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அசச்ுறுதத்ப்பட்ட 

வவகயாக எந்த இனமும் காணப்படவில்வல (அட்டவவண எண். 3.23). 

3.6.8. இகட மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

இதததபான்ற சூழல் தாங்கல் பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனால் வமய 

மண்டல பகுதிவய விட அதிக தாவர பன்முகத்தன்வமயுடன் ஒப்பிடலாம், 

ஏபனனில் அருகிலுள்ள சில விவசாய நிலங்கள். விவசாய நிலம் பபரும்பாலும் 
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பதன்கிழக்கு மற்றும் பதன்தமற்கு திவசகளில் ஆதிக்கம் பசலுத்துவது 

கண்டறியப்பட்டது. திட்டப் பிரிவவச ்சுற்றியுள்ள தடவ்டயான நிலப்பரப்பின் 

பபரும்பகுதி விவசாய நிலங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

பமாத்தத்வதக் பகாண்டுள்ளது41 குடும்பங்கவளச ் தசரந்்த 84 இனங்கள் 

தாங்கல் மண்டலதத்ிலிருந்து பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளன. மலர ் (84) அவற்றில் 

முப்பதத்ு நான்கு மரங்கள் 34 (40%), பதிவனந்து புதரக்ள் 15 (18%), பதிபனட்டு 

மூலிவககள் 18 (21%), ஏறுபவரக்ள் பத்து (12%), மூன்று க்ரீப்பர ்3 (4%), மூன்று புல் 

3 (4%) மற்றும் ஒரு கற்றாவழ 1 (1%) அவடயாளம் காணப்பட்டனர.் தாவர 

ஆய்வுகளின் தாங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு ஃதபதபசிதய மற்றும் Poaceae, 

தசாலதனசிதய அட்டவவண எண்.3.24 இல் குறிப்பிடட்ுள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

முதன்வமயான ஆதிக்கம் பசலுத்தும் இனங்கள்.  

இல்வல சுரங்கப் பகுதியிலும் அவற்றின் சுற்றுப்புறப் பகுதியிலும் 

அரிய, அழிந்து வரும் மற்றும் அசச்ுறுதத்ும் தாவர இனங்கள். அறிவியல் பபயர ்

பகாண்ட தாவரங்களின் விவரங்கள் அட்டவவண எண்.3.24 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தாவர குடும்பங்களின் பன்முகத்தன்வம படம் 

எண்.3.23 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

நிவலயான குறிப்பு விதிஆய்வு முவறகளின் படி (ToR) ததவவப்படும் தகவல்: 

நடார் எை்: 10. வன ் குதி, விவசாய  ிலம், நமய்சச்ல்  ிலம், வனவிலங்கு 

சரைாலயம், நதசிய பூங்கா, விலங்கினங்களின் இடம்வ யர ்்த 

 ாகதகள்,  ீர் ிகலகள், மனித குடியிரு ்புகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

அம்சங்ககளக் குறிக்கும் ஆய்வு ்  குதியின்  ில ்  யன் ாடு 

குறி ்பிட ் ட நவை்டும். சுரங்க குத்தகக ்  குதியின்  ில  யன் ாடட்ுத் 

திட்டம், வசயல் ாடட்ுக்கு மு ்கதய, வசயல் ாடட்ு மற்றும் 

வசயல் ாடட்ுக்கு பி ்கதய கட்டங்ககள உள்ளடக்கியதாக 

தயாரிக்க ் டட்ு சமர ்்பிக்க ் ட நவை்டும்.  ில ் யன் ாடு 

மாற்றத்தின் தாக்கம் ஏநதனும் இரு ்தால் வகாடுக்க ் ட நவை்டும். 

குத்தவகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி பவற்று நிலப்பரப்வபக் 

காட்டுகிறது. வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் அல்லது ததசிய பூங்காக்கள் 

அல்லது முக்கியமான பறவவப் பகுதிகள் (IBAகள்), அல்லது ஈரநிலங்கள் 

அல்லது விலங்கினங்கள் அல்லது நீரந்ிவலகள் அல்லது மனித 

குடியிருப்புகளின் புலம்பபயரந்்த பாவதகள் தபான்ற பாதுகாக்கப்பட்ட 

அல்லது சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் எதுவும் சுரங்க 

குத்தவகக்கு முன்பமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் இல்வல. சுரங்க குதத்வகப் 

பகுதிவயச ்சுற்றியுள்ள 10 கிமீ தாங்கல் மண்டலத்தில் கூட, காப்புக் காடுகள் 

அல்லது உயிரக்்தகாள இருப்புக்கள் அல்லது வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் 

அல்லது ததசிய பூங்காக்கள் அல்லது முக்கியமான பறவவப் பகுதிகள் 

(IBAக்கள்) அல்லது விலங்கினங்களின் இடம்பபயரவ்ு பாவதகள் எதுவும் 

இல்வல. எனதவ, ஆய்வின் கீழ் உள்ள பகுதி (சுரங்க குத்தவக பகுதி மற்றும் 10 

கிமீ இவடயக மண்டலம்) சூழலியல் ரீதியாக உணரத்ிறன் இல்வல. 
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நடார் எை்: 12) மா ில வனத்துகறயில் உள்ள தகுதி வாய் ்த 

அதிகாரியிடமிரு ்து ஒரு சான்றிதகழ வழங்க நவை்டும், திட்ட ் 

 குதியில் வன  ிலம் ஏநதனும் இரு ்தால், அகத உறுதி ் டுத்துகிறது. 

காடுகளின்  ிகல குறித்து திடட் ஆதரவாளர் ஏநதனும் முரைாகக் 

கூறினால், அ ்த இடத்கத மா ில வனத்துகற அகமசச்கத்தின் 

பிரா ்திய அலுவலகத்துடன் இகை ்து ஆய்வு வசய்து, காடுகளின் 

 ிகலகயக் கை்டறியலாம், அதன் அடி ் கடயில், இதில் உள்ள 

சான்றிதழ் நமநல குறி ்பிடட்ுள்ளகத ் வ ாறுத்து வவளியிட ் டும். 

இதுந ான்ற எல்லா  ிகழ்வுகளிலும், மா ில வனத் துகறயின் பிரதி ிதி 

 ிபுைர் மதி ்பீடட்ுக் குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும் த்தக்கதாக 

இருக்கும். 

சுரங்க குதத்வக பகுதியிதலா அல்லது தாங்கல் மண்டலத்திதலா 

ஒதுக்கப்பட்ட (RF) அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட (PF) காடுகள் இல்வல. இதனால், 

வன நிலம் எந்த வவகயிலும் ஈடுபடவில்வல. எனதவ, வனத்துவறயின் 

சான்றிதழ் ததவவயில்வல. 

நடார் எை்: 13) திடட்த்தில் ஈடு டட்ுள்ள உகட ்த  குதி மற்றும் கன்னி 
வன ் குதிக்கான  ிகர தற்ந ாகதய மதி ்பு (NPV) மற்றும் இழ ்பீடட்ு 

காடு வளர ்்பு (CA) உள்ளிடட்வற்றுக்கான வன அனுமதியின்  ிகல 

குறி ்பிட ் ட நவை்டும். வனத்துகற அனுமதியின்  ககலயும் வழங்க 

நவை்டும். 

முன்பு கூறியது தபால், உத்ததச திட்டத்தில் எந்த வவகயிலும் வன நிலம் 

சம்பந்தப்பட்டிருக்கவில்வல. எனதவ வன அனுமதி ததவவயில்வல. 

வதாை்டர் எை்: 14)  டட்ியலிட ் டட்  ழங்குடியினர ் மற்றும் பிற 

 ாரம் ரிய வனவாசிகள் (வன உரிகமககள அங்கீகரித்தல்) சட்டம், 2006 

இன் கீழ் வன உரிகமககள அங்கீகரி ் தன்  கடஆய்வு முகற  ிகல 

குறி ்பிட ் ட நவை்டும். 

சுரங்க குத்தவகப் பகுதியில் காடுகதளா, வனவாசிகதளா, காடுகவளச ்

சாரந்்த சமூகங்கதளா இல்வல. காடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் (PF) 

அல்லது மக்கள் (PP) இருக்கக்கூடாது. எனதவ, இத்திட்டத்தின் காரணமாக 

பாரம்பரிய வனவாசிகளின் உரிவமகள் பாதிக்கப்படாது. 

நடார் எை்: 15) ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள RF/PF  குதிகளில் உள்ள 

தாவரங்கள், நதகவயான விவரங்களுடன் வகாடுக்க ் ட நவை்டும். 

சுரங்க குதத்வக பகுதியில் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகதளா (RF) 

பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகதளா (PF) இல்வல. சுரங்க குத்தவக பகுதி மற்றும் 

தாங்கல் மண்டலதத்ில் காணப்படும் தாவரங்களின் விரிவான பட்டியல் 

தசகரிக்கப்பட்டதுபசப்டம்பர ் 2021 (மவழக்காலம்)முதன்வம 

கணக்பகடுப்பின் அடிப்பவடயில். ஒவ்பவாரு நாற்கரத்திலும் மரம் (20 × 20 மீ) 

மற்றும் புதர ்(10 × 10 மீ) ஆகியவவ தனிதத்னியாக பதிவு பசய்யப்பட்டு வயலில் 

அவடயாளம் காணப்பட்டன. குவாட்தரட்ஸ் மாதிரி ஆய்வு முவறகள் படம் 
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எண்.3.1 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பருவகால பயிர ் நிலங்களில் 

இருபடி பகுப்பாய்வு பசய்யப்படவில்வல. சுரங்க குதத்வக பகுதியின் 

தாவரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் கீதழ அட்டவவண எண்.3.1 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகை எை்: 3.21. தமிழ் ாடு, மதுகர மாவடட்ம், கல்லிக்குடி 

தாலுக்கா, சாதாரை கல்   குவாரி, சின்ன உலகாைி கிராமத்தின் நகார் 
மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள். 

வ. 

எை் 

ஆங்கில ் 

வ யர ்

வட்டார 

வமாழி வ யர ்

அறிவியல் 

வ யர ்

குடும்  ் 

வ யர ்

மரங்கள் 

1 அகாசியா 

நிதலாட்டிகா 

கருதவலம் 

மரம் 

வசப்சலியா 

நிதலாட்டிகா 

ஃதபதபசிதய 

2 தநானி நுனா மரம் பமாரிண்டா 

சிட்ரிஃதபாலியா 

ரூபியாசிதய 

3 தவம்பு தவம்பு அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

பமலிதயசி 

4 ஐந்து இவல 

சாஸ்படரா 

பநாசச்ி வவபடக்ஸ் 

பநகுண்தடா 

லாமியாசி
தய 

புதரக்ள் 

1 டச-்மீ-நாட் பதாட்டால்சினு
ங்கி 

மிதமாசா புடிகா மிதமாதசசி 

2 பால் கவள எருக்கு கதலாட்தராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அதபாசிதன
சிதய 

3 ஆவாரம் ஆவவர பசன்னா 

ஆரிகுலட்டா 

ஃதபதபசிதய 

4 இந்திய மல்தலா துத்தி அபுடிதலான் 

இண்டிகம் 

மால்தவசி 

மூலிகககள் 

1 பபாதுவான 

லுகாஸ் 

தும்வப லியூகாஸ் 

அஸ்பபரா 

லாமியாசி
தய 

2 பபாதுவான 

நடட்ு பசம்பு 

தகாவர வசபரஸ் 

தராட்டுண்டஸ் 

வசபதரசி 

3 இந்திய doab அருகம்புல் வசதனாடான் 

டாக்வடலான் 

Poaceae 

4 மவல முடிசச்ு 

புல் 

பூவல பூண்டு ஏரவ் லநட அமரந்ததசி 

ஏறு வர ்

1 பமல்லிய குள்ள 

காவல-மகிவம 

விஷ்ணுகிராந்
தி 

எவால்வுலஸ் 

அல்சினாய்டுக
ள் 

கன்வால்வு
தலசிதய 

2 காட்டு நீர ்

எலுமிசவ்ச 

சிறுபுவனக்கலி பாசிஃப்தளாரா 
ஃதபாடிடா 

பாசிப்தளா
தரசி 
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அட்டவகை எை்: 3.22. தமிழ் ாடு, மதுகர மாவடட்ம், கல்லிக்குடி 

தாலுக்கா, சாதாரை கல்   குவாரி, சின்ன உலகாைி கிராமத்தின் 

தாங்கல் மை்டலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் 

வ 

எை் 

ஆங்கில ் 

வ யர ்

வட்டார 

வமாழி வ யர ்
அறிவியல் வ யர ்

குடும்  ் 

வ யர ்

வள 

 யன் ா
டு 

 வகக 

*(E,M,EM) 

மரங்கள்  

1 தநானி நுனா மரம் பமாரிண்டா 

சிட்ரிஃதபாலியா 

ரூபியாசி
தய 

M 

2 தவம்பு அல்லது 

இந்திய 

இளஞ்சிவப்பு 

தவம்பு அசாடிராக்டா 

இண்டிகா 

பமலிதயசி M 

3 ஆசிய 

பவனமரம் 

பவன மரம் தபாராசஸ் 
ஃபிளாபபல்லிஃபர ்

அதரதகசி
தய 

E 

4 இந்திய அத்தி 

மரம் 

அதி ஃபிகஸ் 

பரசிதமாசா 

பமாதரசி
தய. 

EM 

5 புளி புளியமரம் புளி இண்டிகா பருப்பு 

வவககள் 

EM 

6 கருப்பு பிளம் நாவல்மரம் வசஜியம் சீரகம் மிரத்டசி EM 

7 ஐந்து இவல 

சாஸ்படரா 

பநாசச்ி வவபடக்ஸ் 

பநகுண்தடா 

லாமியாசி
தய 

M 

8 எலுமிசவ்ச ஏழுமுசவ்சபா
லம் 

சிட்ரஸ் எலுமிசவ்ச ருதடசி EM 

9 கம் அரபு மரம் கருதவலம் அகாசியா 

நிதலாட்டிகா 

மிதமாதசசி NE 

10 Millettia pinnata பபாங்கம் 

எண்பணய் 

மரம் 

பபாங்கமியா 

பின்னடா 

ஃதபதபசிதய E 

11 அகாசியா 

நிதலாட்டிகா 

கருதவலம் 

மரம் 

வசப்சலியா 

நிதலாட்டிகா 

ஃதபதபசிதய M 

12 வாவழ மரம் வாவழமரம் மூசா முதசசிதய EM 

13 மணம் வீசும் 

மாஞ்சாக் 

முக்குசச்லிபா
ழம் 

காரட்ியா 

வடதகாதடாமா 

தபாராகி
தனசிதய 

M 

14 பீப்பல் அரசன்மரம் Ficus religiosa பமாதரசி
தய 

M 

15 அழகு இவல புன்வன Calophyllu inophyllum கதலாபிதல
சிதய 

M 

16 யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் யூகலிப்டஸ் 

குதளாபுல்ஸ் 

மிரத்டசி EM 
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17 ஆலமரம் ஆலமரம் ஃபிகஸ் 

பபங்காபலன்சிஸ் 

பமாதரசி
தய 

E 

18 ததக்கு பதக்கு படக்தடானா 

கிராண்டிஸ் 

பவரப்பதன
சிதய 

E 

19 இந்திய 

பநல்லிக்காய் 

பநல்லி எம்பிலிகா 

அஃபிசினாலிஸ் 

ஃபிலாந்தத
சிதய 

EM 

20 மாங்கனி மங்கா மங்கிஃபபரா 

இண்டிகா 

அனகாரட்ி
யாசிதய 

E 

21 பலா பழம் பலமரம் ஆரத்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்தடாதராபில்ல
ஸ் 

பமாதரசி
தய 

E 

22 மருதாணி மருதாணி லாதசானியா 

இன்ரம்ிஸ் 

லித்தரசி EM 

23 மணில்கரா 

ஜதபாட்டா 

சப்தபாட்டா மணில்கரா 

ஜதபாட்டா 

சப்தபாட்டா
சி 

E 

24 பப்பாளி பப்பாளி மரம் கரிகா பப்பாளி எல் காரிதகசி EM 

25 இந்திய ஃபிர ்

மரம் 

பநட்டிலிங்கம் பாலிலாத்தியா 

லாங்கிஃதபாலியா 

அன்தனா
தனசிதய 

E 

26 சீன 

தூய்வமயான 

மரம் 

பநாசச்ி வவபடக்ஸ் 

பநகுண்தடா 

பவரப்பதன
சிதய 

E 

27 ராட்சத முடக்ள் 

நிவறந்த 

மூங்கில் 

பபருமுங்கில் பம்புசா 

மூங்கில்கள் 

Poaceae M 

28 கஸ்டரட்் 

ஆப்பிள் 

சீதாப்பழம் அன்தனானா 

பரட்டிகுதலட்டா 

அன்தனா
தனசிதய  

E 

29 கறிதவப்பிவல 

மரம் 

பவளிப்பருத்தி முரர்யா தகானிகி அஸ்க்பலபி
யாதடசி 

EM 

30 பகாய்யா பகாய்யா வசடியம் குஜாவா மிரத்டசி EM 

31 மூங்கில் மூங்கில் பம்புசா பாம்தபா Poaceae E 

32 இந்திய தபல் வில்வம் ஏகல் 

மாரப்மதலாஸ் 

ருதடசி EM 

33 ததங்காய் பதன்வன 

மரம் 

தகாதகாஸ் 

நியூசிஃபபரா 

அதரதகசி
தய 

EM 

34 பசபுலிக் 

வமதராபாலன் 

கடுக்காய் படரம்ினாலியா 

பசபுலா 

காம்ப்தரதட
சி 

M 

புதரக்ள்  

1 ஆவாரம் ஆவவர பசன்னா 

ஆரிகுலட்டா 

ஃதபதபசிதய M 

2 டச-்மீ-நாட் பதாட்டால்சி
னுங்கி 

மிதமாசா புடிகா மிதமாதசசி M 
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3 சிதலான் 

தபரசீச்ம்பழம் 

இசச்ம் பீனிக்ஸ் புசில்லா அதரதகசி
தய 

EM 

4 சுத்திகரிப்பு 

நடட்ு 

கட்டமணக்கு ஜட்தராபா குரக்ாஸ் Euphorbiaceae EM 

5 இரவு நிழல் 

திட்டம் 

சுண்வடகா தசாலனம் ததாரவ்ும் தசாலதனசி
தய 

EM 

6 இந்திய மல்தலா துத்தி அபுடிதலான் 

இண்டிகம் 

பமலிதயசி M 

7 காடுகளின் 

சுடர ்

இடல்ிப்பூ xoracoc சினியா ரூபியாசி
தய 

M 

8 இந்திய 

ஒலியாண்டர ்

அராலி தநரியம் இண்டிகம் அதபாசிதன
சிதய 

M 

9 தராஸி 

பபரிவிங்கிள் 

நித்யகல்யா
ணி  

காத்ராந்தஸ் 

தராஸஸ்  

அதபாசிதன
சிதய  

M 

10 தராசரி 
பட்டாணி 

குண்டுமணி அப்ரூஸ் 

ப்ரிதகதடாரியஸ் 

ஃதபதபசிதய M 

11 காலணி மலர ் பசம்பருத்தி வெபிஸ்கு தராசா-

சிபனன்சிஸ் 

மால்தவசி EM 

12 டதுரா பமட்டல் ஊமத்வத டதுரா பமட்டல் தசாலதனசி
தய 

NE 

13 பால் கவள எருக்கு கதலாட்தராபிஸ் 

ஜிகாண்டியா 

அதபாசிதன
சிதய 

M 

14 முள் ஆப்பிள் ஊமத்வத டதுரா 

ஸ்ட்தராதமானியம் 

தசாலதனசி
தய 

E 

15 முக்தகாண 

தளிர ்

சதுரகல்லி யூதபாரப்ியா 

பழங்கால 

Euphorbiaceae NE 

மூலிகககள்  

1 பபாதுவான 

லுகாஸ் 

தும்வப லியூகாஸ் 

அஸ்பபரா 

லாமியாசி
தய 

M 

2 பபாதுவான 

நடட்ு பசம்பு 

தகாவர வசபரஸ் 

தராட்டுண்டஸ் 

வசபதரசி NE 

3 டிரிடாக்ஸ் 

படய்சி 

வீடட்ுகாயபூ
ண்டு 

டிரிடாக்ஸ் 

ப்தராகம்பபன்ஸ் 

ஆஸ்படதர
சி 

M 

4 புனரண்வ முக்கிரட்வட Boerhaavia diffusa Nyctaginaceae M 

5 இந்திய doab அருகம்புல் வசதனாடான் 

டாக்வடலான் 

Poaceae E 

6 தவறான படய்சி கரிசிலங்கண்
ணி 

எக்லிப்டா 

புதராஸ்தடட்டா 

ஆஸ்படதர
சி 

M 

7 மஞ்சள் தான் மஞ்சள் குரக்ுமா லாங்கா ஜிங்கிபபதர
சி 

M 
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8 புனித துளசி துளசி ஓசிமம் 

படனுஃப்தளாரம் 

லாமியாசி
தய 

M 

9 முடக்ள் 

நிவறந்த சாஃப் 

பூ 

நாயுருவ் அசச்ிராந்பதஸ் 

அஸ்பபரா 

அமரந்ததசி M 

10 வங்காள பகல்பூ கானம்வாழ் கபமலினா 

பபங்காபலன்சிஸ் 

கபமலிதன
சிதய 

M 

11 இந்திய 

காப்பரல்ீஃப் 

குப்வபதமனி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae M 

13 டிஜீரியா 

முரிகாட்டா 

ததாய்யா 

கீவர 

டிஜீரியா 

முரிகாட்டா 

அமரன்தீசி
தய 

EM 

14 தகரட் புல் பாரத்்தீனியம் பாரத்்தீனியம் 

ஹிஸ்டதராதபாரஸ் 

ஆஸ்படதர
சி 

NE 

15 பரட ்ொக்வீட ் முகூரத்வத Boerhavia diffusa Nyctaginaceae M 

16 ஏவழ நிலம் 

தடவ்டயானது 

குன்னதகாரா வசபரஸ் அமுக்கி வசபதரசி NE 

17 ஐதராப்பிய 

கருப்பு 

வநட்தஷட ்

மணத்தக்கா
ளி 

தசாலனும்னிக்ரம் தசாலதனசி
தய 

EM 

18 இந்திய 

காப்பரல்ீஃப் 

குப்வபதமனி அகலிபா இண்டிகா Euphorbiaceae M 

19 கிளிதயாம் 

விஸ்தகாசா 

நாய் கடுகு பசதலாம் 

விஸ்தகாசா 

கப்பரிதடசி M 

ஏறு வர ்

1 ஐவி பூசணி தகாவவ பகாக்கினியா 

கிராண்டிஸ் 

குக்குரப்ிதட
சி 

M 

2 பாட்டில் 

காவலர ்

பசாரக்காய் லாபஜனாரியா 

சிபசராரியா 

குக்குரப்ிதட
சி 

EM 

 காட்டு 

மல்லிவக 

மல்லி ஜாஸ்மினம் 

அகஸ்டிஃதபாலியம் 

ஒலிதயசி EM 

3 பலூன் பகாடி முடக்தகாடன் காரட்ிதயாஸ்பபரம்
ம் பெலிகாபம் 

சபிண்தடசி M 

4 தண்டு 

பகாண்ட பகாடி 

தபரண்வட சிசஸ் 

குவாட்ராங்குலரிஸ் 

விட்தடசி M 

5 ஊதா பழம் 

பகாண்ட 

பட்டாணி 
கத்திரிக்காய் 

துத்துதவவல தசாலனம் 

ட்வரதலாபாட்டம் 

தசாலதனசி
தய 

EM 

7 கூரான பாக்கு தகாவக்காய் டிரிதகாசாந்பதஸ் 

டிதயாகா 

குக்குரப்ிதட
சி 

EM 
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8 பட்டாம்பூசச்ி-

பட்டாணி 
சங்குபூ கிளிட்தடாரியாபட

ரத்நஷியா 

ஃதபதபசிதய M 

9 பட்டாம்பூசச்ி 

பட்டாணி 
கரக்கரட்ும் கிளிட்தடாரியா 

படரத்னடியா 

ஃதபதபசிதய M 

10 இந்திய 

சாரஸ்்பரில்லா 

நன்னாரி பெமிபடஸ்மஸ் 

இண்டிகஸ் 

அஸ்க்பலபி
யாதடசி 

M 

வகாடிமரம் 

1 தவழும்-எக்ஸ்ஐ மாவல 

மூக்குத்தி 

பூண்டு 

பவதடலியா 

ட்ரிதலாபாடா 

ஆஸ்படதர
சி 

M 

2 தண்ணீர ்கீவர வள்ளிகீவர ஐதபாமியா 

அக்வாட்டிகா 

கன்வால்வு
தலசிதய 

EM 

3 நடட்ு புல் தகாவர வசபரஸ் 

தராட்டாண்டஸ் 

Poaceae M 

புல் 

1 எராக்தராஸ்டி
ஸ் 

புல்லு எராக்தராஸ்டிஸ் 
ஃபபருஜினியா 

Poaceae E 

2 கில்லிங்கா 

ப்பரவிஃதபாலி
யா 

முஸ்தகாசு கில்லிங்கா 

ப்பரவிஃதபாலியா 

வசபதரசி NE 

3 இந்திய doab அருகம்புல் வசதனாடான் 

டாக்வடலான் 

Poaceae E 

கற்றாகழ 

1 முடக்ள் 

நிவறந்த 

தபரிக்காய் 

நாகதாலி ஓபன்டியா டில்லினி கற்றாவழ M 

*E- வ ாருளாதாரம், M- மருத்துவம், EM- வ ாருளாதாரம் மற்றும் 

மருத்துவம், NE- மதி ்பீடு வசய்ய ் டவில்கல. 

3.5.8.  ீரவ்ாழ் தாவரங்கள்  

ஆய்வுக் காலத்தில் நீரவ்ாழ் தாவரங்கவள மதிப்பிடுவதற்கான கள 

ஆய்வும் தமற்பகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்பட்ட நீரவ்ாழ் 

தாவரங்களின் பட்டியல் அட்டவவண எண். 3.25 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

அட்டவகை எை்: 3.23. ஆய்வு ்  குதியில் காை ் டட்  ீரவ்ாழ் 

தாவரங்களின்  டட்ியல் 

Sl.No அறிவியல் வ யர ் வ ாது வ யர ்
வடவமாழி 

வ யர் (தமிழ்) 

IUCN 

அசச்ுறுத்த ் டட் 

உயிரினங்களின் 

சிவ ்பு  டட்ியல் 

1 ஐதகாரன்ியா கிராசிப் நீர ்பதுமராகம் அகாயதாமவர NA 
2 அதபாதனாபஜதடானாடன்ஸ் மிதக்கும் 

தலஸ்பிளாண்ட் 

பகாட்டிகிழங்கு NA 

3 ந்யம்பொஈ பநௌசச்ாலி நீல நீர ்அல்லி பநல்லம்பாள் LC 

4 பிஸ்டியா ஸ்ட்தரடிதயாட்ஸ் தண்ணீர ்கீவர குழித்தாமவர NA 
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*LC- குகற ்த கவகல, NA-இன்னும் மதி ்பிட ் டவில்கல 

3.6.9. வனவிலங்கு  ாதுகா ்புச ் சட்டம் 1972ன் அடட்வகையின் டி 

அழி ்துவரும் மற்றும் உள்ளூர் உயிரினங்ககள  டட்ியலிடுங்கள் 

1. ஆய்வு ்  குதியில் அரிய மற்றும் அழி ்து வரும் தாவரங்கள் 

இயற்வக பாதுகாப்புக்கான சரவ்ததச ஒன்றியம் பரட ் லிஸ்ட் என்பது 

தாவர மற்றும் விலங்கு இனங்களின் உலகளாவிய பாதுகாப்பு நிவலவயப் 

பற்றிய உலகின் மிக விரிவான பட்டியலாகும். ஆயிரக்கணக்கான இனங்கள் 

மற்றும் கிவளயினங்களின் அழிவு அபாயத்வத மதிப்பிடுவதற்கு இது ஒரு 

அளவுதகால்கவளப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த அளவுதகால்கள் அவனதத்ு 

உயிரினங்களுக்கும் உலகின் அவனதத்ு பகுதிகளுக்கும் பபாருந்தும். அதன் 

வலுவான அறிவியல் அடிப்பவடயுடன், இயற்வக பாதுகாப்புக்கான சரவ்ததச 

ஒன்றியம் சிவப்பு பட்டியல் உயிரியல் பன்முகத்தன்வமயின் நிவலக்கு 

மிகவும் அதிகாரப்பூரவ் வழிகாட்டியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள பட்டியலிடப்பட்ட தாவரங்களில், அவவ எவருக்கும் எந்த 

அசச்ுறுத்தல் வவகயும் ஒதுக்கப்படவில்வல. 

2. ஆய்வு ்  குதியின் எை்வடமிக் தாவரங்கள் 

டிதகண்தடால் (1855) முதன்முதலில் "எண்டமிக்" என்ற கருத்வதப் 

பயன்படுத்தினார,் இது வவகபிரித்தல் அலகு பகுதியாக 

வவரயறுக்கப்படுகிறது, குறிப்பாக ஒரு தவடபசய்யப்பட்ட விநிதயாகம் 

அல்லது வாழ்விடதவ்தக் பகாண்ட ஒரு இனம், புவியியல், சுற்றுசச்ூழல் 

அல்லது தற்காலிக தவடகள் மூலம் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதியிலிருந்து 

தனிவமப்படுதத்ப்பட்டது. பதிவு பசய்யப்பட்ட தாவர வவககளில், இந்த 

பிராந்தியத்தின் உள்ளூர ்தாவரங்களின் நிவல எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்வல. 

3. சுற்றுசச்ூழலின் உைரத்ிறன் மை்டலம்  குதியில் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீ பதாவலவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

ததசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்தகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு வழிதத்டங்கள், புலி/யாவனகள் காப்பகங்கள் தபான்றவவ 

இல்வல. இப்பகுதி எந்தவிதமான பாதிப்புக்குள்ளான, அழிந்து வரும் மற்றும் 

ஆபத்தான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் அற்றது. . 

4.  ல்லுயிர் வவ ்  ்  குதிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் குறிப்பிட்ட பல்லுயிர ் வமயங்கள் எதுவும் இல்வல. 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு எந்த அசச்ுறுதத்லும் இல்வல. 

3.6.10 ந சின் மற்றும் ச ்-ந சின் 

மதுவர மாவட்டத்வத தமலும் வவவக, குண்டாறு, வவப்பார ் மற்றும் 

பாம்பார ்துவணப் படுவககளாகப் பிரிக்கலாம். 

3.6.11. வடிகால் 

ததனி மாவட்டத்தின் தமற்குத ் பதாடரச்ச்ி மவலயில் உருவாகும் 

வவவக, மாவட்டதத்ின் வமயப் பகுதியில் வடக்கு பதன் கிழக்கு தமற்கு 

திவசயில் பாய்கிறது. கூடுதலாக, வவப்பார ் மற்றும் குண்டாரின் துவண 
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ஆறுகள் மாவட்டதத்ின் பதன்தமற்கு பகுதியில் வடிகின்றன, அதத தநரத்தில் 

பாம்பாரின் துவண ஆறுகள் வடகிழக்கு பகுதியில் வடிகின்றன. வடிகால் 

பபாது ஓட்டம் திவச வடதமற்கு - பதன் கிழக்கு ஆகும். 

3.6.12 துகை  திகள் மற்றும்  ீர் ் ாசனம் 

வவவக ஆற்றின் முக்கிய கிவள ஆறுகள், சுருளியாறு ஆறு, 

முல்வலயாறு ஆறு, வராகநதி ஆறு, மஞ்சளாறு ஆறு மற்றும் கிருதுமால் ஆறு. 

கிருதுமால் தவிர மற்ற அவனத்து ஆறுகளும் ததனி மாவட்டத்தில் 

அவமந்துள்ள வவவக அவணவயச ் சுற்றியுள்ள இடங்களுக்கு 

அருகாவமயில் பபரிய வவவக ஆற்றுடன் இவணகின்றன, அதத சமயம் 

கிருதுமால் மதுவரயில் வவவகயில் இவணகிறது. தகரள மாநிலம் குமுளியில் 

உள்ள பபரியாறு அவணயில் இருந்து வவவகக்கு அதிக அளவு தீவனம் 

கிவடக்கிறது. தகரளாவில் உள்ள பபரியாற்றில் இருந்து வரும் நீர,் தமற்கு 

பதாடரச்ச்ி மவல வழியாக சுரங்கப்பாவத வழியாக தமிழகத்தின் வவவக 

ஆற்றில் கலக்கிறது. தகாவட காலத்தில் வவவக ஆறு அடிக்கடி வறண்டு 

தபாகும். மதுவரவயத் தாண்டிய இடங்களில் தண்ணீர ் பாய்வது ஒருபுறம் 

இருக்க, மதுவரவய அவடயதவ இல்வல. 

தமிழ்நாட்டின் ததனி மாவட்டத்தில் உள்ள பபரியகுளம் தாலுகாவில் 

ஆற்றின் குறுக்தக வவவக அவண கட்டப்பட்டுள்ளது. இது மதுவர மாவட்டம் 

மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டத்திற்கு பாசனத்திற்கும், மதுவர மற்றும் 

ஆண்டிபட்டிக்கு குடிநீருக்கும் வழங்குகிறது. அவணயின் அருதக, பநல், 

உளுந்து, உளுந்து, பகௌபி, பருத்தி உள்ளிட்ட பல்தவறு பயிரக்வள 

பயிரிடுவதற்காக, தமிழக அரசு தவளாண் ஆராய்சச்ி நிவலயம் ஒன்வறக் 

கட்டியுள்ளது. 

(ஆதாரம்:https://madurai.nic.in/district-profile/) 

3.6.13. விலங்கினங்கள் 

பாலூட்டிகள், பறவவகள், ஊரவ்ன, நீரவ்ீழ்சச்ிகள் மற்றும் 

பட்டாம்பூசச்ிகள் ஆகியவவ தமற்தகாள் காட்டப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்ட 

ஆய்வு முவறயின்படி விலங்கு கணக்பகடுப்பு தமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

பட்டியலிடப்பட்ட அவனதத்ு உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் மற்றும் 

இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. முக்கிய 

பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், அசச்ுறுத்தப்படும் (RET) மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் இல்வல. 

விலங்கினங்களின் ஆய்வு முகற 

விலங்கினங்கவளப் பற்றிய ஆய்வு, அப்பகுதியின் குறிப்பிட்ட 

விலங்கினப் பண்புகவளப் புரிந்து பகாள்ள கணிசமான அளவு தநரம் 

எடுக்கும். குத்தவக இடங்களிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட முதன்வம தரவுகளின் 

அடிப்பவடயில் விலங்கினங்களின் மதிப்பீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

விலங்குகளின் பாரவ்வ மற்றும் திட்டப் பகுதியில் அவரக்ளின் வருவககளின் 

அதிரப்வண் ஆகியவற்வறப் பபாறுத்து உள்ளூர ் மக்களிடமிருந்தும் இருப்பு 

உறுதி பசய்யப்பட்டது. கூடுதலாக, அதிகாரிகள், உள்ளூர ் மக்கள் 

இப்பகுதியின் விலங்கினங்கவள ஆய்வு பசய்வதற்கான மற்பறாரு 

https://madurai.nic.in/district-profile/
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ஆதாரமாக இருந்தனர.் களச ் பசயல்பாடுகள் உடல்/சுறுசுறுப்பான ததடல், 

பாவறகள், துவளகள், பவற்று ஆய்வு மற்றும் கூடு கட்டும் தளங்களின் 

இருப்பிடம் மற்றும் வாழ்விட மதிப்பீடு தபான்றவவ. வவகபிரித்தல் 

அவடயாளம் என்பது புல வழிகாட்டி புதத்கம் மற்றும் வனவிலங்கு தரவு தளம் 

(wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species) மூலம் பசய்யப்பட்டது. தரவுத்தளம்) மற்றும் 

இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு (ZSI). 

அட்டவகை எை்: 3.24. விலங்கினங்களின் கைக்வகடு ்பின் ந ாது 

 யன் டுத்த ் டும் ஆய்வு முகற 

வ.எை் டாக்ஸா 
மாதிரி எடுக்கும் ஆய்வு 

முகற 
குறி ்புகள் 

1 

பூசச்ிகள் 
சீரற்ற நவட, சந்தரப்்பவாத 

அவதானிப்புகள் 

பபால்லாரட்் 

(1977); 

குண்தட (2000) 

2 ஊரவ்ன விஷுவல் என்கவுண்டர ்

சரத்வ (தநரடி சீஆரச்)் 

3 நீரவ்ீழ்சச்ிகள் விஷுவல் என்கவுண்டர ்

சரத்வ (தநரடி சீஆரச்)் 

4 பாலூட்டிகள் தடங்கள் மற்றும் 

அவடயாளங்கள் 

தமனன் வி (2014) 

5 பறவவ சீரற்ற நவட, சந்தரப்்பவாத 

அவதானிப்புகள் 

கிரிம்பமட் ஆர ்

(2011); 

அலி எஸ் (1941) 

நகார் மை்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

சின்ன உலகாணி கிராமத்தின் வமய மண்டலத்தில் பமாத்தம் 21 

வவகயான இனங்கள் காணப்படுகின்றன, சாதாரண கல் சுரங்கம் 

(அட்டவவண எண்.3.7) அவற்றில் பூசச்ிகள் 7 (35%), ஊரவ்ன 5 (25%), பாலூட்டிகள் 

2 (10%) மற்றும் ஏவியன் 6 (30%). வமய சுரங்க குதத்வக பகுதியில் இருந்து 16 

குடும்பங்கவளச ் தசரந்்த பமாத்தம் 21 இனங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் 

அசச்ுறுதத்லுக்கு உள்ளாகதவா அல்லது பரவக்கூடியதாகதவா இல்வல. 

அட்டவவண I இனங்கள் எதுவும் இல்வல மற்றும் ஆறு இனங்கள் இந்திய 

வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவவண IV இன் கீழ் உள்ளன. சுரங்க 

குத்தவக பகுதியில் பமாத்தம் 6 வவகயான பறவவகள் காணப்பட்டன. 

ஆபத்தான, ஆபதத்ான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் 

எதுவும் காணப்படவில்வல. அறிவியல் பபயருடன் வமய மண்டலத்தில் உள்ள 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவவண எண். 3.27 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவகை எை்: 3.25. சின்ன உலகாைியின் முக்கிய மை்டலத்தில் 

உள்ள விலங்கினங்கள் கிராமம், சாதாரை கல்   குவாரி, காளிக்குடி 

தாலுக்கா, மதுகர மாவடட்ம், தமிழ் ாடு 

வ. 

எை் 

வ ாதுவானது 

வ யர/்ஆங்கில
 ் வ யர ்

குடும்  ் 

வ யர ்
அறிவியல் வ யர ்

வனவிலங்குக
ளின் 

அட்டவகை 

 ட்டியல் 

 ாதுகா ்பு 

சட்டம் 1972 

IUCN 

சிவ ்பு 

 ட்டிய
ல் தரவு 

பூசச்ிகள் 

1 சிவப்பு நரம்புகள் 

பகாண்ட 

டாரட்்டர ்

லிபபல்லு
லிதட 

சிம்பபட்ரம் 
ஃதபான்ஸ்தகாலம்
பி 

NL LC 

2 பவட்டுக்கிளி அக்ரிடி
தட 

வெதராகிளிபஸ் 

எஸ்பி 

NL LC 

3 தமாட்டல் 

குடிதயறியவர ்

பபரிதட தகதடாப்சிலியா 

வபரந்தத 

NL LC 

4 தகாடிட்ட புலி நிம்பலி
தட 

டானஸ் 

பிபளக்ஸிப்பஸ் 

அட்டவவண IV LC 

5 குசச்ிப்பூசச்ி தலான்
தசாடிதட 

கராசியஸ் 

பமாதராசஸ் 

NL LC 

6 மன்டிஸ் 

பிராரத்்தவன 

மாண்டி
தட 

மாண்டிஸ் மதம் NL NL 

7 பபாதுவான புலி நிம்பலி
தட 

டானஸ் 

பஜனுடியா 

NL NL 

ஊரவ்ன 

1 ததாட்ட பல்லி அகமிதட கதலாட்ஸ் 

பவரச்ிகலர ்

NL LC 

2 விசிறி-

பதாண்வடப் 

பல்லி 

அகமிதட சிதனாபபான்டி
பசரியானா 

NL LC 

3 பபாதுவான 

ததால் 

சின்சிதட Mabuya carinatus NL LC 

4 பிராமினி ததால் சின்சிதட யூட்தராபிஸ் 

கரினாட்டா 

NL LC 

5 பபாதுவான 

வீடட்ு பகக்தகா 

பகக்தகா
னிதட 

பெமிடாக்வடல
ஸ் ஃப்ரனீாடஸ் 

NL LC 

 ாலூட்டிகள் 

1 இந்திய புல சுட்டி முரிதட முஸ் பூடுகா அட்டவவண IV NL 

2 பபாதுவான எலி முரிதட ராட்டஸ் ராட்டஸ் அட்டவவண IV LC 
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ஏவ்ஸ் 

1 பபாதுவான 

வமனா 

ஸ்டரன்ி
தட 

அக்ரிதடாபதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

2 தகாயல் குக்கலி
தட 

யூடினாமிஸ் அட்டவவண IV LC 

3 இரண்டு வால் 

குருவி 

டிக்ரூரி
தட 

டிசிறுரஸ்் 

மசிதரஸ்ரக்ஸ் 

அட்டவவண IV LC 

4 கால்நவட 

எக்தரட் 

ஆரட்ிதட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

5 வீடட்ுக் காகம் தகாரவ்ி
தட 

தகாரவ்ஸ்ஸ்ப்பள
ண்டன்ஸ் 

NL LC 

6 பபாதுவான 

காவட 

ஃபாசியா
னிதட 

பகாடூரனிஸ் 

தகாட்டரன்ிஸ் 

அட்டவவண IV LC 

*NL-  டட்ியலிட ் டவில்கல, LC- குகற ்த கவகல 

தாங்கல் மை்டலத்தில் விலங்கினங்கள் 

வவகபிரித்தல் அடிப்பவடயில் 31 குடும்பங்கவளச ்தசரந்்த பமாத்தம் 41 

இனங்கள் தாங்கல் மண்டலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளன. 

வாழ்விட வவகப்பாட்டின் அடிப்பவடயில் பபரும்பாலான இனங்கள் 

பறவவகள் 14 (34%), அவதத் பதாடரந்்து பூசச்ிகள் 14 (34%), ஊரவ்ன 5 (17%), 

பாலூட்டிகள் 3 (8%) மற்றும் நீரவ்ீழ்சச்ிகள் 3 (7%). 3 அட்டவவண II இனங்கள் 

உள்ளன மற்றும் 20 இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி 

அட்டவவண IV இன் கீழ் உள்ளன. ஆய்வு பகுதியில் பமாத்தம் 14 வவகயான 

பறவவகள் காணப்பட்டன. ஆபதத்ான, ஆபதத்ான, பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்வல. 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் இனங்கள் பபரும்பாலும் பறவவகள் மற்றும் 

பூசச்ிகள் மற்றும் மூன்று நீரவ்ீழ்சச்ிகள் விரிவான கள விஜயத்தின் தபாது 

(தொப்தலாபாட்ராசஸ் வடபஜரினஸ்), (ரானா பெக்ஸாடாக்வடலா), 

(புஃதபா பமதலாதனாஸ்டிதகடஸ்) காணப்பட்டன. விலங்கின ஆய்வுகளின் 

முக்கிய & தாங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு, நிம்ஃபாலிதட மற்றும் சின்சிதட, 

அகமிதட ஆகியவவ ஆய்வுப் பகுதியில் முதன்வமயான ஆதிக்கம் பசலுத்தும் 

இனங்கள் என்பவதக் காட்டுகிறது; இது அட்டவவண எண்.3.5 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் அட்டவவண I இனங்கள் இல்வல. 

குடும்பத்தின் வடிவத்தின் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்வமயின் விவரம் 

படம் எண்.3.8 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆபதத்ான, ஆபதத்ான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்வல. 

தாங்கல் மண்டலதத்ில் உள்ள விலங்குகளின் பன்முகதத்ன்வம பற்றிய 

விவரங்கள் அட்டவவண எண்.3.28 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 



106|ப க ் க ம ்  
 

அட்டவகை எை்: 3.26. மதுகர மாவடட்ம், காளிக்குடி தாலுக்கா, TN, சாதாரை கல்   குவாரி, சின்ன உலகாைி 
கிராமத்தின் தாங்கல் மை்டலத்தில் உள்ள விலங்குகளின்  ன்முகத்தன்கம. 

வ.எை் 

வ ாதுவானது 

வ யர/்ஆங்கில ் 

வ யர ்

குடும்  ் வ யர ் அறிவியல் வ யர ்

வனவிலங்குகளின் 

அட்டவகை 

 ட்டியல் 

 ாதுகா ்பு சட்டம் 

1972 

IUCN 

சிவ ்பு 

 ட்டியல் 

தரவு 

பூசச்ிகள் 

1 இந்திய ததனீ அபிதட அபிஸ் பசரானா அட்டவவண IV LC 

2 பவட்டுக்கிளி அக்ரிடிதட வெதராகிளிபஸ் எஸ்பி NL LC 

3 நீலப்புலி நிம்பலிதட திருமவல லிமினியஸ் அட்டவவண IV LC 

4 தகாடிட்ட புலி நிம்பலிதட டானஸ் பிபளக்ஸிப்பஸ் அட்டவவண IV LC 

5 நவக வண்டு புப்பரஸ்டிதட யூரிதிரியா 

ஆஸ்திரியாக்கா 

அட்டவவண IV என்.ஏ 

6 தட்டான் தகாம்பிதட பசரதடாதகாம்பஸ் பிக்டஸ் அட்டவவண IV LC 

7 சிவப்பு நரம்புகள் 

பகாண்ட டாரட்்டர ்

லிபபல்லுலிதட சிம்பபட்ரம் 
ஃதபான்ஸ்தகாலம்பி 

NL LC 

8 எறும்பு ஃபாரம்ிசிதட காம்தபாதனாடஸ் 

விசினஸ் 

NL NL 

9 டவ்னி தகாஸ்டர ் நிம்பலிதட Danaus chrysippus அட்டவவண IV LC 

10 பபாதுவான இந்திய 

காகம் 

நிம்பலிதட யூப்தலாயா தகார ் அட்டவவண IV LC 

11 மில்க்வீட் 
பட்டாம்பூசச்ி 

நிம்பலிதட டாவனதன NL LC 

12 மன்டிஸ் 

பிராரத்்தவன 

மாண்டிதட மாண்டிஸ் ரிலிஜிதயாசா NL NL 
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13 பபாதுவான புலி நிம்பலிதட டானஸ் பஜனுடியா அட்டவவண IV LC 

14 குவறவான புல் நீலம் வலபசனிதட ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா அட்டவவண IV LC 

ஊரவ்ன 

1 பபாதுவான வீடட்ு 

பகக்தகா 

பகக்தகானிதட பெமிடாக்வடலஸ் 
ஃப்ரனீாடஸ் 

NL LC 

2 விசிறி-பதாண்வடப் 

பல்லி 

அகமிதட சிதனாபபான்டிபசரியானா NL LC 

3 பிராமினி ததால் சின்சிதட யூட்தராபிஸ் கரினாட்டா NL LC 

4 ஆலிவ் கீல் தபக் 

வாட்டர ்பாம்பு 

நாட்ரிசிதட அட்ரீடியம் ஸ்கிஸ்தடாசம் Sch II (பகுதி II) LC 

5 ததாட்ட பல்லி அகமிதட கதலாட்ஸ் பவரச்ிகலர ் NL LC 

6 எலி பாம்பு பகாலுப்ரிதட Ptyas சளி Sch II (பகுதி II) LC 

7 பபாதுவான ததால் சின்சிதட மாபியா ஸாரினட்ஸ் NL LC 

 ாலூட்டிகள் 

1 இந்திய பவன 

அணில் 

சியூரிதட ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் அட்டவவண IV LC 

2 ஆசிய சிறிய 

முங்கூஸ் 

பெரப்பஸ்டிதட பெரப்பஸ்படஸ் 

ஜாவானிகஸ் 

அட்டவவண II LC 

3 இந்திய புல சுட்டி முரிதட முஸ் பூடுகா அட்டவவண IV LC 

ஏவ்ஸ் 

1 கால்நவட எக்தரட் ஆரட்ிதட புபுல்கஸ் ஐபிஸ் NL LC 

2 ஷிக்ரா அசிபிட்ரிதட ஆக்சிபிட்டர ்தபடியஸ் NL LC 

3 கருப்பு ட்தராங்தகா டிக்ரூரிதட டிசிறுரஸ்் மசிதரஸ்ரக்ஸ் அட்டவவண IV LC 

4 சாம்பல் 
ஃபிராங்தகாலின் 

ஃபாசியானிதட ஃபிராங்தகாலினஸ் 

பாண்டிசீரியனஸ் 

அட்டவவண IV LC 

5 தகாயல் குக்கலிதட யூடினாமிஸ் அட்டவவண IV LC 
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6 பசவ்ச ததனீ  பமதராபிதட பமதராப்தசாரியண்டலிஸ் NL LC 

7 பபாதுவான வமனா ஸ்டரன்ிதட அக்ரிதடாபதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 

NL LC 

8 பபாதுவான காவட ஃபாசியானிதட தகாட்டரன்ிஸ் அட்டவவண IV LC 

9 தராஜா வவளயம் 

பகாண்ட பூங்கா 

பிட்டாகுலிதட பிட்டசுலா கிராதமரி NL LC 

10 வீடட்ுக் காகம் தகாரவ்ிதட தகாரவ்ஸ்ஸ்ப்பளண்டன்ஸ் NL LC 

11 பவள்வள மாரப்க நீர ்

தகாழி 

ராலிதட அமதராரன்ிஸ் ஃபீனிகுரஸ் NL LC 

12 சிவப்பு 

காற்தறாட்டமான 

புல்புல் 

வபக்தனாதனாடிதட வபக்தனாதடாஸ்தகஃபர ் அட்டவவண IV LC 

13 பபாதுவான காவட ஃபாசியானிதட பகாடூரனிஸ் தகாட்டரன்ிஸ் அட்டவவண IV LC 

14 பபாதுவான கூடு ராலிதட ஃபுலிகா அட்ரா அட்டவவண IV LC 

 ீரவ்ீழ்சச்ிகள் 

1 இந்திய பரத்ராவ் 

தவவள 

டிக்தராக்தளாசிதட ஸ்பிொராதிக்க 

ஸ்பிொராதிக்க 

அட்டவவண IV LC 

2 பசவ்ச குளம் தவவள ராணிதட ராணா 

பெக்ஸாடாக்வடலா 

அட்டவவண IV LC 

3 புலி தவவள தகாரத்டட்டா தொப்தலாபாட்ராசஸ் 

வடகிரினஸ் (ரானா 

வடகரினா) 

அட்டவவண IV LC 

*NL-  டட்ியலிட ் டவில்கல, LC- குகற ்த கவகல, NT- அருகில் அசச்ுறுத்த ் ட்டது 
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வரி எை்: 16) ஆய்வு ்  குதியின் வனவிலங்குகளின் மீது சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தாக்கம் மற்றும் விவரங்கள் வழங்க ் டுவகதக் கை்டறிய ஒரு ஆய்வு 

வசய்ய ் ட நவை்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் நவறு ஏநதனும்  ாதுகாக்க ் ட்ட 

 குதியில் உள்ள வனவிலங்குகளின் மீதான திட்டத்தின் தாக்கம் மற்றும் 

அதற்நகற் , நதகவ ் டும் விரிவான தைி ்பு  டவடிக்கககள், வசலவு 

தாக்கங்களுடன் நவகல வசய்து சமர ்்பிக்க ் ட நவை்டும். 

பமாத்த சுரங்க குத்தவகப் பரப்பான 9.69.0 பெக்தடரில், சுரங்கத ்

திட்டத்தின்படி முதல் ஐந்தாண்டுகளில் சுமார ் 5.57.7 பெக்தடர ் சுரங்க 

நடவடிக்வகக்கு பயன்படுத்த உதத்தசிக்கப்பட்டுள்ளது. குண்டுபவடிப்பு, சத்தம் 

மற்றும் அதிரவ்ுகள் மற்றும் தூசி உருவாக்கம் உள்ளிட்ட பிற இவடயூறுகள் 

வனவிலங்குகளுக்கு பாதகமான தாக்கத்வத ஏற்படுதத்க்கூடும். ஆனால் இந்த 

பாதிப்புகள் உண்வமயான சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 500 மீற்றருக்கு அப்பால் 

நீடிக்க வாய்ப்பில்வல. இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி மூன்று 

அட்டவவண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் இருபது அட்டவவண IV இன் கீழ் 

உள்ளன. பமாதத்ம் 14 வவகயான பறவவகள் தாங்கல் மண்டல பகுதியில் 

காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபதத்ான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்வல. இப்பகுதியில் மவழப்பபாழிவு குவறவாக 

உள்ளதாலும், சுரங்கத்தின் காரணமாக நசச்ுக் கழிவுகள் உற்பதத்ி 

பசய்யப்படாமதலா அல்லது பவளிதயற்றப்படாமதலா இருப்பதால், 

முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்வக இந்த RET இனங்கள் மீது கூடுதல் மற்றும் 

பாதகமான தாக்கங்கவள ஏற்படுத்தப் தபாவதில்வல. 10 கிமீ சுற்றளவில் 

சுற்றுசச்ூழல் ரீதியாக உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் எதுவும் இல்வல. எனதவ RET இனங்கள் அல்லது வனவிலங்குகவளப் 

பாதுகாப்பதற்கான குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பு எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்வல. 

நடார் எை்: 17) நதசிய ் பூங்காக்கள், சரைாலயங்கள், உயிரக்்நகாளக் 

கா ் கங்கள், வனவிலங்கு வழித்தடங்கள், ராம்சார் தளம் புலி/யாகன 

இரு ்பு ்  குதிகள் (இருக்கும் மற்றும் முன்வமாழிய ் டட்கவ), சுரங்க 

குத்தககக்கு 10கி.மீக்குள் ஏநதனும் இரு ்தால், அகவ வதளிவாகக் 

குறி ்பிட ் ட நவை்டும். இரு ்பிட வகர டம் தகலகம வனவிலங்கு 

கா ் ாளரால் ஆய்வு முகறயாக அங்கீகரிக்க ் ட்டது. நமநல 

குறி ்பிடட்ுள்ள டி சுற்றுசச்ூழல் ரதீியாக உைரத்ிறன் வாய் ்த  குதிகள் 

அருகாகமயில் இரு ் தால், அத்தககய திட்டங்களுக்கு ் வ ாரு ்தக்கூடிய 

நதகவயான அனுமதி, நதசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் 

 ிகலக்குழுவிலிரு ்து வ ற ் டட்ு அதன்  கல் வழங்க ் ட நவை்டும். 

ததசியப் பூங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உயிரக்்தகாளக் காப்பகங்கள், 

வனவிலங்கு தாழ்வாரங்கள், ராம்சார ் தளங்கள், புலி/யாவன காப்பகங்கள் 

(இருப்பவவ மற்றும் முன்பமாழியப்பட்டவவ) சுரங்க குதத்வகப் பகுதியிலிருந்து 

10 கி.மீக்குள் இல்வல. திட்டப் பகுதிக்குள் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் கூட 
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இல்வல. எனதவ ததசிய வனவிலங்கு வாரியத்தின் அனுமதி சமரப்்பிப்பு 

எழவில்வல. 

நடார் எை்: 18) ஆய்வு ்  குதியின் [கமய மை்டலம் மற்றும் இகடயக 

மை்டலம் (சுரங்க குத்தககயின் சுற்றளவில் 10 கிமீ ஆரம்)] விரிவான 

உயிரியல் ஆய்வு நமற்வகாள்ள ் ட நவை்டும். தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விவரங்கள், அழி ்துவரும், உள்ளூர் மற்றும் RET 

இனங்கள், தனித்தனியாக, கமய மற்றும் தாங்கல் மை்டலத்திற்கு 

தனித்தனியாக, அத்தககய முதன்கம கள ஆய்வின் அடி ் கடயில் 

வழங்க ் ட நவை்டும், இது தற்ந ாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டவகைகய வதளிவாகக் குறிக்கிறது. ஆய்வு ்  குதியில் ஏநதனும் 

திட்டமிட ் டட் விலங்கினங்கள் காை ் ட்டால், அவற்கற ் 

 ாதுகா ் தற்கான  டவ்ெட ் ஒதுக்கீடுகளுடன் நதகவயான திட்டமும் 

மா ில வனம் மற்றும் வனவிலங்குத் துகறயுடன் கல ்தாநலாசித்து, 

விவரங்கள் அளிக்க ் ட நவை்டும். அகத வசயல் டுத்த நதகவயான  ிதி 

ஒதுக்கீடு திட்ட மதி ்பின் ஒரு  குதியாக வசய்ய ் ட நவை்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் விரிவான உயிரியல் ஆய்வு [வமய மண்டலம் மற்றும் 

சுரங்க குத்தவகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ சுற்றளவுக்கு இவடயக மண்டலம்] 

தமற்பகாள்ளப்பட்டு முடிவுகள் அட்டவவணகள் 3.24 முதல் 3.28 வவர 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்று அட்டவவண II இனங்கள் உள்ளன மற்றும் 

இருபது இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் படி அட்டவவண IV இன் 

கீழ் உள்ளன. பமாத்தம் 14 வவகயான பறவவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் 

காணப்பட்டன. பறவவயின் முக்கிய அசச்ுறுதத்ல் விவசாயத்தில் 

பூசச்ிக்பகால்லிகளின் பயன்பாடு ஆகும். அழிந்து வரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 

இனங்கள் எதுவும் இல்வல. ஆய்வுப் பகுதியில் அட்டவவண I இனங்கள் எதுவும் 

இல்வல [வமய மண்டலம் மற்றும் தாங்கல் மண்டலம் (சுரங்க குத்தவகயின் 

சுற்றளவில் 10 கி. மீ சுற்றளவு)] முன்பமாழியப்பட்ட திட்டமானது தமதல 

குறிப்பிடட்ுள்ள இனங்கள் மீது தநரடியாகதவா அல்லது மவறமுகமாகதவா 

பாதகமான தாக்கத்வத ஏற்படுதத்ப் தபாவதில்வல. 

நடார் எை்: 31) ஒரு அட்டவகை வடிவத்தில் (ந ரியல் மற்றும் அளவு கவநரெ், 

தாவர இனங்கள் மற்றும் கால அளவு ஆகியவற்கறக் குறிக்கும்) ஒரு 

காலக்வகடுவுக்கான முற்ந ாக்கான  சுகம அரை் நமம் ாடட்ுத் திட்டம் 

தயாரிக்க ் டட்ு சமர் ்பிக்க ் ட நவை்டும், அகத மனதில் கவத்து, அகத 

முன் வசயல் டுத்த நவை்டும். திட்டத்தின் வதாடக்கத்தில். நதாட்டம் மற்றும் 

ஈடுவசய்யும் காடு வளர் ்பின் கட்டம் வாரியான திட்டம், நதாட்டத்தின் கீழ் 

உள்ள  குதி மற்றும்  ட ் ட நவை்டிய இனங்கள் ஆகியவற்கறக் குறிக்கும் 

வககயில் வதளிவாக  ட்டியலிட ் ட நவை்டும். ஏற்கனநவ  டவு வசய்த 

விவரங்ககள அளிக்க நவை்டும்.  சுகம ்  டக்டக்கு நதர் ்வதடுக்க ் டட் 

தாவர இனங்கள் அதிக சுற்றுசச்ூழல் மதி ்க க் வகாை்டிருக்க நவை்டும் 
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மற்றும் உள்ளூர ்மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் மற்றும் மாசு ாடக்டத் தாங்கும் 

இனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வககயில் உள்ளூர ்

மக்களுக்கு  ல்ல  யன் ாடட்ு மதி ் ாக இருக்க நவை்டும். 

சுரங்க குதத்வகப் பகுதியில் சுமார ்00.16.00 பெக்தடர ்மட்டுதம முதல் ஐந்து 

ஆண்டுகளில் பசுவம அரண் தமம்பாட்டுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

தவம்பு, பபாங்கமியா, பின்னட்டா, தகசுவரினா தபான்ற பிராந்திய மரங்கள் 

குத்தவக எல்வல மற்றும் வழிதத்டங்கள் மற்றும் பசயல்படாத குப்வபகள் மீது 

நடப்படும். 

ஆய்வு  குதியின் அரிய மற்றும் அழி ்து வரும் விலங்கினங்கள்: 

1. இ ்திய வனவிலங்கு ( ாதுகா ்பு) சட்டம், 1972 இன்  டி 

வனவிலங்குகள் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972, ஜனவரி 17, 2003 அன்று 

திருத்தப்பட்டது, வன விலங்குகள், பறவவகள் மற்றும் தாவரங்கவளப் 

பாதுகாப்பதற்கும், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழவல உறுதி பசய்யும் 

தநாக்கில் அதனுடன் பதாடரப்ுவடய அல்லது அதனுடன் பதாடரப்ுவடய அல்லது 

தற்பசயலான விஷயங்களுக்கும் வழங்குவதற்கான ஒரு சட்டமாகும். நாட்டின் 

பாதுகாப்பு. பாரவ்வயுள்ள சில விலங்கினங்களுக்கு இந்திய வனவிலங்கு 

(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972-ன்படி பவவ்தவறு அட்டவவணயில் அவற்வறச ்தசரத்த்ு 

பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டது. இங்கு அழியும் அபாயத்தில் உள்ள புலம்பபயரந்்த 

விலங்கினங்கள் எதுவும் இப்பகுதியில் காணப்படவில்வல. இந்த பகுதி எந்த 

விலங்கினங்களின் இடம்பபயரவ்ு பாவதயும் அல்ல. 

2. இயற்கக  ாதுகா ்புக்கான சரவ்நதச ஒன்றியம் வரட் (2013)  ட்டியலின் டி 

இயற்வக பாதுகாப்புக்கான சரவ்ததச ஒன்றியம் பரட ் லிஸ்ட் என்பது தாவர 

மற்றும் விலங்கு இனங்களின் உலகளாவிய பாதுகாப்பு நிவலவயப் பற்றிய 

உலகின் மிக விரிவான பட்டியலாகும். ஆயிரக்கணக்கான இனங்கள் மற்றும் 

கிவளயினங்களின் அழிவு அபாயத்வத மதிப்பிடுவதற்கு இது ஒரு 

அளவுதகால்கவளப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த அளவுதகால்கள் அவனதத்ு 

உயிரினங்களுக்கும் உலகின் அவனதத்ு பகுதிகளுக்கும் பபாருந்தும். அதன் 

வலுவான அறிவியல் அடிப்பவடயுடன், இயற்வக பாதுகாப்புக்கான சரவ்ததச 

ஒன்றியம் சிவப்பு பட்டியல் உயிரியல் பன்முகத்தன்வமயின் நிவலக்கு மிகவும் 

அதிகாரப்பூரவ் வழிகாட்டியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவடயக 

மண்டலத்தில் அட்டவவண II மற்றும் IV ஆகியவவ அறிவிக்கப்பட்ட இனங்கள் 

கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன, 

 ாலூட்டிகள்: பெரப்பஸ்படஸ் ஜாவானிகஸ்.  

ஊரவ்ன: பிடியாஸ் மியூதகாசா, அட்ரீடியம் ஸ்கிஸ்தடாசம், 

ஏவ்ஸ்: சிவப்பு காற்தறாட்டமான புல்புல் மற்றும் தகாயல். கரும்புலி, நீலப்புலி, 

காமன் வடகர,் டவுனி தகாஸ்டர,் தகாடிட்ட புலி, காமன் இந்திய காகம், பலஸ்ஸர ்

புல் ப்ளூ, இந்திய பவன அணில், இந்திய வயல் எலி, இந்திய பரத்ராயிங் தவவள, 

புலி தவவள, பசவ்ச குளம் தவவள தபான்றவவ. 
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Fig No: 3.14. Fauna Diversity pattern in Core Zone of Rough 
stone quarry of chinnaulagani  Village, Kallikudi Taluk, 

Madurai District, TN
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Taluk, Madurai District, TN
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Fig No: 3.18. The Diversity of Fauna family patterns in Core zone area of  
Rough stone quarry of ChinnaUlagani  Village, Kallikudi Taluk, Madurai 

District, TN
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Fig No: 3.19. The Diversity of Fauna family patterns in Buffer zone area of 
Rough stone quarry of ChinnaUlagani  Village, Kallikudi Taluk, Madurai 

District, TN
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3.7 சமூக வ ாருளாதார சூழல் 

சமூக-பபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வின் 

இன்றியவமயாத பகுதியாகும். இது பகுதியின் மக்கள்பதாவக அவமப்பு, 

அடிப்பவட வழங்கல் ஆகியவற்வற உள்ளடக்கியதுவசதிகள் அதாவது., வீடு, 

கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ தசவவகள், பதாழில், தண்ணீர ் வழங்கல், 

சுகாதாரம், பதாடரப்ு, தபாக்குவரத்து, நவடஆய்வு முவறயில் உள்ள தநாய்களின் 

ஆய்வு முவற மற்றும் அம்சம் தபான்றவவதகாவில்கள், வரலாற்றுச ்சின்னங்கள் 

தபான்றவவ., அடிப்பவட மட்டத்தில். இதுவிருப்பம்திட்டத்தின் தன்வம மற்றும் 

அளவவப் பபாறுத்து சாத்தியமான தாக்கத்வத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் 

உதவுகிறது. 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறதுசமூக பபாருளாதார நிவலஇந்த 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக இப்பகுதி கணிசமாக தமம்படும். 

என முன் பமாழியப்பட்ட திட்டம் தநரடியாகவும் மவறமுகமாகவும் 

தவவலவாய்ப்வப வழங்கும் மற்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டவமப்பு வசதிகவள 

தமம்படுத்தி, அவரக்ளின் வாழ்க்வகத் தரத்வத தமம்படுத்தும். 

3.7.1 ஆய்வின் ந ாக்கங்கள் 

சமூக-பபாருளாதார ஆய்வின் தநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

 முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் வாழும் 

மக்களின் சமூக-பபாருளாதார நிவலவய ஆய்வு பசய்தல். 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்வகத் தரத்தில் திட்டத்தின் 

தாக்கத்வத மதிப்பிடுதல். 

 சமூக தமம்பாட்டு நடவடிக்வககவளப் பரிந்துவரக்க, ஆய்வுப் பகுதியில் 

எடுக்கப்பட தவண்டும். 

3.7.2 நவகலயின் ந ாக்கம் 

 இரண்டாம் நிவல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் சமூக-

பபாருளாதார சூழவல ஆய்வு பசய்ய; 

 தரவு தசகரிப்பு & பகுப்பாய்வு  

 திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு  

 தணிப்பு நடவடிக்வககள் 

3.7.3 மாவடட் சுயவிவரம் 

மதுவர இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு நகரம். மதுவர 

இந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நகரமான மதுவர மாவட்டத்தின் 

நிரவ்ாகத் தவலவமயகமாகும். இது தமிழ்நாட்டின் கலாசச்ார தவலநகரம் 

மற்றும் மதுவர மாவட்டத்தின் நிரவ்ாக தவலவமயகமாகும். 2011 மக்கள்பதாவக 

கணக்பகடுப்பின்படி, இது பசன்வன மற்றும் தகாயம்புதத்ூருக்கு 

அடுத்தபடியாக தமிழ்நாட்டில் மூன்றாவது பபரிய நகரப்்புற ஒருங்கிவணப்பு 
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மற்றும் இந்தியாவில் 44 வது அதிக மக்கள்பதாவக பகாண்ட நகரமாகும். 

இம்மாவட்டத்தின் எல்வலகள் தமற்கில் ததனி, கிழக்கில் சிவகங்வக, வடக்தக 

திண்டுக்கல், பதற்கில் விருதுநகர ் மற்றும் வடகிழக்கில் திருசச்ிராப்பள்ளியின் 

ஆகிய சிறிய பகுதிகள் அடங்கும். 

3.7.4 ஆய்வு  குதி: 

சின்ன உலகாைி கிராமம் 

சின்ன உலகாணி என்பது தமிழ்நாட்டில் மதுவர மாவட்டத்தில் உள்ள 

கல்லிக்குடி வட்டதத்ில் அவமந்துள்ள ஒரு கிராமம் ஆகும். சின்ன உலகாணி 
கிராமத்தில் சுமார ் 457 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. சின்ன உலகாணி கிராமம் 

ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருஆய்வு முவற ததரந்்பதடுக்கப்படும் பஞ்சாயதத்ு 

தவலவரால் நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. இந்திய மக்கள் பதாவக கணக்பகடுப்பு 2011 

இன் படி, சின்ன உலகாணி கிராமத்தின் மக்கள் பதாவக 1854 ஆகும், இதில் 936 

ஆண்கள் மற்றும் 918 பபண்கள். 0-6 வயதுக்குட்பட்ட குழந்வதகளின் 

எண்ணிக்வக 261 ஆகும், இது பமாதத் மக்கள் பதாவகயில் 14.1% ஆகும். 

தமிழ்நாட்டின் சராசரியான 996 உடன் ஒப்பிடும்தபாது சின்ன உலகாணி 
கிராமத்தின் பாலின விகிதம் சுமார ்101.961 ஆகும். சின்ன உலகாணி கிராமத்தின் 

கல்வியறிவு விகிதம் 53.07% ஆகும், இதில் 33.92% ஆண்கள் கல்வியறிவு 

பபற்றுள்ளனர ் மற்றும் 19.15% பபண்கள் கல்வியறிவு பபற்றுள்ளனர.் சின்ன 

உலகாணி கிராமதத்ில் பமாதத் மக்கள் பதாவகயில் 1.13% பட்டியல் சாதி (SC) 

மற்றும் 0 பட்டியல் பழங்குடியினர ்(ST) உள்ளனர.் 

அட்டவகை 3.27: சின்ன உலகாைி கிராம மக்கள்வதாகக உை்கமகள் 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்வக 457 

மக்கள் பதாவக 1854 

ஆண் மக்கள் பதாவக 936 (50.96%) 

பபண் மக்கள் பதாவக 918 (49.03%) 

குழந்வதகள் மக்கள் பதாவக 261 

பாலின விகிதம் 101.961 

எழுத்தறிவு 61.77% 

ஆண் எழுதத்றிவு 78.53% 

பபண் எழுத்தறிவு 44.82% 

பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்(ST) % 0 

பட்டியல் சாதி (SC)% 1.13% 

 ஆதாரம்: https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/3322_PART_B_DCHB_MADURAI.pdf 

சின்ன உலகாணி கிராமத்தின் கிராம பஞ்சாயதத்ு பபயர ் சின்ன 

உலகாணி. குறுவடட்ு பதாகுதியின் பபயர ் கல்லிக்குடி மற்றும் பதஷில்/ வட்டம் 

அல்லது துவண மாவட்டம் திருமங்கலம். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்பதாவக 

கணக்பகடுப்பின் தரவு குறிப்பு ஆண்டு 2009 ஆகும். துவண மாவடட் 

https://censusindia.gov.in/2011census/dchb/3322_PART_B_DCHB_MADURAI.pdf
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தவலவமயகத்தின் பபயர ் திருமங்கலம் மற்றும் துவண மாவட்ட 

தவலவமயகத்தின் தூரம் கிராமத்திலிருந்து 15 கி.மீ பதாவலவில் உள்ளது. 

மாவட்டத் தவலவமயகத்தின் பபயர ்மதுவர மற்றும் கிராமத்திலிருந்து பதற்கு 

தநாக்கி 22 கி.மீ பதாவலவில் உள்ளது. சின்ன உலகாணி கிராமத்திற்கு 

அருகிலுள்ள நகரம் திருமங்கலம் மற்றும் அருகிலுள்ள நகரத்தின் தூரம் 15 கி.மீ. 

சின்ன உலகாணி கிராமத்தின் அஞ்சல் குறியீடு எண். 625. தததி: 7.06.2011 மக்கள் 

பதாவக கணக்பகடுப்பின்படி சின்ன உலகாணி கிராமதத்ின் கிராம குறியீடு 

640979 ஆகும். 

அட்டவகை 3.28: சின்ன உலகாைி கிராமத்தின் மக்கள்வதாகக மக்கள் 

வதாகக 

வமாத்த மக்கள் 

வதாகக 

ஆை் மக்கள் வதாகக வ ை் மக்கள் 

வதாகக 

1854 936 918 

ஆதாரம்:https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-

640979/ 

சின்ன உலகாைி கிராமத்தின்  ாலின விகிதம் -2011 மக்கள் வதாகக 

கைக்வகடு ்பு 

2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாவக கணக்பகடுப்பின்படி, பமாத்த மக்கள் 

பதாவகயான 1854 கிராமத்தில் 1000 ஆண்களுக்கு 981 பபண்கள் உள்ளனர.் 

கிராமத்தில் 6 வயதுக்குட்பட்ட 1000 ஆண் குழந்வதகளுக்கு 933 பபண்கள் 

உள்ளனர.் 

சின்ன உலகாைி கிராமத்தின் எழுத்தறிவு 

சின்ன உலகாணி கிராமத்தில் பமாதத் மக்கள் பதாவகயில் 984 தபர ்

கல்வியறிவு பபற்றவரக்ள், அவரக்ளில் 629 ஆண்கள் மற்றும் 355 பபண்கள் 

கிராமத்தில் உள்ளனர.் சின்ன உலகாணியின் பமாத்த கல்வியறிவு விகிதம் 

61.77%, ஆண்களின் கல்வியறிவு 78.53% மற்றும் பபண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் 

44.82% ஆகும். 

சின்ன உலகாைி கிராமத்தின் வதாழிலாளி விவரம் 

சின்ன உலகாணியின் பமாத்த உவழக்கும் மக்கள் பதாவக 1083 அவரக்ள் 

முக்கிய அல்லது குறு பதாழிலாளரக்ள். கிராமத்தில் உள்ள பமாதத் 

பதாழிலாளரக்ள் 1083 அவரக்ளில் 580 ஆண்கள் மற்றும் 503 பபண்கள். பமாதத் 

முக்கிய பதாழிலாளரக்ள் 1068 தபரில் பபண் முக்கிய பதாழிலாளரக்ள் 575 மற்றும் 

ஆண் முக்கிய பதாழிலாளரக்ள் 493. கிராமத்தின் பமாதத் விளிம்புநிவல 

பதாழிலாளரக்ள் 15 தபர.் 

 

 

 

https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-640979/
https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-640979/
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அட்டவகை 3.29: சின்ன உலகாைி கிராம மக்கள் வதாகக கைக்வகடு ்பு 

2011 தரவு 

விளக்கம் மக்கள் வதாகக 

கைக்வகடு ்பு 2011 தரவு 

ஊர ்பபயர ் சின்ன உலகாணி 

படஷில் பபயர ் திருமங்கலம் 

மாவட்டத்தின் பபயர ் மதுவர 

மாநில பபயர ் தமிழ்நாடு 

பமாத்த மக்கள் பதாவக 1854 

பமாத்த பரப்பளவு 322 (பெக்தடர)் 

வீடுகளின் பமாத்த எண்ணிக்வக 457 

பமாத்த ஆண் மக்கள் பதாவக 936 

பமாத்த பபண் மக்கள் பதாவக 918 

0-6 வயது பிரிவு பமாத்த மக்கள் பதாவக 261 

0-6 வயதுக்குட்பட்ட ஆண் மக்கள் பதாவக 135 

0-6 வயது பபண் மக்கள் பதாவக 126 

பமாத்த நபர ்எழுதத்றிவு 984 

பமாத்த ஆண் எழுதத்றிவு பபற்றவரக்ள் 629 

பமாத்த பபண் கல்வியறிவு பபற்றவரக்ள் 355 

பமாத்த நபர ்படிப்பறிவற்றவரக்ள் 870 

பமாத்த ஆண் கல்வியறிவற்றவரக்ள் 307 

பமாத்த பபண் படிப்பறிவில்லாதவரக்ள் 563 

திட்டமிடப்பட்ட சாதி நபரக்ள் 21 

திட்டமிடப்பட்ட சாதி ஆண்கள் 7 

திட்டமிடப்பட்ட சாதிப் பபண்கள் 14 

பட்டியல் பழங்குடியினர ் 0 

பட்டியல் பழங்குடி ஆண்கள் 0 

பட்டியல் பழங்குடி பபண்கள் 0 

ஆதாரம்:https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-

640979/ 

https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-640979/
https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-640979/
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அட்டவகை 3.30: சின்ன உலகாைி நவகல வசய்யும் மக்கள் வதாகக ---

மக்கள் வதாகக கைக்வகடு ்பு 2011 

 வமாத்தம் ஆை் வ ை் 

பமாத்த 

பதாழிலாளரக்ள் 

1083 580 503 

முக்கிய 

பதாழிலாளரக்ள் 

1068 575 493 

முக்கிய 

பதாழிலாளரக்ள் 

விவசாயிகள் 

344 273 71 

விவசாயத் பதாழிலாளி 528 141 387 

வீடட்ுத் பதாழில்கள் 0 0 0 

மற்ற பதாழிலாளரக்ள் 196 161 35 

விளிம்புநிவல 

பதாழிலாளரக்ள் 

15 5 10 

தவவல பசய்யாத 

நபரக்ள் 

771 356 415 

ஆதாரம்:https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-

640979/ 

 

https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-640979/
https://etrace.in/census/village/chinnaulagani-thirumangalam-district-madurai-tamil-nadu-640979/
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அட்டவகை 3.31: ஆய்வு ்  குதியின் மக்கள்வதாககத் தரவு 

வ 

எை். 
ஊர் வ யர ்

வீடுகளி

ன் 

எை்ைி

க்கக 

வமா

த்த 

மக்க

ள் 

வதா

கக 

ஆ

ை் 

வ 

ை் 

வமாத்

த 

எழுத்த

றிவு 

மக்கள் 

வதா

கக 

ஆை் 

எழுத்த

றிவு 

வ ை் 

எழுத்த

றிவு 

வமாத்த 

 டி ் றி

வற்ற 

மக்கள் 

வதாகக 

 டிக்

காத 

ஆை் 

 டிக்

காத 

வ ை் 

1 உலகாணி 386 1466 743 723 815 522 293 651 221 430 

2 
தமலதநசதந

ரி 79 310 168 142 184 117 67 126 51 75 

3 
பசங்கப்ப

வட 1157 3924 1977 1947 2722 1531 1191 1202 446 756 

4 
சுவாமிமல்ல

ம்பட்டி 125 472 239 233 370 204 166 102 35 67 

5 
கரிசல்காலம்

பட்டி 326 1158 589 569 722 424 298 436 165 271 

6 கீழதநசதநரி 130 498 251 247 307 175 132 191 76 115 

7 
சிவரக்தகாட்

வட 905 3331 1646 1685 2386 1294 1092 945 352 593 

8 அரசபட்டி 615 2210 1130 1080 1297 797 500 913 333 580 
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9 
வவலயங்கு

ளம் 274 1050 517 533 527 336 191 523 181 342 

10 பநடுங்குளம் 266 897 445 452 558 337 221 339 108 231 

11 
சின்னஉலகா

ணி 457 1854 936 918 984 629 355 870 307 563 

12 கல்லவண 564 2112 1080 1032 1033 665 368 1079 415 664 

13 கூடதகாவில் 555 2232 1138 1094 1541 877 664 691 261 430 

14 
தமலுப்பிலிகு

ண்டு 314 1183 618 565 687 466 221 496 152 344 

15 தூம்பக்குளம் 325 1149 564 585 610 386 224 539 178 361 

16 பகாக்குளம் 358 1466 751 715 871 549 322 595 202 393 

17 திருமால் 764 2910 1458 1452 1735 1030 705 1175 428 747 

18 
பாவறக்குள

ம் 125 452 231 221 273 164 109 179 67 112 

19 
சலுப்பபிலய

நாதம் 603 2129 1043 1086 1305 736 569 824 307 517 
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வ 

எை். 
ஊர் வ யர ்

வீடுகளி

ன் 

எை்ைி

க்கக 

வமா

த்த 

மக்க

ள் 

வதா

கக 

ஆ

ை் 

வ 

ை் 

வமாத்

த 

எழுத்த

றிவு 

மக்கள் 

வதா

கக 

ஆை் 

எழுத்த

றிவு 

வ ை் 

எழுத்த

றிவு 

வமாத்த 

 டி ் றி

வற்ற 

மக்கள் 

வதாகக 

 டிக்

காத 

ஆை் 

 டிக்

காத 

வ ை் 

20 பவள்ளக்குளம் 1431 4867 2380 2487 3594 1857 1737 1273 523 750 

21 கல்லிகுடி 1618 5427 2682 2745 4083 2169 1914 1344 513 831 

22 வில்லூர ் 1555 5625 2790 2835 3493 2003 1490 2132 787 1345 

23 காசிபுரம் 156 588 291 297 386 224 162 202 67 135 

24 
பதன்னமநல்

லூர ் 335 1397 685 712 941 524 417 456 161 295 

25 ஓவடப்பட்டி 158 531 249 282 425 221 204 106 28 78 

26 இவடயநாதன் 96 374 187 187 259 152 107 115 35 80 

27 பசன்னம்பட்டி 360 1440 733 707 924 515 409 516 218 298 

28 குவறயூர ் 1415 5362 2731 2631 3406 2031 1375 1956 700 1256 

29 மருதங்குடி 329 1277 641 636 692 404 288 585 237 348 

30 
பவள்ளக்குளம் 

(எஸ்) 352 1259 627 632 777 446 331 482 181 301 
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31 
கருக்குவாய்ப

ட்டி 64 273 144 129 197 118 79 76 26 50 

32 சுந்தரங்குண்டு 166 612 306 306 361 215 146 251 91 160 

33 தவப்பங்குளம் 237 878 440 438 291 164 127 587 276 311 

34 இலுப்பக்குளம் 177 646 331 315 465 260 205 181 71 110 

35 தபய்க்குளம் 427 1493 765 728 825 456 369 668 309 359 

36 
பகாக்கலஞ்தச

ரி 860 2880 1437 1443 2145 1176 969 735 261 474 

37 
நல்லமநாயக்க

ன்பட்டி 302 1115 558 557 767 438 329 348 120 228 

38 
வமத்தான்பட்

டி 460 1629 806 823 1184 649 535 445 157 288 

39 சிதத்ூர ் 530 1826 910 916 1358 763 595 468 147 321 

40 
மாதவவனக்க

னூர ் 869 3111 1530 1581 2098 1161 937 1013 369 644 

ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் பதாவகக் கணக்பகடுப்பு – 2011  
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அட்டவகை 3.32: ஆய்வு ்  குதியின்  ைியாளரக்ள் விவரம் 
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ாத

 

ம
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வ
த
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க

1 உலகாணி 740 382 358 716 370 346 4 11 9 726 

2 தமலதநசதநரி 193 103 90 187 100 87 - 4 2 117 

3 பசங்கப்பவட 2420 1289 1131 2346 1276 1070 5 60 9 1504 

4 

சுவாமிமல்லம்பட்

டி 291 149 142 276 143 133 - 6 6 181 

5 

கரிசல்காலம்பட்

டி 683 365 318 615 348 267 5 46 16 475 

6 கீழதநசதநரி 252 139 113 249 139 110 - 1 2 246 

7 சிவரக்தகாடவ்ட 1694 976 718 1170 721 449 96 293 129 1637 

8 அரசபட்டி 1288 673 615 1264 667 597 2 8 13 922 

9 வவலயங்குளம் 603 291 312 600 290 310 - 3 - 447 

10 பநடுங்குளம் 518 277 241 494 270 224 3 12 6 379 

11 சின்னஉலகாணி 1083 580 503 1068 575 493 2 5 8 771 

12 கல்லவண 1242 586 656 1227 582 645 1 11 3 870 

13 கூடதகாவில் 1143 627 516 1052 581 471 - 64 27 1089 

14 

தமலுப்பிலிகுண்

டு 676 361 315 670 359 311 - 2 4 507 

15 தூம்பக்குளம் 655 349 306 636 343 293 1 10 8 494 
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16 பகாக்குளம் 791 424 367 723 409 314 5 52 10 675 

17 திருமால் 1669 849 820 1551 809 742 17 62 22 1241 

18 பாவறக்குளம் 246 136 110 236 134 102 - 8 2 206 

19 

சலுப்பபிலயநாத

ம் 1390 713 677 1380 708 672 1 4 5 739 

20 பவள்ளக்குளம் 2651 1447 1204 2328 1295 1033 7 231 71 2216 

21 கல்லிகுடி 2772 1612 1160 2380 1437 943 11 253 106 2655 

22 வில்லூர ் 3356 1779 1577 3211 1718 1493 2 104 39 2269 

23 காசிபுரம் 332 177 155 185 144 41 2 75 69 256 

24 பதன்னமநல்லூர ் 739 425 314 482 342 140 20 145 91 658 

25 ஓவடப்பட்டி 301 157 144 301 157 144 - - - 230 

26 இவடயநாதன் 228 119 109 226 118 108 - 2 - 146 

27 பசன்னம்பட்டி 784 444 340 150 106 44 11 318 292 656 

28 குவறயூர ் 2886 1617 1269 2586 1482 1104 18 216 64 2476 

29 மருதங்குடி 634 357 277 626 352 274 1 5 2 643 

30 

பவள்ளக்குளம் 

(எஸ்) 814 407 407 521 265 256 1 243 48 445 

31 கருக்குவாய்பட்டி 158 84 74 156 84 72 - 1 1 115 

32 சுந்தரங்குண்டு 412 203 209 411 203 208 1 - - 200 

33 தவப்பங்குளம் 489 274 215 481 269 212 1 3 4 389 

34 இலுப்பக்குளம் 306 170 136 238 161 77 10 45 10 340 

35 தபய்க்குளம் 852 479 373 835 472 363 1 7 7 641 
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36 பகாக்கலஞ்தசரி 1563 868 695 1295 763 532 17 138 111 1317 

37 

நல்லமநாயக்கன்

பட்டி 543 305 238 493 288 205 1 22 25 572 

38 வமத்தான்பட்டி 1032 534 498 982 507 475 2 16 30 597 

39 சித்தூர ் 1160 593 567 612 387 225 23 264 141 666 

40 

மாதவவனக்கனூ

ர ் 1732 938 794 1523 858 665 - 123 70 1379 

ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் பதாவகக் கணக்பகடுப்பு – 2011  
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அட்டவகை 3.33: கல்வி ்  குதியில் தகவல் வதாடர்பு மற்றும் ந ாக்குவரத்து வசதிகள் 
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அ
ஞ்
ச
ல் 

எ
ஸ்
பி
ஓ 

பி 

ஓ 
டி 

பி
சி
ஓ 

எம்
.பி 

ஐசி 

/ 

சிஎ
ஸ்சி 

பிசி
எஃ ் 

பி
எ
ஸ் 

ஆர்.
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எஸ்
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எம்.டி
.ஆர ்

பி.டி.

ஆர ்

என்ட
பிள்யூ 
ஆர ்

எஃ
 ்பி 

1 உலகாணி சி ஏ சி 1 1 1 சி சி 1 சி சி சி சி 1 - 1 

2 தமலதநசதநரி ஏ ஏ ஏ பி ஏ 1 பி பி 1 பி ஏ சி ஏ 1 - 1 

3 பசங்கப்பவட ஏ 1 சி 1 ஏ 1 சி சி 1 சி ஏ பி ஏ 1 - 1 

4 
சுவாமிமல்லம்பட்

டி ஏ ஏ சி பி ஏ 1 பி பி 1 பி ஏ சி ஏ 1 - 1 

5 
கரிசல்காலம்பட்

டி பி ஏ பி 1 1 1 சி சி 1 சி ஏ 1 பி 1 - 1 

6 கீழதநசதநரி பி ஏ பி 1 ஏ 1 பி பி 1 பி ஏ ஏ ஏ 1 - 1 

7 சிவரக்தகாட்வட பி 1 பி 1 1 1 பி பி 1 பி 1 1 1 1 - 1 

8 அரசபட்டி பி 1 பி 1 1 1 சி சி 1 சி ஏ 1 ஏ 1 - 1 

9 வவலயங்குளம் பி ஏ பி 1 ஏ 1 பி சி 1 சி ஏ 1 ஏ 1 - 1 

10 பநடுங்குளம் பி 1 பி 1 1 1 பி பி 1 பி பி பி பி 1 - 1 

11 சின்னஉலகாணி ஏ ஏ சி 1 ஏ 1 சி சி 1 சி பி சி சி 1 - 1 

12 கல்லவண சி ஏ சி 1 ஏ 1 சி சி 1 சி பி சி சி 1 - 1 

13 கூடதகாவில் சி 1 சி 1 பி 1 சி சி 1 சி பி 1 1 1 - 1 

14 
தமலுப்பிலிகுண்

டு பி 1 பி 1 ஏ 1 பி பி 1 சி பி ஏ ஏ 1 - 1 
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15 தூம்பக்குளம் சி ஏ சி 1 1 1 சி சி 1 சி சி சி சி 1 - 1 

16 பகாக்குளம் பி 1 பி 1 ஏ 1 பி பி 1 சி பி பி ஏ 1 - 1 

17 திருமால் பி 1 பி 1 ஏ 1 சி சி 1 சி பி பி 1 1 - 1 

18 பாவறக்குளம் பி ஏ பி 1 பி 1 பி பி ஏ சி பி பி ஏ 1 - 1 

19 
சலுப்பபிலயநாத

ம் பி 1 பி 1 பி 1 சி பி 1 பி அ சி 1 1 - 1 

20 பவள்ளக்குளம் ஏ 1 ஏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 

21 கல்லிகுடி 1 1 1 1 1 1 சி ஏ 1 ஏ ஏ 1 ஏ 1 - 1 

22 வில்லூர ் பி பி 1 1 1 1 சி பி 1 பி பி பி பி 1 - 1 

23 காசிபுரம் ஏ ஏ ஏ 1 ஏ 1 சி சி 1 பி பி பி பி 1 - 1 

24 பதன்னமநல்லூர ் ஏ ஏ ஏ 1 ஏ 1 சி ஏ 1 பி பி பி பி 1 - 1 

25 ஓவடப்பட்டி 1 1 ஏ பி ஏ 1 சி ஏ 1 ஏ ஏ ஏ ஏ ஏ - 1 

26 இவடயநாதன் ஏ ஏ பி ஏ பி 1 சி பி பி பி பி 1 பி 1 - 1 

27 பசன்னம்பட்டி 1 1 பி 1 பி 1 சி பி 1 பி பி ஏ 1 1 - 1 

28 குவறயூர ் 1 1 பி 1 1 1 சி பி 1 பி பி பி 1 1 - 1 

29 மருதங்குடி 1 1 பி 1 பி 1 பி பி 1 பி பி 1 1 1 - 1 

30 
பவள்ளக்குளம் 

(எஸ்) ஏ ஏ பி 1 பி 1 பி பி 1 சி பி 1 1 1 - 1 

31 கருக்குவாய்பட்டி பி பி ஏ 1 ஏ 1 ஏ ஏ 1 சி ஏ 1 1 1 - 1 

32 சுந்தரங்குண்டு பி பி ஏ பி ஏ 1 ஏ ஏ 1 ஏ ஏ 1 1 1 - 1 
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33 தவப்பங்குளம் ஏ ஏ பி பி பி 1 பி பி 1 சி பி பி 1 1 - 1 

34 இலுப்பக்குளம் பி பி ஏ 1 ஏ 1 ஏ ஏ 1 சி ஏ ஏ 1 1 - 1 

35 தபய்க்குளம் ஏ ஏ பி 1 பி 1 பி பி 1 பி பி பி 1 1 -- 1 

36 பகாக்கலஞ்தசரி 1 1 பி 1 1 1 பி 1 1 பி 1 1 ஏ 1 - 1 

37 
நல்லமநாயக்கன்

பட்டி ஏ ஏ பி 1 1 1 பி ஏ 1 பி 1 ஏ ஏ 1  1 

38 வமத்தான்பட்டி ஏ ஏ ஏ 1 1 1 சி ஏ 1 ஏ 1 1 1 1 - 1 

39 சிதத்ூர ் ஏ 1 ஏ 1 ஏ 1 சி பி 1 பி பி ஏ ஏ 1 - 1 

40 
மாதவவனக்கனூ

ர ் ஏ 1 ஏ 1 1 1 சி பி 1 பி பி பி பி 1 - 1 

சுருக்கங்கள்: PO - தபால் அலுவலகம்; MP - பமாவபல் தபான் கவதரஜ்; RS - ரயில் நிவலயம்; GR - கிராவல் சாவலகள்; 

SPO - துவண தபால் அலுவலகம்; IC / CSC - இன்டரப்நட் கஃதப/பபாது தசவவ வமயம்; NH - ததசிய பநடுஞ்சாவலகள்; 

NWR - நீரவ்ழிகள் நதிக்கு பசல்லவும்; PTO - தபால் மற்றும் தந்தி அலுவலகம்; PCF - தனியார ்கூரியர ்வசதி; SH - மாநில 

பநடுஞ்சாவலகள்; FP - கால் பாவத; டி- பதாவலதபசி (தலண்ட்வலன்); BS - பபாது தபருந்து தசவவ; MDR - முக்கிய 

மாவட்ட சாவல; PCO - பபாது அவழப்பு அலுவலகம் / பமாவபல்; PBS - தனியார ்தபருந்து தசவவ; BTR - பிளாக் டாப்ட் 

(புக்கா சாவலகள்). குறிப்பு: 1 - கிராமத்திற்குள் கிவடக்கும் 2 - கிவடக்கவில்வல. 
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அட்டவகை 3.34: ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள  ீர் மற்றும் வடிகால் வசதிகள் 

வ.எை். ஊர் வ யர ் டி பி 

சி 

டபிள்யூ/ 

யு சி 

டபிள்யூ 

வெசப்ி 
டி டபிள்யூ/ 
பி எச ்

எஸ் ஆர்/சி 
டி / பி / 

எல் 
சி.டி 

1 உலகாணி 1 2 2 1 1 2 2 2 

2 தமலதநசதநரி 1 2 1 2 2 2 2 2 

3 பசங்கப்பவட 1 1 1 1 2 2 2 2 

4 சுவாமிமல்லம்பட்டி 1 1 2 2 2 2 2 2 

5 கரிசல்காலம்பட்டி 1 2 2 2 2 2 2 2 

6 கீழதநசதநரி 1 2 1 1 2 2 2 2 

7 சிவரக்தகாட்வட 1 2 1 1 2 2 2 2 

8 அரசபட்டி 1 2 2 2 2 2 2 1 

9 வவலயங்குளம் 1 2 1 1 2 2 2 2 

10 பநடுங்குளம் 1 2 2 1 2 2 2 2 

11 சின்னஉலகாணி 1 2 2 1 2 2 2 2 

12 கல்லவண 1 2 1 1 2 1 2 2 

13 கூடதகாவில் 1 1 2 2 1 2 2 1 

14 தமலுப்பிலிகுண்டு 1 2 1 1 2 1 2 2 

15 தூம்பக்குளம் 1 1 1 2 2 2 2 1 

16 பகாக்குளம் 1 1 2 1 2 2 2 2 

17 திருமால் 1 1 2 1 2 2 2 2 

18 பாவறக்குளம் 1 1 1 1 2 2 2 2 

19 சலுப்பபிலயநாதம் 1 1 1 1 2 2 2 2 

20 பவள்ளக்குளம் 1 1 1 1 1 2 2 2 

21 கல்லிகுடி 1 2 1 1 1 2 2 2 

22 வில்லூர ் 1 1 2 1 1 2 2 2 
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23 காசிபுரம் 1 1 2 1 2 2 2 2 

24 பதன்னமநல்லூர ் 1 1 2 1 2 2 2 1 

25 ஓவடப்பட்டி 1 2 2 2 2 2 2 1 

26 இவடயநாதன் 1 2 2 2 2 2 2 2 

27 பசன்னம்பட்டி 1 2 2 1 2 2 2 2 

28 குவறயூர ் 1 1 1 1 2 2 2 2 

29 மருதங்குடி 1 1 2 2 2 2 2 2 

30 பவள்ளக்குளம் (எஸ்) 1 1 1 1 2 2 2 2 

31 கருக்குவாய்பட்டி 1 1 2 1 2 2 2 2 

32 சுந்தரங்குண்டு 1 2 2 2 2 2 2 2 

33 தவப்பங்குளம் 1 2 2 2 2 2 2 2 

34 இலுப்பக்குளம் 1 1 1 1 1 2 1 2 

35 தபய்க்குளம் 1 1 2 2 1 2 2 2 

36 பகாக்கலஞ்தசரி 1 2 1 1 2 2 2 1 

37 நல்லமநாயக்கன்பட்டி 1 2 2 1 2 2 2 1 

38 வமத்தான்பட்டி 1 2 2 2 2 2 2 1 

39 சிதத்ூர ் 1 1 2 1 2 2 2 1 

40 மாதவவனக்கனூர ் 1 1 2 2 2 2 2 1 

சுருக்கங்கள்: டி - குழாய் நீர;் ஆர ்/ சி - ஆறு / கால்வாய்; CW - மூடப்பட்ட கிணறு; T/P/L - பதாட்டி / குளம் / ஏரி; UCW - 

மூடப்படாத கிணறு; குறுவடட்ு - மூடப்பட்ட வடிகால்; பெசப்ி - வக பம்ப்; OD - திறந்த வடிகால்; TW/BH - குழாய் / 

ஆழ்துவள கிணறு; CT - பபாது மக்களுக்கான சமூக கழிப்பவற வளாகம்; எஸ் - வசந்தம் 

குறிப்பு – 1 - கிராமதத்ிற்குள் கிவடக்கும்; 2 - கிவடக்கவில்வல 
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அட்டவகை 3.35: ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள மற்ற வசதிகள் 

வ. 

எை
. 

ஊர் வ யர ்
ஏடி
எம் 

சி 

பி/ 

சி
ஓ
பி 

ஏசி
எஸ் 

எ
ஸ் 

எ
ச ்

ஜி 

பி 
டி 

எ
ஸ் 

ஆர்.
எம் 

ஏ.எம்.

எஸ் 

எ
ன் 

சி 

என் சி 

-ஏ சி 

சி
சி 

எ
ஸ் 

எ
 ் 

பி 

எ
ல் 

என்.பி
.எஸ் 

ஏபி
எஸ் 

பி 

டி 

ஆ
ரஓ் 

பி.

எ
ஸ் 

1 உலகாணி சி பி சி 1 1 சி சி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 

தமலதநசதந
ரி அ அ அ 1 1 பி பி 1 1 1 1 அ 1 அ 1 1 

3 

பசங்கப்ப
வட அ அ அ 1 அ 

 

சி 

 

சி 1 1 அ 1 1 1 1 அ 1 

4 

சுவாமிமல்ல
ம்பட்டி அ அ அ 1 1 பி அ 1 1 அ 1 அ அ 1 அ 1 

5 

கரிசல்காலம்
பட்டி பி அ பி 1 1 சி பி 1 1 அ 1 அ 1 1 1 1 

6 கீழதநசதநரி அ அ அ 1 1 பி பி அ அ அ அ அ 1 அ அ 1 

7 

சிவரக்தகாட்
வட பி 1 பி 1 1 பி பி 1 1 அ 1 1 1 1 1 1 

8 அரசபட்டி பி 1 பி 1 1 சி சி 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

9 

வவலயங்கு
ளம் பி அ பி 1 1 சி சி 1 1 1 1 1 1 1 அ 1 

10 பநடுங்குளம் பி அ பி 1 1 பி பி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 

சின்ன 

உலகாணி அ அ அ 1 1 

சி 

அ 1 1 அ 1 அ 1 1 அ 1 

12 கல்லவண அ அ அ 1 1 சி அ 1 1 அ அ அ 1 1 அ 1 

13 கூடதகாவில் பி 1 பி 1 1 சி சி 1 1 1 1 அ 1 1 1 1 
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14 

தமலுப்பிலிகு
ண்டு பி அ பி 1 1 பி 

 

சி 1 1 அ 1 1 1 1 1 1 

15 தூம்பக்குளம் பி அ பி 1 1 சி சி 1 1 பி 1 1 1 1 1 1 

16 பகாக்குளம் அ அ அ 1 1 1 சி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 திருமால் 1 பி 1 1 1 பி பி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 

பாவறக்குள
ம் அ பி அ 1 1 பி பி 1 1 1 1 அ அ அ அ 1 

19 

சலுப்பபிலய
நாதம் அ பி அ 1 1 

 

சி 

 

சி 1 1 சி 1 1 1 1 1 1 

20 

பவள்ளக்குள
ம் 1 1 1 1 1 அ அ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 கல்லிகுடி சி அ 1 1 1 1 சி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 வில்லூர ் சி 1 1 1 1 பி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 காசிபுரம் சி அ அ 1 1 1 பி 1 1 அ அ அ 1 அ அ 1 

24 

பதன்னமநல்
லூர ்

சி 

அ அ 1 1 1 அ 1 1 அ அ அ 1 1 1 1 

25 ஓவடப்பட்டி சி அ அ 1 1 அ அ 1 1 அ அ அ 1 1 1 1 

26 

இவடயநாத
ன் 

சி 

பி பி அ அ பி பி அ அ அ அ பி பி அ 1 1 

27 

பசன்னம்பட்
டி 

சி 

அ பி 1 1 பி பி 1 1 1 1 அ அ 1 1 1 

28 குவறயூர ் பி 1 1 1 1 பி பி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 மருதங்குடி பி அ 1 1 1 பி பி 1 1 அ 1 1 1 1 1 1 

30 

பவள்ளக்குள
ம் (எஸ்) பி பி அ 1 1 பி பி 1 1 பி 1 1 1 1 1 1 

31 

கருக்குவாய்
பட்டி அ அ பி 1 அ அ அ அ அ பி அ அ அ அ அ 1 
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32 

சுந்தரங்குண்
டு அ அ பி 1 1 அ அ 1 1 அ அ அ அ அ அ 1 

33 

தவப்பங்குள
ம் பி பி அ 1 1 பி பி 1 1 1 1 பி பி 1 1 1 

34 

இலுப்பக்குள
ம் அ அ அ 1 1 அ அ 1 1 1 1 அ அ 1 1 1 

35 தபய்க்குளம் பி அ அ 1 1 பி பி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 

பகாக்கலஞ்
தசரி பி பி 1 1 1 பி பி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 

நல்லமநாய
க்கன்பட்டி பி அ அ 1 1 பி அ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 

வமத்தான்ப
ட்டி சி அ அ 1 1 பி அ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 சிதத்ூர ் 1 1 1 1 1 பி பி 1 1 அ 1 1 1 1 1 1 

40 

மாதவவனக்
கனூர ் சி அ அ 1 1 பி சி 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

சுருக்கங்கள்: ஏடிஎம் - தானியங்கி பணம் பசலுத்தும் இயந்திரம்; PDS - பபாது விநிதயாக அவமப்பு (கவட); CB - வணிக 

வங்கி; ஆரஎ்ம் - வழக்கமான சந்வத; COB - கூட்டுறவு வங்கி; ஏஎம்எஸ் - விவசாய சந்வத சங்கம்; ஏசிஎஸ் - விவசாய 

கடன் சங்கங்கள்; NC - ஊட்டசச்த்து வமயங்கள்; SHG - சுய உதவிக் குழு; NC-AC - ஊட்டசச்த்து வமயங்கள் - 

அங்கன்வாடி வமயம்; DBRO - பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு அலுவலகம்; PS - பவர ்சப்வள குறிப்பு – 1 - 

கிராமத்திற்குள் கிவடக்கும்; 2 - கிவடக்கவில்வல 
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அட்டவகை 3.36: கல்வி ்  குதியில் உள்ள கல்வி வசதிகள் 

வ.எை். ஊர் வ யர ் pps ps வசல்வி எஸ்.எஸ் sss dc ec mc கம pt vts ssd 

1 உலகாணி 1 1 1 பி பி பி சி சி பி பி சி சி 

2 தமலதநசதநரி 1 1 அ அ அ பி சி சி பி சி பி பி 

3 பசங்கப்பவட 3 4 1 1 1 சி சி சி சி சி பி சி 

4 சுவாமிமல்லம்பட்டி 1 1 அ அ அ பி சி சி பி சி அ பி 

5 கரிசல்காலம்பட்டி 1 1 1 அ அ சி சி சி சி சி அ பி 

6 கீழதநசதநரி அ அ அ அ அ பி சி சி பி சி பி பி 

7 சிவரக்தகாட்வட 5 2 1 பி பி பி பி சி பி சி பி பி 

8 அரசபட்டி 3 2 1 2 பி சி சி சி சி சி பி பி 

9 வவலயங்குளம் 1 1 1 அ பி சி சி சி சி சி பி பி 

10 பநடுங்குளம் 1 1 பி பி பி பி சி சி பி சி சி பி 

11 சின்ன உலகாணி 1 1 1 அ அ சி சி சி சி சி சி சி 

12 கல்லவண 2 1 அ அ அ சி சி சி சி சி சி சி 

13 கூடதகாவில் 3 2 2 1 1 சி பி சி சி சி சி சி 

14 தமலுப்பிலிகுண்டு 2 1 1 அ அ பி பி சி பி சி சி சி 

15 தூம்பக்குளம் 2 3 2 1 பி சி சி சி சி சி சி சி 

16 பகாக்குளம் 2 2 2 1 அ பி பி சி பி பி சி சி 

17 திருமால் 3 2 1 1 பி பி பி சி பி பி சி சி 

18 பாவறக்குளம் 1 1 அ அ அ சி சி சி சி பி சி சி 

19 சலுப்பபிலயநாதம் 3 2 1 அ பி சி பி சி சி சி பி சி 

20 பவள்ளக்குளம் 5 7 1 1 1 சி 1 சி சி சி 1 சி 

21 கல்லிகுடி 6 5 4 1 1 சி அ சி சி சி 1 சி 

22 வில்லூர ் 7 4 2 1 1 சி பி சி சி சி பி சி 

23 காசிபுரம் 1 1 அ அ பி சி பி சி சி சி பி சி 

24 பதன்னமநல்லூர ் 1 2 1 அ பி சி பி சி சி சி பி சி 

25 ஓவடப்பட்டி 1 3 1 அ அ சி அ சி சி சி அ சி 

26 இவடயநாதன் அ அ அ அ பி சி பி சி சி சி பி சி 

27 பசன்னம்பட்டி 1 1 1 பி பி சி பி சி சி சி பி சி 

28 குவறயூர ் 5 2 1 1 பி சி சி சி சி சி பி சி 
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29 மருதங்குடி 2 1 1 1 பி சி சி சி சி சி பி சி 

30 பவள்ளக்குளம் (எஸ்) 1 1 1 அ பி சி சி சி சி சி சி சி 

31 கருக்குவாய்பட்டி அ அ அ அ அ சி சி சி சி சி சி சி 

32 சுந்தரங்குண்டு 1 1 அ அ அ சி சி சி சி சி சி சி 

33 தவப்பங்குளம் 1 1 அ அ பி பி பி சி பி பி சி சி 

34 இலுப்பக்குளம் 1 1 அ அ அ பி பி சி பி அ பி சி 

35 தபய்க்குளம் 1 1 1 அ பி பி c சி பி சி பி சி 

36 பகாக்கலஞ்தசரி 3 3 2 அ அ பி பி சி பி பி பி சி 

37 நல்லமநாயக்கன்பட்டி 1 1 அ அ அ பி அ சி பி பி பி சி 

38 வமத்தான்பட்டி 1 1 1 அ அ சி சி சி சி சி அ சி 

39 சிதத்ூர ் 2 2 1 அ அ பி பி சி பி பி பி சி 

40 மாதவவனக்கனூர ் 3 3 2 1 அ சி பி சி சி சி சி சி 

சுருக்கங்கள்: PPS-முன் பதாடக்கப்பள்ளி; எஸ்எஸ்எஸ்-முதுநிவல தமல்நிவலப் பள்ளி; DC-Degree பள்ளி; PT-

பாலிபடக்னிக்; PS-ஆரம்ப பள்ளி; ஜி-அரசு ; EC-பபாறியியல் கல்லூரி; VTS-பதாழிற்பயிற்சி பள்ளி /ஐடிஐ; எம்எஸ்-

நடுநிவலப் பள்ளி; பி-தனியார;் MC-மருதத்ுவக் கல்லூரி; SSD- ஊனமுற்தறாருக்கான சிறப்புப் பள்ளி; எஸ்எஸ்-

தமல்நிவலப் பள்ளி; MI-தமலாண்வம கல்லூரி/நிறுவனம்; 

குறிப்பு – 1 - கிராமதத்ிற்குள் கிவடக்கும்; 2 - கிவடக்கவில்வல  



138|ப க ் க ம ்  
 

அட்டவகை 3.37: ஆய்வு ்  குதியில் உள்ள மருத்துவ வசதிகள் 

வ.எை். ஊர் வ யர ்

சி 
எச ்

சி 

பி 

எச ்

சி 

பி 

எச ்

எஸ் 

சி 

எச.்ஏ சி 

டபிள்யூ 

டி 

பி 

சி 

எச.்ஏ எச.்ஏ டி வி.எச ்

எஃ ் 

டபிள்யூ 

சி 

1 உலகாணி சி பி பி பி சி சி சி பி சி பி 

2 தமலதநசதநரி பி அ அ அ பி பி பி அ பி அ 

3 பசங்கப்பவட பி அ 1 அ சி சி சி அ சி அ 

4 சுவாமிமல்லம்பட்டி அ அ அ அ பி பி பி அ அ அ 

5 கரிசல்காலம்பட்டி அ அ பி அ சி சி சி அ அ அ 

6 கீழதநசதநரி பி பி பி பி பி பி பி பி பி பி 

7 சிவரக்தகாட்வட பி பி 1 பி பி பி பி பி 1 பி 

8 அரசபட்டி பி பி 1 பி சி சி சி பி அ பி 

9 வவலயங்குளம் பி பி அ பி சி சி சி பி அ பி 

10 பநடுங்குளம் பி பி பி பி பி பி பி பி பி பி 

11 சின்ன உலகாணி சி அ அ அ சி சி சி அ அ அ 

12 கல்லவண சி அ அ அ அ சி சி அ அ அ 

13 கூடதகாவில் சி 1 1 1 1 சி சி 1 1 1 

14 தமலுப்பிலிகுண்டு சி அ அ அ சி சி சி அ அ அ 

15 தூம்பக்குளம் சி பி பி பி சி சி சி பி பி பி 

16 பகாக்குளம் சி அ அ அ சி சி சி அ அ அ 

17 திருமால் சி பி 1 பி சி சி சி பி பி பி 

18 பாவறக்குளம் சி பி அ பி சி சி சி பி பி பி 

19 சலுப்பபிலயநாதம் பி பி 1 பி சி சி சி பி பி பி 

20 பவள்ளக்குளம் அ அ 1 அ சி சி சி அ பி அ 

21 கல்லிகுடி 1 1 1 1 1 சி சி 1 அ 1 

22 வில்லூர ் பி 1 1 1 1 சி சி 1 1 1 
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23 காசிபுரம் பி அ அ அ சி சி சி அ அ அ 

24 பதன்னமநல்லூர ் பி அ அ அ சி சி சி அ பி அ 

25 ஓவடப்பட்டி அ அ 1 அ சி சி சி அ அ அ 

26 இவடயநாதன் பி பி அ பி சி சி சி பி பி பி 

27 பசன்னம்பட்டி பி பி அ பி சி சி சி பி பி பி 

28 குவறயூர ் பி பி 1 பி பி சி சி பி பி பி 

29 மருதங்குடி பி பி 1 பி பி சி சி பி பி பி 

30 பவள்ளக்குளம் (எஸ்) பி அ அ பி பி சி சி அ பி அ 

31 கருக்குவாய்பட்டி பி பி அ அ அ சி சி பி அ பி 

32 சுந்தரங்குண்டு பி பி அ அ அ சி சி பி அ பி 

33 தவப்பங்குளம் பி பி அ பி பி சி சி பி பி பி 

34 இலுப்பக்குளம் பி பி அ அ அ சி சி பி அ பி 

35 தபய்க்குளம் பி பி அ பி பி சி சி பி பி பி 

36 பகாக்கலஞ்தசரி பி பி 1 1 பி சி சி பி 1 பி 

37 நல்லமநாயக்கன்பட்டி பி பி அ பி பி சி சி பி பி பி 

38 வமத்தான்பட்டி அ அ 1 அ சி சி சி அ அ அ 

39 சிதத்ூர ் பி பி அ பி பி சி சி பி பி பி 

40 மாதவவனக்கனூர ் சி அ 1 அ சி சி சி அ பி அ 

 

சுருக்கங்கள்: CHC-சமூக சுகாதார வமயம்; TBC-TB கிளினிக்; VH- கால்நவட மருதத்ுவமவன; PHC-ஆரம்ப சுகாதார 

நிவலயம்; HA-அதலாபதி மருதத்ுவமவன ; FWC-குடும்ப நல வமயம்; PHSC-ஆரம்ப சுகாதார துவண வமயம் ; HAM-

மாற்று மருத்துவ மருத்துவமவன; MH-பமாவபல் பெல்த் கிளினிக்; MCW-மகப்தபறு மற்றும் குழந்வதகள் நல வமயம்; 

டி-மருந்தகம் 

குறிப்பு – 1 - கிராமதத்ிற்குள் கிவடக்கும்; 2 - கிவடக்கவில்வல ஒரு வசதி <5 கி மீ/ பச இல் கிவடக்கும் b-வசதி> 10 
கி மீ/ பச இல் கிவடக்கிறது 

ஆதாரம்: www.censusindia.gov.in - இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மக்கள் பதாவகக் கணக்பகடுப்பு – 2011 
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3.7.6  ரி ்துகர மற்றும்  ரி ்துகர 

 விழிப்புணரவ்ு நிகழ்சச்ிபசய்ய கல்வி மற்றும் சிறந்த வாழ்வாதாரத்வதப் 

பபறுவதற்கு மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுத்துவதற்காக 

நடத்தப்படும். 

 பதாழில் பயிற்சி திட்டம் இருக்கலாம் அல்லதுமக்கவள சுயமாக 

ஆக்குவதற்கு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது -குறிப்பாக பபண்கள் மற்றும் 

தவவலயில்லாத இவளஞரக்ளுக்கு தவவல. 

 உள்ளூர ் தகுதி மற்றும் திறன்களின் 

அடிப்பவடயில்சமூகஇருக்கலாம்விருப்பமான. நீண்ட கால 

மற்றும்குறுகிய காலம்தவவலவாய்ப்புகவள உருவாக்க முடியும். 

 சுகாதார வமயம் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வசதிவய மக்களுக்கு வழங்க 

முடியும்எளிதாக அணுகுவதற்குமருத்துவ வசதிகள். மகப்தபறு வசதி 

பசய்ய தவண்டும்அவர ் பதாவலதூர இடங்களுக்கு பசல்வவத தவிரக்்க 

தவண்டும்ஆபத்துகவள உள்ளடக்கிய சிகிசவ்சக்காக. அதுமட்டுமின்றி 

இப்பகுதிகள் பல்தவறு தநாய்களால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளாக 

இருப்பதால், திட்டதவ்தச ்சுற்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு சிறந்த சுகாதார 

வசதிகவள வழங்கும் வவகயில், நவீன வசதிகளுடன் கூடிய 

மருதத்ுவமவனவய முன்னுரிவம அடிப்பவடயில் வமயமான இடத்தில் 

திறக்க தவண்டும். 

 ஒரு பசயல் திட்டத்வத உருவாக்கும் தபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்கவளக் கண்டறிவது 

மிகவும் முக்கியம். எனதவ பசயல் திட்டங்கவள உருவாக்கும் தபாது 

சிறப்பு ஏற்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிறப்பு கவனம் பசலுத்த 

முடியும். 

3.7.7 சுருக்கம் மற்றும் முடிவுகர  

கணக்பகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் சமூக-பபாருளாதார ஆய்வு அதன் 

மக்கள்பதாவக, சராசரி குடும்ப அளவு, கல்வியறிவு விகிதம் மற்றும் பாலின 

விகிதம் தபான்றவற்றின் பதளிவான படத்வத அளிக்கிறது. தமலும் மக்கள் 

பதாவகயில் ஒரு பகுதியினர ் தங்கள் அன்றாட தவவலகளுக்கு நிரந்தர 

தவவலயின்றி அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நாள் வாழ்க்வக. 

நீண்ட கால அடிப்பவடயில் தங்களுவடய நிவலத்தன்வமக்காக ஓரளவு 

வருமானம் ஈட்ட தவண்டும் என்பதத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. 

           முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம், அப்பகுதியில் உள்ள தவவல வாய்ப்வப 

தமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிவம தவவலகவள 

வழங்குவவத தநாக்கமாகக் பகாண்டது, தமலும் சமூக தரத்வத தமம்படுத்தும். 

3.8 வாகன ந ாக்குவரத்து அடரத்்தி 

தயாரிப்பு சாதாரண கல் மற்றும் கிராவல் டிப்பரக்ள் மூலம் தநரடியாக 

வாடிக்வகயாளரக்ளுக்கு பகாண்டு பசல்லப்படுகிறது. ஒரு நாவளக்கு 20T 
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பகாள்ளளவு கிட்டதத்ட்ட 7 டிப்பரக்ள் கனிமங்கவளக் பகாண்டுபசல்கின்றன. 

கல்லிக்குடி கிராம சாவல, சுரங்கதத்ுடன் இவணக்கப்பட்டுள்ளதால், 

தபாக்குவரத்து பநரிசல் இல்லாததால், தபாக்குவரதத்ு பநரிசலில் எந்த 

இவடயூறும் ஏற்படாது. கிராம சாவலயில் தற்தபாதுள்ள தபாக்குவரத்து கீதழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

வாகனங்கள் 

வகக 

ஒரு  ாகளக்கு 

வாகனங்களின் 

எை்ைிக்கக 

PCU 

இல் 

திட்டத்தின் 

காரைமாக 

முன்வமாழிய ் ட்ட 

வாகனங்கள் 

PCU 

இல் 

PCU 

காரைி 
IRC V:C 

சுரங்க 

இயக்கம் 

வதாடங்கிய 

பிறகு ஓடும் 

வமாத்த 

வாகனங்கள் 

கார் 223 223 3 3 1.0 226 

ந ரு ்து 30 66 0 0 2.2 30 

சரக்கு ்து 127 444.5 9 45 3.5 136 

நமாட்டார் 

கசக்கிள் 

481 240.5 10 5 0.5 496 

டிராக்டர் 15 75 3 15 5 18 

வமாத்தம் 876 1048 25 68 - 901 

 

புதிய HCM (1) மூலம் இருவழி கிராமப்புற பநடுஞ்சாவலகளுக்கு 

பரிந்துவரக்கப்பட்ட திறன், சிறந்த சூழ்நிவலயில் இரு திவசகளிலும் ஒரு மணி 
தநரத்திற்கு 2,800 பயணிகள் வாகனங்கள் ஆகும். பவழய HCM (3) ஒரு மணி 
தநரத்திற்கு 2,000 பயணிகள் வாகனங்களின் சிறந்த மதிப்வபக் பகாடுதத்து. IRC 

இன் படி 2-வழிச ் சாவலக்கு 1610PCU/நாள். நாபளான்றுக்கு சாவலயில் பசல்லும் 

வாகனங்கள் 901/நாள், LOS 0.058 சுரங்க பசயல்பாடு பதாடங்கிய பிறகு A- நல்லது. 
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அத்தியாயம் 4 

எதிர ்ாரக்்க ் ட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைி ்பு 

 டவடிக்கககள் 

4.0 வ ாது 

முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்வகயின் காரணமாக பல்தவறு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் தநரடியாகவும் மவறமுகமாகவும் சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகள், பசயல்பாட்டு மற்றும் பிந்வதய பசயல்பாட்டின் தபாது சுற்றியுள்ள 

சூழலில் உருவாக்கப்படும். கனிம வவப்புகளின் நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட தளம், 

அவற்றின் சுரண்டல், பபரும்பாலும், சூழல் நட்பு பசயல்பாட்வடத் தவிர தவறு எந்த 

விருப்பத்வதயும் அனுமதிக்காது. நிவலயான வளரச்ச்ிவய உறுதிபசய்யும் 

வவகயில் சுற்றுசச்ூழல் சமநிவலவய பராமரிக்கும் வவகயில் ஆய்வு முவறகள் 

ததரந்்பதடுக்கப்பட தவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்வகயுடன் சுற்றுசச்ூழவலத் தக்கவவக்க, தற்தபாதுள்ள 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிவலயில் ஆய்வுகவள தமற்பகாள்வது மற்றும் பல்தவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கத்வத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிவலயான 

வளங்கவளப் பிரித்பதடுப்பதற்கான பபாருத்தமான தமலாண்வமத் திட்டங்கவள 

உருவாக்க இது உதவும். 

இயற்பியல் சூழலின் தாக்கங்கவளக் கணிக்க பல அறிவியல் நுட்பங்களும் 

ஆய்வு முவறகளும் உள்ளன. மாசுபாட்டின் மூலங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலின் 

பல்தவறு கூறுகளுக்கு இவடதய உள்ள காரண-விவளவு உறவுகவள 

அளவுதகாலாக விவரிக்க கணித மாதிரிகள் சிறந்த கருவிகளாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட 

சூழ்நிவலக்கான மாதிரிவய அவடயாளம் கண்டு சரிபாரக்்க முடியாத 

சந்தரப்்பங்களில், தரக்்கரீதியான பகுத்தறிவு/ஆதலாசவன/ எக்ஸ்ட்ராதபாதலஷன் 

அடிப்பவடயில் கணிப்புகள் வந்துள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டில் பின்வரும் அளவுருக்கள் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தவவ மற்றும் விரிவாக விவாதிக்கப்படுகின்றன 

 நிலச ்சூழல் 

 மண் சூழல் 

 நீர ்சூழல் 

 காற்று சூழல் 

 இவரசச்ல் சூழல் 

 சமூக பபாருளாதார சூழல் 

 உயிரியல் சூழல் 
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திட்ட தளத்தில் அடிப்பவட சுற்றுசச்ூழல் நிவலயின் அடிப்பவடயில் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) அவடயாளம் 

காணப்பட்டு, அளவிடப்பட்டு மதிப்பீடு பசய்யப்படுகின்றன. 

அட்டவகை 4.1: தாக்க அகடயாள அைி 

அம்சம்/வசயல் ாடு 

 ில 

 யன் ாடு 

மற்றும் 

மை் 

இயற்கக 

வளம் 

குகறதல் 

காற்று 

தரம் 

 ீர் 

தரம் 

சமூக-

வ ாருளாதாரம் 

 ிகல 

சத்தம் 
மனித 

உடல் லம் 

 ிலம் 

ககயக ் டுத்துதல் 

& தளம் சுத்தம் 

வசய்தல் 

ɣ ɣ ɣ    ɣ 

எரிவ ாருள் மற்றும் 

மின்சார நுகர்வு 

  ɣ    ɣ 

வாயு வவளிநயற்றம்   ɣ    ɣ 

ஃ ்யூஜிடிவ் 

உமிழ்வுகள் 

  ɣ    ɣ 

தை்ைீர்  யன் ாடு ɣ ɣ      

ந ாக்குவரத்து   ɣ   ɣ ɣ 

 

அட்டவகை 4.2: தாக்கங்களின் மதி ்பீடு 

வ.எை். 
சுற்றுசச்ூழல் 

 ை்புக்கூறுகள் 

வதாடர்புகடய 

முக்கியத்துவம் 

(%) 

கருத்துக்கள் 

1 காற்று தரம் 100 

PM, SO2, NO2 மற்றும் VOC 

வடிவத்தில் ஃப்யூஜிட்டிவ் 

உமிழ்வுகளின் வடிவத்தில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கள் 

காரணமாக ஒப்பீட்டளவில் 

அதிக முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தது. 

2 நீர ்தரம் 50 

உள்நாட்டு, பதாழில்துவற 

மற்றும் ததாட்டக்கவல 

நடவடிக்வககளுக்கு நன்னீரின் 

குவறந்தபட்ச நுகரவ்ு மற்றும் 

பல்தவறு திட்ட 

நடவடிக்வககளில் இருந்து 

குவறந்த அளவு கழிவுநீவர 

உருவாக்குவதன் காரணமாக 

ஒப்பீட்டளவில் நடுத்தர 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 
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3 மனித உடல்நலம் 100 

இந்த திட்டம் 

கிராமப்புற/பதாழில்துவற 

அல்லாத பகுதியில் 

அவமந்திருப்பதால் 

ஒப்பீட்டளவில் நடுத்தர 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது 

மற்றும் திட்ட நடவடிக்வககள் 

மனித ஆதராக்கியத்தில் 

தாக்கத்வத ஏற்படுத்தக்கூடும் 

4 
சமூக - 

பபாருளாதாரம் 
100 

தநரடி தவவலவாய்ப்பு மற்றும் 

மவறமுகம் காரணமாக 

தநரம்வற தாக்கத்துடன் 

ஒப்பீட்டளவில் நடுத்தர 

முக்கியத்துவம் 

தவவலவாய்ப்பு 

5 
இயற்வக வளம் 

குவறதல் 
100 

எரிபபாருள், மின்சாரம் தபான்ற 

வடிவங்களில் புதுப்பிக்க 

முடியாத வள நுகரவ்ு மற்றும் நீர ்

தபான்ற வடிவங்களில் 

புதுப்பிக்கத்தக்க வள நுகரவ்ு 

காரணமாக ஒப்பீட்டளவில் 

நடுத்தர முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தது. 

6 இவரசச்ல் நிவல 75 

சத்தத்தின் ஆதாரங்கள் 

குவறவாக இருப்பதால், 

பபரும்பாலான 

சந்தரப்்பங்களில் இவரசச்ல் 

அளவு நிரண்யிக்கப்பட்ட 

விதிஆய்வு முவறகளுக்குள் 

இருப்பதால் ஒப்பீட்டளவில் 

குவறந்த முக்கியத்துவம். 

7 
நில பயன்பாடு 

மற்றும் மண் 
100 

திட்டமானது குவறந்த அளவு 

நிலம் மற்றும் 

திட/அபாயகரமான கழிவுகவள 

தபாதுமான அளவு அகற்றும் 

பபாறிஆய்வு முவறவய 

பயன்படுத்துவதால் 

ஒப்பீட்டளவில் குவறந்த 

முக்கியத்துவம். 
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4.1  ிலச ்சூழல்: 

4.1.2 எதிர் ார்க்க ் ட்ட தாக்கம் 

நில பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்காலிக மாற்றம். 

 நிலப்பரப்பில் மாற்றம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் எம்எல் 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாறும். 

 கனரக வாகனங்கள் பசல்வதால் சில தநரங்களில் விவசாய நிலங்கள், 

மக்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, சத்தம் தபான்றவற்றால் பிரசவ்ன 

ஏற்படுவதுடன், தபாக்குவரத்து பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது. 

 குழிகளால் நிலம் சீரழிவதால் வமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் 

பாதிக்கப்படலாம். 

 மவழக்காலத்தில் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் நிவறந்த நீர ்நீர ்வழிகளில் 

நுவழவதற்கான சாத்தியக்கூறுகவள அதிகரிக்கிறது. 

சரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், பவளிப்படும் தவவலப் பகுதியிலிருந்து 

கழுவி, நீர ்ஓட்டத்வத மூசச்ுத்திணறச ்பசய்யலாம் மற்றும் நீர ்ஓட்டத்தின் வண்டல் 

மண்வணயும் ஏற்படுத்தும். 

4.1.2 வ ாதுவான தைி ்பு  டவடிக்கககள்  

 சுரங்க பசயல்பாடு படிப்படியாக பதாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் 

மற்றும் எக்ஸ்கதவட்டர ்படிப்படியாக தமற்பகாள்ளப்படும், தமலும் பசுவம 

அரண் கட்டம் வாரியான தமம்பாடு தபான்ற பிற குவறப்பு 

நடவடிக்வககளுடன்.  

 சுரங்க குழிகவளச ் சுற்றிலும் மாவல வடிகால் அவமத்தல் மற்றும் 

மவழயின் தபாது நிலத்தடி நீர ் அரிப்வபத் தடுக்கவும் மற்றும் 

முன்பமாழியப்பட்ட பகுதிக்குள் பல்தவறு பயன்பாட்டிற்காக புயல் நீவர 

தசகரிக்கவும் குவறந்த உயரத்தில் ஆக்கப்பூரவ்மான இடத்தில் தடுப்பு 

அவண கட்டுதல். 

 பாதுகாப்பு வலயத்திற்குள் எல்வலயில் பசுவம அரண் தமம்பாடு. 

பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட குழியில் தசமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்

பசுவமக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

 பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, பவட்டப்பட்ட குழிகளின் தமல் பபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தவட தபான்றவற்றில் தடித்த ததாட்டம் தமற்பகாள்ளப்படும். 

 கருத்தியல் நிவலயில், சுரங்கத்தின் நில பயன்பாட்டு ஆய்வு முவற பசுவம 

அரண் பகுதி மற்றும் தற்காலிக நீரத்்ததக்கமாக மாற்றப்படும். 

 அழகியல் அடிப்பவடயில், சுரங்கத்வத சுற்றியுள்ள இயற்வக தாவரங்கள் 

தக்கவவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5மீ பாதுகாப்புத் தடுப்பு மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது) தூசி பவளிதயற்றத்வதக் குவறக்க 

உதவும். 
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 கருத்தியல் நிவலயில் ஆய்வு முவறயான தவலிகள் அவமக்கப்படும், 

பபாதுமக்கள் மற்றும் கால்நவடகள் உள்நாட்டில் நுவழவவதத் தடுக்க, 24 

மணி தநரமும் பாதுகாப்பு தபாடப்படும்.  

4.1.3 மை் சூழல் 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதி கிராவல் உருவாக்கத்தின் பமல்லிய 

அடுக்குடன் மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் சராசரியாக 2 மீ - 3 மீ தடிமன் பகாண்டது, 

ததாண்டப்பட்ட கிராவல்கள் திறந்த சந்வதயில் ததவவப்படும் 

வாடிக்வகயாளரக்ளுக்கு விற்கப்படும். 

4.1.4 மை் சூழலின் மீதான தாக்கம்  

அரிப்பு மற்றும் வண்டல் (பாதுகாப்பான தாவர உவறகவள அகற்றுதல்; 

தமற்பரப்பு அடுக்குகவள விட குவறவான ஊடுருவக்கூடிய அல்லது அதிக 

அரிக்கும் தன்வம பகாண்ட மண்ணின் அடிவானத்தின் பவளிப்பாடு; மவழவய 

உறிஞ்சும் மண்ணின் திறன் குவறதல்; பசறிவு மற்றும் தவகம் காரணமாக புயல்-

நீர ் ஓட்டத்தில் அதிகரித்த ஆற்றல்; மற்றும் தாவரங்கவள நிறுவுவதற்குப் 

பபாருதத்மற்ற தமற்பரப்புப் பபாருடக்ளின் பவளிப்பாடு). 

4.1.5 வ ாதுவான தைி ்பு  டவடிக்கககள்  

 ரன்-ஆஃப் திவசதிருப்பல் - சுரங்க தவவல பசய்யும் பகுதிகளுக்குள் 

தமற்பரப்பு ஓட்டங்கள் நுவழவவதத் தடுக்க, திட்ட எல்வலவயச ் சுற்றி 

மலர ் வடிகால்கள் கட்டப்படும். மற்றும் தாவர இயற்வக வடிகால் 

பாவதகளில் பவளிதயற்றப்படும், அல்லது அரிப்புக்கு எதிராக 

உறுதிப்படுதத்ப்பட்ட பகுதி முழுவதும் விநிதயாகிக்கப்படும் ஓட்டம். 

 வண்டல் குளங்கள் - பணிபுரியும் பகுதிகளில் இருந்து பவளிதயறும் நீர ்

வண்டல் குளங்கவள தநாக்கி அனுப்பப்படும். இவவ வண்டவலப் 

பிடிக்கின்றன மற்றும் சுரங்க தளத்தில் இருந்து ஓட்டம் 

பவளிதயற்றப்படுவதற்கு முன்பு இவடநிறுத்தப்பட்ட வண்டல் 

சுவமகவளக் குவறக்கின்றன. வண்டல் குளங்கள் ஓடுதல், தக்கவவக்கும் 

தநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பவடயில் 

வடிவவமக்கப்பட தவண்டும். விரும்பிய முடிவவ அவடய பதாடரச்ச்ியான 

வண்டல் குளங்கவள வழங்க தவண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். 

 தாவரங்கவளத் தக்கவவத்தல் - முடிந்தவவர தளத்தில் இருக்கும் 

தாவரங்கவளத் தக்கவவக்கவும் அல்லது மீண்டும் நடவு பசய்யவும். 

 கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - அரிப்புக் கட்டுப்பாட்டு 

அவமப்புகளின் வாராந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் தினசரி பராமரிப்பு, 

இதனால் அவவ மவழக்காலத்தில் சிறப்பாகச ்பசயல்படும். 
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4.1.6 கழிவுத் வதாடட்ி நமலாை்கம  

 இந்த சாதாரண கல்   மற்றும் ஜல்லி சுரங்க பசயல்பாட்டில் எந்தவிதமான 

கழிவுகளும் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்வல. அகற்றப்பட்ட முழுப் பபாருட்களும் 

பயன்படுத்தப்படும் (100%). 

4.2  ீர் சூழல் 

4.2.1 எதிர் ாரக்்க ் ட்ட தாக்கம்  

 சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுவடய பசயல்பாடுகளால் பபாதுவாக 

பதாடரப்ுவடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்:  

o வாகனங்கவள கழுவுவதன் மூலம் கழிவு நீவர உருவாக்குதல்.  

o தமற்பரப்பு பவளிப்பாடு அல்லது தவவல பசய்யும் பகுதிகளில் 

இருந்து கழுவுதல்  

o வீடட்ு கழிவுநீர ்

o திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாவதயில் இவடயூறு 

o வமன் குழி நீர ்பவளிதயற்றம்  

 குத்தவக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவமவழயின் தபாது வண்டல் சுவம 

அதிகரிப்பு 

 இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், பசயல்ஆய்வு முவற கழிவுகள் 

இருக்காது. இயந்திரங்கவள கழுவுவதால் ஏற்படும் கழிவுகள் எண்பணய் 

மற்றும் கிரஸ்ீ, இவடநிறுதத்ப்பட்ட திடப்பபாருடக்வள பவளிதயற்றும். 

 ஊறவவக்கும் குழியிலிருந்து பவளிதயறும் கழிவுநீர ் நிலத்தடி நீர ்

மட்டத்தில் ஊடுருவி அவத மாசுபடுத்துகிறது. 

 சுரங்கம் காரணமாக தமற்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

 நீவர உறிஞ்சுவது நீரம்ட்டத்வத குவறப்பதற்கு வழிவகுக்கும். 

அட்டவகை 4.3: தை்ைரீ் நதகவகள் 

*ந ாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அடக்குஆய்வு 

முவற 

1.0 கி.லி/நா தண்ணீர ்பதாட்டியில் தசகரிக்கப்பட்டுள்ள 

மவழநீர,் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நீர ்

விற்பவனயாளரக்ளிடமிருந்து பபறப்படும் 

குடிநீர ்

பசுவம அரண் 

வளரச்ச்ி 

0.5 கி.லி/நா சுரங்க குழியிலியிலுள்ள நீர ்/ தண்ணீர ்

பதாட்டியில் தசகரிக்கப்பட்டுள்ள மவழநீர ்

உள்நாட்டு & குடி 

தநாக்கம் 

0.5 கி.லி/நா ஆழ்துவள கிணறுகள், தடங்கரக்ள். 

வமாத்தம் 2.0 கி.லி/ ா 

* அங்கீகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்விற்பவனயாளரக்ளிடம் இருந்து குடிநீர ்

ததவவக்கு தண்ணீர ்பகாண்டு வரப்படும் 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு முந்வதய சாத்தியக்கூறு 

அறிக்வக 
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4.2.2 வ ாதுவான தைி ்பு  டவடிக்கககள்  

 உத்ததச சுரங்க குத்தவக பகுதியில் மாவல வடிகால், தீரவ்ு பதாட்டி 

கட்டப்படும். காரல்ண்ட் வடிகால் பசட்டில்லிங் பதாட்டியுடன் 

இவணக்கப்பட்டு, வண்டல் படிவுகளில் சிக்கி, பதளிவான நீர ் மட்டுதம 

இயற்வக வடிகால்க்கு பவளிதயற்றப்படும். 

 சுரங்க குழியில் மவழநீர ் தசகரிக்கப்படும்கள்மற்றும் 15 மீ x 10 மீ x 3 மீ 

பரப்பளவவ அவமக்கும் பதாட்டியில் தசமித்து வவக்க அனுமதிக்கப்படும். 

இந்த தசகரிக்கப்படும் தண்ணீர,் தூசிவய அடக்குவதற்கும், தூசி 

உருவாகக்கூடிய இடங்களுக்கும், பசுவம மண்டலத்வத வளரப்்பதற்கும் 

நியாயமான ஆய்வு முவறயில் பயன்படுத்தப்படும். முன்பமாழிபவர ்

மவழநீர ்தசகரிப்பின் ஒரு பகுதியாக மவழநீவர தசகரித்து நீதிதத்ுவறயில் 

பயன்படுத்துவார ்அவமப்பு. 

 உள் சரிவுகள் மற்றும் வடிகால் மற்றும் கால்வாய்களின் அவமப்பு மூலம் 

பபஞ்சுகவள வழங்குதல், மவழ நீவர சுற்றியுள்ள வடிகால்களில் இறங்க 

அனுமதிக்கிறது, இதனால் நீர ் கட்டுப்பாடற்ற வம்சாவளியில் ஏற்படும் 

அரிப்பு மற்றும் நீர ்ததக்கத்தின் விவளவுகவள குவறக்கிறது.  

 புயலின் தபாது தசகரிக்கப்படும் நீவர தூசிவய அடக்குவதற்கும் 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுவம அரண் தமம்பாட்டிற்கும் மீண்டும் 

பயன்படுதத்வும். 

 எண்பணய்கள் மற்றும் கிரஸ்ீகவள அகற்ற இவடமறிக்கும் 

பபாறிகள்/எண்பணய் பிரிப்பான்கவள நிறுவுதல். டிப்பர ் கழுவும் வசதி 

மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு முற்றதத்ில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் 

மறுபயன்பாட்டிற்கு முன் இவடமறிக்கும் பபாறிகள்/எண்பணய் 

பிரிப்பான்கள் வழியாக பசல்லும்; 

 மவழக்காலங்களில் இவடநிறுத்தப்பட்ட திடப்பபாருடக்வள 

நிவலநிறுதத்ுவதற்கு உதவ, (flocculating) அல்லது (coagulating) முகவரக்வளப் 

பயன்படுத்துதல்; 

 சுரங்க குழி நீர ் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீரின் தரம் 

பற்றிய அவ்வப்தபாது (ஒவ்பவாரு 6 மாதத்திற்கும் ஒருஆய்வு முவற) 

பகுப்பாய்வு. 

 ML-இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் மற்றும் சிறுநீர ் கழிப்பவறகள் / 

கழிப்பவறகளில் இருந்து வீடட்ு கழிவுநீர ் பசப்டிக் தடங்கில் 

பவளிதயற்றப்படுகிறது, அவதத் பதாடரந்்து ஊறவவக்கும் குழிகள். 

 சுரங்கத்தில் இருந்து பவளிதயறும் கழிவு நீர,் தூசிவய அடக்குவதற்கும், 

மரங்கவள வளரப்்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், பதாட்டிகளில் 

சுத்திகரிக்கப்படும். 

 பருவமவழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகற்றும் பணி 
தமற்பகாள்ளப்படும். 
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 திறந்தபவளி கிணறு, ஆழ்துவள கிணறுகள் மற்றும் தமற்பரப்பு நீர ்

ஆகியவற்றில் உள்ள நீரின் தரத்வத வழக்கமான கண்காணிப்பு 

(ஒவ்பவாரு 6 மாதங்களுக்கும் ஒருஆய்வு முவற) பகுப்பாய்வு பசய்தல். 

4.3 காற்று சூழல் 

4.3.1. எதிர் ாரத்்த தாக்கம் 

 எக்ஸ்கதவட்டரின் தபாது,  துவளயிடுதல், பவடித்தல் மற்றும் பபாருடக்ள், 

குறிப்பிட்ட பபாருள் (PM), சல்பர ்வட ஆக்வசடு தபான்ற வாயுக்கள், வாகன 

பவளிதயற்றத்தில் இருந்து வநட்ரஜன் ஆக்வசடுகள் தபான்ற பல்தவறு 

கட்டங்களில் காற்று மாசுபாடுகள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்திகள் 

உள்ளன. 

 பவடிப்பு முழுவமயவடயாமல் பவடிப்பதால் ஏற்படும் நசச்ு வாயுக்கள் சில 

தநரங்களில் காற்வற மாசுபடுத்தலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்வககளில் இருந்து பவளிதயறும் தப்பிதயாடிய தூசி, 

தப்பிதயாடிய தூசிக்கு தநரடியாக பவளிப்படும் சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ள் 

மீது விவளவவ ஏற்படுத்தக்கூடும். 

 அதத தநரத்தில், காற்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணிதத்ு சுரங்க 

குத்தவக பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிதயறலாம். 

4.3.1.1. அதிகரிக்கும் வசறிவு மாடலிங் 

 பவளிப்படும் பகுதிகளின் காற்று அரிப்பு மற்றும் சுரங்க பசயல்பாட்டின் 

மூலம் உருவாகும் காற்றில் பரவும் துகள்கள் மற்றும் தபாக்குவரத்து முக்கியமாக 

PM10 & PM2.5 மற்றும் சல்பர ்வட ஆக்வசடு (SO2) மற்றும் வநட்ரஜன் ஆக்வசடுகள் 

(NOx) ஆகியவற்றின் பவளிதயற்றம் / ஏற்றுதல் மற்றும் வாகனங்கள் திட்டப் 

பகுதியில் உள்ள காற்று மாசுபாட்டிற்கு, இழுத்துச ் பசல்லும் சாவலகதள 

காரணம். 

இதததபால், சாதாரண கல் வல ஏற்றுதல் - இறக்குதல் மற்றும் பகாண்டு 

பசல்வது, பவளிப்படும் பகுதியில் காற்று அரிப்பு மற்றும் இலகுரக 

வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியவவ மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன. இது 

திட்டப் பகுதிவயச ் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற காற்று சூழலில் தாக்கத்வத 

ஏற்படுத்துகிறது. இந்த சுரங்க பசயல்பாட்டின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

அதிகரிக்கும் பசறிவு மற்றும் திட்டப் பகுதிவயச ் சுற்றி 500 மீட்டருக்குள் சுரங்க 

நடவடிக்வககளால் ஏற்படும் உமிழ்வு நிகர அதிகரிப்பு ஆகியவவ AERMOD 

பமன்பபாருவளப் பயன்படுத்தி திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் 

கணிக்கப்படுகிறது. நில தமம்பாடு கட்டம், சுரங்க பசயல்ஆய்வு முவற மற்றும் 

தபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின் தபாது சுரங்க மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுவடய 

பசயல்பாடுகளால் காற்று சுற்றுசச்ூழலின் தாக்கம் ஏற்படுகிறது. சல்பர ் வட 

ஆக்வசடு (SO2), எக்ஸ்கதவட்டர ் / ஏற்றுதல் கருவிகள் மற்றும் தபாக்குவரதத்ு 

சாவலகளில் பசல்லும் வாகனங்கள் ஆகியவற்றின் காரணமாக வநட்ரஜன் 

ஆக்வசடுகள் (NOx) பவளிதயற்றம் மிகக் குவறவு. ஏற்றுதல் - சாதாரண கல்   

இறக்குதல் மற்றும் தபாக்குவரத்து, பவளிப்படும் பகுதியின் காற்று அரிப்பு 
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மற்றும் இலகுரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியவவ சுரங்க நடவடிக்வககளில் 

அப்பகுதியின் சுற்றுப்புற காற்வறப் பாதிக்கும் துகள்கவள (PM10) பவளியிடும் 

முக்கிய மாசுபடுதத்ும் ஆதாரமாக இருக்கும். மூன்று முன்பமாழியப்பட்ட 

சுரங்கங்களின் ஒட்டுபமாத்த உற்பதத்ிவயக் கருத்தில் பகாண்டு காற்று 

சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் கணிப்பு தமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

அபமரிக்க வானிவல சங்கம்/சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு ஏபஜன்சி ஒழுங்குஆய்வு 

முவற மாதிரி. பமன்பபாருளில் திறந்த குழி மூல மாடலிங் மூலம் காற்று சூழல் 

மற்றும் உமிழ்வுகளில் நிகர அதிகரிப்பு. 

4.3.2.1 உமிழ்வு மதி ்பீடு 

உமிழ்வு காரணி என்பது ஒரு பிரதிநிதி மதிப்பு ஆகும், இது 

வளிமண்டலத்தில் பவளியிடப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளவவ அந்த மாசுபாட்டின் 

பவளியீட்தடாடு பதாடரப்ுவடய பசயலுடன் பதாடரப்ுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. 

உமிழ்வு மதிப்பீட்டிற்கான பபாதுவான சமன்பாடு: 

E = A x EF x (1-ER/100) 

 

எங்தக: 

E = உமிழ்வுகள்; 

A = பசயல்பாட்டு விகிதம்; 

EF = உமிழ்வு காரணி, மற்றும் 

ER =ஒட்டுபமாத்த உமிழ்வு குவறப்பு திறன் %-ல் 

முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்வகயானது, தவரவயத் தயாரிதத்ல், 

எக்ஸ்கதவட்டர,் சாதாரண கல்வலக் வகயாளுதல் மற்றும் தபாக்குவரத்து 

தபான்ற பல்தவறு நடவடிக்வககவள உள்ளடக்கியது. இந்த நடவடிக்வககள் 

USEPA- உமிழ்வு மதிப்பீட்டு பதாழில்நுட்ப வகதயடு அடிப்பவடயாகக் பகாண்டு, 

சுரங்க AP-42க்கு, வளிமண்டலத்தில் சாத்தியமான உமிழ்வுகவள வரவவழத்து, 

மதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வுகள் அட்டவவண 4-2 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகை 4.4: PM10க்கு மதி ்பிட ் டட் உமிழ்வு விகிதம் 

வசயல் ாடு மூல வகக 
மதி ்பு 

அலகு 
பி1 

துவளயிடுதல் 
புள்ளி 

ஆதாரம் 

0.060988917 g/s 

பவடிதத்ல் 
புள்ளி 

ஆதாரம் 

0.000204112 g/s 

கனிம ஏற்றுதல் 
புள்ளி 

ஆதாரம் 

0.038868431 g/s 

ொல் சாவல வரி ஆதாரம் 0.002486275 g/s/m 

பமாத்தத்தில் 

என்னுவடயது 

பகுதி 

ஆதாரம் 

0.046844843 g/s 
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அட்டவகை 4.5: SO2 க்கான மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

வசயல் ாடு மூல வகக 
மதி ்பு 

அலகு 
பி1 

பமாத்தத்தில் 

என்னுவடயது 

பகுதி 

ஆதாரம் 0.000265189 
g/s 

 

அட்டவகை 4.6: NOXக்கான மதி ்பிட ் ட்ட உமிழ்வு விகிதம் 

வசயல் ாடு மூல வகக 
மதி ்பு 

அலகு 
பி1 

பமாத்தத்தில் 

என்னுவடயது 

பகுதி 

ஆதாரம் 0.000009837 
g/s 

 

4.3.2 கைக்கீடு மற்றும் மாதிரி விவரங்களின் சட்ட நவகல 

 தமற்கூறிய உள்ளடீுகவளப் பயன்படுதத்ுவதன் மூலம், சுரங்க 

நடவடிக்வககளால் நிலத்தடி பசறிவுகள், சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஏற்படும் தாக்கத்தின் அதிகரிப்பு பசறிவு ஆகியவற்வற அறிய 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்பிகளின் மீது காற்று மாசுபடுத்திகளின் விவளவு 

மாசுபடுத்திகளின் பசறிவு மற்றும் வளிமண்டலத்தில் அவற்றின் பரவல் 

ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. காற்று தர மாதிரியாக்கம் என்பது காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்வககவள முன்னறிவிதத்ல், திட்டமிடுதல் மற்றும் 

மதிப்பீடு பசய்தல் மற்றும் ஒழுங்குஆய்வு முவற தரநிவலகவள பூரத்்தி 

பசய்வதற்கான உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டிற்கான ததவவகவள அவடயாளம் 

காண்பது மற்றும் சுரங்க நடவடிக்வககளால் ஏற்படும் தாக்கத்வத குவறக்க 

தணிப்பு நடவடிக்வககவள பயன்படுதத்ுவதற்கான ஒரு முக்கியமான 

கருவியாகும். இவடநிறுதத்ப்பட்ட துகள்கள் (SPM) சுரங்க நடவடிக்வககளின் 

தபாது ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு ஆகும். எக்ஸ்கதவட்டர,் துவளயிடுதல், 

பவடிதத்ல் (எப்தபாதாவது), தபாக்குவரத்தின் தபாது வாகனங்கள் ஏற்றுதல் 

மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்றின் தாக்கம் மற்றும் காற்றின் தவகம், காற்றின் 

திவச, பவப்பநிவல, மவழப்பபாழிவு, ஈரப்பதம் மற்றும் தமக மூடு தபான்ற 

வானிவல அளவுருக்கள் ஆகியவவ கணிப்பில் அடங்கும். 

 சுற்றிலும் 10கி.மீ தூரம் வவர தாக்கம் இருக்கும் என 

கணிக்கப்பட்டுள்ளதுஒவ்பவாரு ஏற்பியின் தாக்கத்வதயும் பல்தவறு இடங்களில் 

தனித்தனியாக மதிப்பிடுவதற்கான ஆதாரம் மற்றும் திட்ட தளத்தில் அதிகபட்ச 

அதிகரிக்கும் GLC மதிப்பு. குவறந்த மற்றும் மிதமான காற்றின் தவகம் 

காரணமாக PM10 இன் அதிகபட்ச தாக்கம் மூலத்திற்கு அருகில் காணப்பட்டது. 

ஒருங்கிவணந்த தாக்கங்கள் காரணமாக PM10 இன் பமாதத் ஜிஎல்சிவய கணிக்க 

முன்பமாழியப்பட்ட தளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட அடிப்பவட வரி தரவுகளில் 

PM10 இன் அதிகரிப்பு மதிப்பு மிவகப்படுதத்ப்பட்டது. 
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 டம் 4.1: ஏர்நமாட ் ில ் ர ்பு வகர டம் 
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எஃப்IGURE 4.2: PM10 இன் அதிகரிக்கும் வசறிவு கைிக்க ் ட்டது 
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 டம் 4.3: SO2 இன் அதிகரிக்கும் வசறிவு கைிக்க ் ட்டது 
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 டம் 4.4: NOX இன் அதிகரிக்கும் வசறிவு கைிக்க ் ட்டது 
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 டம் 4.5: ஃ ்யூஜிடிவ் தூசியின் அதிகரிக்கும் வசறிவு கைிக்க ் ட்டது 
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4.3.2.1 மாதிரி முடிவுகள் 

PM10, PM2.5, SO2 & NOX (GLC) இன் பி ்கதய திட்ட முடிவு வசறிவுகள் கீநழ உள்ள 

அட்டவகையில் வகாடுக்க ் டட்ுள்ளன: 

அட்டவகை 4.7: PM10 இன்கிரிவமன்டல் & ரிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 

 ிகலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X 

ஒருங்கிகை ்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கிகை ்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடி ் கட 

PM10 (கம 

கி / மீ 3) 

அதிகரிக்கும் 

மதி ்பு 

PM10 வசலுத்த 

நவை்டும் 

சுரங்கத்திற்கு 

(கம கி / மீ 3) 

வமாத்தம் 

PM10 (கம 

கி / மீ 3) 

AAQ1 
9°46'7.23" வ 

78° 2'48.31"இ 
39 34 

38.3 
10.89 

49.19 

AAQ2 
9°46'35.31" வ 

78° 2'34.07"இ 
-409 901 

41.5 
10.12 

51.62 

AAQ3 
9°45'10.30" வ 

78° 0'36.75"இ 
-4024 -1737 

43.5 
0 

43.5 

AAQ4 
9°44'25.54" வ 

78° 3'19.92"இ 
2312 -2975 

42.8 
1.00 

43.8 

AAQ5 
9°47'51.00" வ 

78° 3'54.55"இ 
2072 3250 

41.4 
9.10 

50.5 

AAQ6 
9°45'59.63" வ 

78° 5'20.29"இ 
3343 -271 

42.6 
6.50 

49.1 

AAQ7 
9°46'58.58" வ 

78° 0'13.98"இ 
-4721 1623 

42.2 
5.32 

47.52 

AAQ8 
9°48'28.59" வ 

78° 1'59.68"இ 
-1468 4415 

41.1 
7.44 

48.54 

 

அட்டவகை 4.8: PM2.5 இன் அதிகரி ்பு மற்றும் விகளவு GLC 

 ிகலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X 

ஒருங்கிகை ்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கிகை ்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடி ் கட 

PM2.5 

(கம கி / மீ 

3) 

அதிகரிக்கும் 

மதி ்பு 

PM2.5 

வசலுத்த 

நவை்டும் 

சுரங்கத்திற்கு 

(கம கி / மீ 3) 

வமாத்தம் 

PM2.5 

(கம கி / 

மீ 3) 

AAQ1 
9°46'7.23" வ  

78° 2'48.31" கி 
39 34 

21.7 
4.49 

26.19 

AAQ2 
9°46'35.31" வ 

78° 2'34.07" கி 
-409 901 

21.65 
4.05 

25.7 

AAQ3 
9°45'10.30" வ 

78° 0'36.75" கி 
-4024 -1737 

21.75 
0.61 

22.36 

AAQ4 
9°44'25.54" வ 

78° 3'19.92" கி 
2312 -2975 

20.9 
2.26 

23.16 
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AAQ5 
9°47'51.00" வ 

78° 3'54.55" கி 
2072 3250 

21 
3.83 

24.83 

AAQ6 
 9°45'59.63" வ 

78° 5'20.29" கி 
3343 -271 

21.65 
3.19 

24.84 

AAQ7 
9°46'58.58" வ 

78° 0'13.98" கி 
-4721 1623 

21.9 
2.80 

24.7 

AAQ8 
 9°48'28.59" வ 

78° 1'59.68" கி 
-1468 4415 

22.20 
3.55 

25.75 

அட்டவகை 4.9: SO2 இன் கிரிவமன்டல் & ரிசல்டன்ட் ஜிஎல்சி 

 ிகலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X 

ஒருங்கி
கை ்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கிகை ்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடி ் கட 

SO2 

(கம கி / மீ 

3) 

அதிகரிக்கும் 

வசலுத்த 

நவை்டிய 

மதி ்பு 

சுரங்கத்திற்கு 

(கம கி / மீ 3) 

வமாத்த
ம் 

SO2(கம 

கி / மீ 3) 

AAQ1 
9°46'7.23" வ 

78° 2'48.31" கி 
39 34 

6.2 
6.42 

12.62 

AAQ2 
9°46'35.31" வ 

78° 2'34.07" கி 
-409 901 

7.5 
5.30 

12.8 

AAQ3 
9°45'10.30" வ 

78° 0'36.75" கி 
-4024 -1737 

7.7 
0 

7.7 

AAQ4 
9°44'25.54" வ 

78° 3'19.92" கி 
2312 -2975 

7.7 
0 

7.7 

AAQ5 
9°47'51.00" வ 

78° 3'54.55" கி 
2072 3250 

8.6 
1.75 

10.35 

AAQ6 
9°45'59.63" வ 

78° 5'20.29" கி 
3343 -271 

7.5 
0 

7.5 

AAQ7 
9°46'58.58" வ 

78° 0'13.98" கி 
-4721 1623 

7.5 
0 

7.5 

AAQ8 
9°48'28.59" வ 

78° 1'59.68" கி 
-1468 4415 6.95 1.20 8.15 

அட்டவகை 4.10: NOX இன் அதிகரி ்பு மற்றும் விகளவு GLC 

 ிகலய
ம் 

குறியீடு 

இடம் 

X 

ஒருங்கி
கை ்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கிகை
 ்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடி ் 
கட 

NOx (கம 

கி / மீ 3) 

அதிகரிக்கு
ம் 

சுரங்கம் 

காரைமா
க மதி ்பு 

(கம கி / மீ 3) 

வமாத்த
ம் 

NOx (கம 

கி / மீ 3) 

AAQ1 
9°46'7.23" வ 

78° 2'48.31" கி 
39 34 22.4 2.39 24.79 

AAQ2 
9°46'35.31" வ 

78° 2'34.07" கி 
-409 901 24.0 2.02 26.02 
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AAQ3 
9°45'10.30" வ 

78° 0'36.75" கி 
-4024 -1737 22.9 0 22.9 

AAQ4 
9°44'25.54" வ 

78° 3'19.92" கி 
2312 -2975 24.9 0 24.9 

AAQ5 
9°47'51.00" வ 

78° 3'54.55" கி 
2072 3250 24.8 1.69 26.49 

AAQ6 
9°45'59.63" வ 

78° 5'20.29" கி 
3343 -271 20.8 0.64 21.44 

AAQ7 
9°46'58.58" வ 

78° 0'13.98" கி 
-4721 1623 20.9 0 20.9 

AAQ8 
9°48'28.59" வ 

78° 1'59.68" கி 
-1468 4415 19.64 0 19.64 

அட்டவகை 4.11: ஃபியூஜிடிவ் டஸ்ட்டின் அதிகரி ்பு மற்றும் விகளவு 

 ிகலயம் 

குறியீடு 
இடம் 

X 

ஒருங்கி
கை ்பு 

(மீ) 

ஒய் 

ஒருங்கி
கை ்பு 

(மீ) 

சராசரி 
அடி ் கட 

த ்பிநயாடியவ
ர ்

(கம கி / மீ 3) 

அதிகரிக்கு
ம் 

சுரங்கம் 

காரைமாக 

மதி ்பு 

(கம கி / மீ 

3) 

வமாத்தம் 

த ்பிநயாடியவ
ர் 

தூசி 

(கம கி / மீ 3) 

AAQ1 
9°46'7.23" வ 

78° 2'48.31" கி 
39 34 64.8 65.15 

129.95 

AAQ2 
9°46'35.31" வ 

78° 2'34.07" கி 
-409 901 65.4 0 

65.4 

AAQ3 
9°45'10.30" வ 

78° 0'36.75" கி 
-4024 -1737 64.2 0 64.2 

AAQ4 
9°44'25.54" வ 

78° 3'19.92" கி 
2312 -2975 62.7 0 62.7 

AAQ5 
9°47'51.00" வ 

78° 3'54.55" கி 
2072 3250 63.7 0 63.7 

AAQ6 
9°45'59.63" வ 

78° 5'20.29" கி 
3343 -271 60.7 0 60.7 

AAQ7 
9°46'58.58" வ 

78° 0'13.98" கி 
-4721 1623 62.9 0 62.9 

AAQ8 
9°48'28.59" வ 

78° 1'59.68" கி 
-1468 4415 51.28 0 51.28 

படாவமனில் தமற்பரப்பு PM2.5, NOX மற்றும் SO2 பசறிவுகளின் வருடாந்திர 

சராசரி இடஞ்சாரந்்த பசறிவு வவரபடங்கள் 

வழங்கப்படுகின்றனபுள்ளிவிவரங்கள் 4.1 முதல் 4.5 வவர.  

4.3.4. வ ாதுவான தைி ்பு  டவடிக்கககள் 

 துகளயிடுதல்: மூலத்திலுள்ள தூசிவயக் கட்டுப்படுதத், ஈரமான 

துவளயிடல் பயிற்சி பசய்யப்படும். தண்ணீர ் பற்றாக்குவற உள்ள இடங்களில், 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1309104215303858#fig0015
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ட்ரில்-தொல் காலரின் வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ் துவளயிடுவதற்கு 

பபாருதத்மான வடிவவமக்கப்பட்ட டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்வழங்கப்படும். 

ஈரமான துகளயிடுதலின்  ன்கமகள்: - 

 இந்த அவமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திற்கு அருகில் 

அடக்கப்படுகிறது. தூசி அடக்குஆய்வு முவற மிகவும் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும் மற்றும் பணிசச்ூழல் பதாழில் வசதி மற்றும் ஆதராக்கியத்தின் 

புள்ளியில் இருந்து தமம்படுத்தப்படும். 

 தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இன்ஜின், கம்ப்ரசர ் தபான்றவற்றின் 

ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

 டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

 துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

 தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரவ்வத் திறன் தமம்படுத்தப்படும், 

இதன் விவளவாக பாதுகாப்பான தவவல நிவலவமகள் ஏற்படும். 

வவடித்தல் - 

 உள்ளூர ் நிவலவமகளுக்கு ஏற்றவாறு பவடிக்கும் தநரத்வதயும், 

பவடிக்கும் முகத்தில் தண்ணீர ்பதளிக்கும் தநரத்வதயும் அவமக்கவும் 

 பவடிப்பவதத் தவிரக்்கவும், அதாவது பவப்பநிவல தவலகீழ் 

ஏற்படக்கூடிய மற்றும் பலத்த காற்று குடியிருப்பு பகுதிகவள தநாக்கி வீசும் 

தபாது. 

 கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட பவடிப்பு என்பது தகுந்த பவடிப்பு சாரஜ்் மற்றும் 

குறுகிய தாமத படட்டதனட்டரக்வள ஏற்றுக்பகாள்வது, காலர ்

மண்டலத்தில் தபாதுமான துவளகவள உருவாக்குதல் மற்றும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட தநரத்திற்கு பவடிப்பவத கட்டுப்படுத்துதல், அதாவது மதிய 

உணவு தநரத்தில், ஒரு துவளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மற்றும் 

துவளக்கு கட்டணம் பசலுத்துதல் ஆகியவவ அடங்கும். 

 பபாருள் ஏற்றுவதற்கு முன், பவடிதத் பபாருடக்ளின் மீது தண்ணீர ்

பதளிக்கப்படும் 

 பதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

ொல் சாகல மற்றும் ந ாக்குவரத்து - 

 தபாக்குவரத்தின் தபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாவளக்கு 

இரண்டு ஆய்வு முவற சாவலகளில் தண்ணீர ்பதளிக்கப்படும். 

 தபாக்குவரத்து பகல் தநரத்தில் தமற்பகாள்ளப்படும் மற்றும் டாரப்ாலின் 

மூலம் மூடப்பட்டிருக்கும். 

 தூசி உருவாகுவவதத் தவிரப்்பதற்காக, டிப்பரக்ளின் தவகம் 20 

கி.மீ/மணிக்கு குவறவாகதவ இருக்கும். 

 இழுதத்ுச ் பசல்லும் சாவலகள் மற்றும் ஏற்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

பதளிதத்ல் ஒரு நாவளக்கு இரண்டு ஆய்வு முவற தமற்பகாள்ளப்படும் 
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 வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் தபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுதத்ப்படும் வாகனம் ஆகும். எனதவ, இயந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு பசயல்ஆய்வு முவறவய தமம்படுத்துகிறது மற்றும் 

மாசுபாட்வடக் குவறக்கிறது. 

 உதலாகம் இல்லாத இழுதத்ுச ்பசல்லும் சாவலகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் 

முன் வாரந்ததாறும் சுருக்கப்படும். 

 கசிவவத் தடுக்க டிப்பரக்வள அதிகமாக ஏற்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

 அவனத்து தபாக்குவரத்து வாகனங்களும் பசல்லுபடியாகும் PUC 

சான்றிதழ் வவத்திருப்பது உறுதி பசய்யப்படும் 

 தளரவ்ான பபாருடக்ள் குவிந்து கிடப்பவத அகற்ற, இழுத்து பசல்லும் 

சாவலகள் மற்றும் சரவ்ீஸ் சாவலகவள தரம் பிரித்தல் 

 சுகம அரை்: 

 டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கதத்ால் தூசி உருவாகுவவதத் தடுக்க, 

சுரங்கப் பாவதகள் முழுவதும் மரங்கவள நடுதல் மற்றும் சுரங்கச ்

சாவலகவள வழக்கமான தரம் பிரித்தல் ஆகியவவ நவடஆய்வு 

முவறப்படுத்தப்படும். 

 திட்டப் பகுதிகவளச ் சுற்றி தபாதுமான அகலத்தில் பசுவமப் பட்வட 

உருவாக்கப்படும் 

வதாழில்சார் சுகாதாரம்: 

 பதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

 அவனத்து சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் டிப்பர ்ஓட்டுநரக்ள் மத்தியில் 

தூசி மாஸ்க் அணிவதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணரவ்வ உறுதி 

பசய்வதற்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிதசாதவனகள், பயிற்சிகள் 

மற்றும் பிரசச்ாரங்கள் ஏற்பாடு பசய்யப்படும். 

 முன்பமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்வககளின் பசயல்திறவன 

மதிப்பிடுவதற்காக சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருஆய்வு முவற நடதத்ப்படும். 

4.4 இகரசச்ல் சூழல் 

ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துவளயிடுதல் மற்றும் பவடிதத்ல் மற்றும் 

டிரக்குகள் மற்றும் கனரக இயந்திரம் (HEMM) தபான்ற பசயல்பாடுகளால் 

ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு அருகாவமயில் மக்கள் குடியிருப்பு இல்லாததால், 

இந்த நடவடிக்வககளால் இந்தப் பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் 

பிரசவ்னயும் ஏற்படாது. பவடிதத்ல் மற்றும் அமுக்கி பசயல்பாடு (துவளயிடுதல்) 

மற்றும் தபாக்குவரத்து நடவடிக்வககள் ஆகியவற்வறக் கருத்தில் பகாண்டு 

இவரசச்ல் மாதிரியாக்கம் தமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

இந்த முக்கிய சதத்த்வத உருவாக்கும் ஆதாரங்கள் காரணமாக தவவல 

பசய்யும் குழிவயச ் சுற்றியுள்ள பல்தவறு தூரங்களில் இவரசச்ல் அளவவக் 
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கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் தமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன. சுற்றியுள்ள 

சுற்றுப்புற இவரசச்ல் அளவுகளில் ஏற்படும் தாக்கத்வத மதிப்பிடுவதற்கு 

இவரசச்ல் மாதிரியாக்கம் தமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. மாதிரியின் அடிப்பவட 

நிகழ்வு ஒலியின் வடிவியல் தணிப்பு ஆகும். ஒரு புள்ளியில் சத்தம் தகாள 

அவலகவள உருவாக்குகிறது, அவவ மூலத்திலிருந்து காற்றின் மூலம் 1,100 

அடி/வி தவகத்தில் பரவுகின்றன, முதல் அவல காலப்தபாக்கில் எப்தபாதும் 

அதிகரித்து வரும் தகாளத்வத உருவாக்குகிறது. அவல பரவும்தபாது, குறிப்பிட்ட 

அளவு ஆற்றல் தகாளத்தின் பரப்பளவில் பரவுவதால், இவரசச்லின் தீவிரம் 

குவறகிறது. மாதிரியின் அனுமானம் புள்ளி மூல உறவவ அடிப்பவடயாகக் 

பகாண்டது, அதாவது, தூரத்தின் ஒவ்பவாரு இரட்டிப்புக்கும் இவரசச்ல் அளவுகள் 

6 dB (A) குவறக்கப்படும். 

ஒதர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் மூலம் அவரக்தகாள ஒலி அவல 

பரவலுக்கு, முதல் பகாள்வகயின் அடிப்பவடயில் மாதிரிவயப் பயன்படுத்தி 

பவவ்தவறு ஆதாரங்களில் பல்தவறு இடங்களில் இவரசச்ல் அளவவ 

மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20  திவு (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்தக: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1 & r2 பதாவலவில் அவமந்துள்ள புள்ளிகளில் 

ஒலி அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுசச்ூழல் நிவலவமகளின் காரணமாக ஏற்படும் 

அதிகப்படியான ததய்மானம் ஆகும். அவனதத்ு ஆதாரங்களின் ஒருங்கிவணந்த 

விவளவவ மடக்வகச ்தசரத்்தல் மூலம் பல்தவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க 

முடியும். 

Lp வமாத்தம் = 10  திவு {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.4.1 எதிர் ாரக்்க ் ட்ட தாக்கம் 

பசுவம அரண் காரணமாக குவறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்கு 

ததவவயான உள்ளடீுகள்: 

 ஆதார தரவு 

 ஏற்பி தரவு 

 தணிப்பு காரணி 
சுரங்க பசயல்பாட்டில் பயன்படுதத்ப்படும் அவனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

பசயல்பாடுகவள கணக்கில் எடுத்துக்பகாண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. 

அதத அட்டவவண 4-8 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவகை 4.12: இய ்திரத்தால் உற் த்தி வசய்ய ் டும் வசயல் ாடு 

மற்றும் ஒலி  ிகல 

வ.எை். 
இய ்திரம் / 

வசயல் ாடு 

சுற்றுசச்ூழலில் 

தாக்கம்? 

மூலத்திலிரு ்து 50 அடியில் dB(A) 

இல் உற் த்தி வசய்ய ் டும் 

சத்தம்* 

1 பவடித்தல் ஆம் 94 

2 ஜாக் தெமர ் ஆம் 88 

3 அமுக்கி இல்வல 81 

4 எக்ஸ்கதவட்டர ் இல்வல 85 

5 டிப்பர ் இல்வல 84 

பமாத்த ஒலி உற்பத்தி 95.8 

*மூலத்திலிருந்து 50 அடி = 15.24 மீட்டர ்

ஆதாரம்: யுஎஸ் டிபாரட்்பமண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்தபாரட்்தடஷன் (ஃபபடரல் 

வெதவ அட்மினிஸ்ட்தரஷன்) – கட்டுமான சத்தம் வகதயடு 

சுரங்க நடவடிக்வக மூலம் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பமாத்த சத்தம் 95.8 dB 

(A) ஆக கணக்கிடப்படுகிறது. பபாதுவாக, பபரும்பாலான சுரங்க 

நடவடிக்வககள் 100-109 dB (A) க்கு இவடயில் சத்தத்வத உருவாக்குகின்றன. 

உபகரணங்கள் மற்றும் பசயல்பாட்டு இவரசச்ல் அளவுகள் (அதிகபட்சம்) 

ததாராயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கருதிதனாம். மூக்கு முன்கணிப்பு 

மாதிரிக்கு 109 dB (A). 

அட்டவகை 4.13: கைிக்க ் ட்ட சத்தம் அதிகரிக்கும் மதி ்புகள் 

இரு ்பிட ஐடி N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

அதிகபட்ச கண்காணிப்பு மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

48.1 47.0 47.5 47.7 48.3 47.2 48.0 

அதிகரிக்கும் மதிப்பு dB(A) 60.1 60.1 43.2 42.6 41.5 40.5 38.5 

பமாத்த கணிக்கப்பட்ட 

இவரசச்ல் நிவல dB(A) 

60.7 60.7 51.4 55.6 53.0 52.9 53.5 

 வமய மண்டலத்தில் 54.1 - 60.1 dB (A) மற்றும் இவடயக மண்டலத்தில் 27.0 - 

36.6 dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் இவரசச்ல் நிவல காணப்படுகிறது. 

இவடயக மண்டலதத்ில் உள்ள பவவ்தவறு ஏற்பிகளில் சத்தம் அளவு குவறவாக 

உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் இவரசச்வலக் 

குவறக்கிறது. பசுவம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தவட விவளவாகக் 

குவறவவதக் கருத்தில் பகாண்டு, ரிபசப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட 

மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் காரணமாக ஏற்படும் இவரசச்ல் 

நிவல கணித சூத்திரத்வத அடிப்பவடயாகக் பகாண்டது. தமதல உள்ள 

அட்டவவணயில் இருந்து, ஒலி மாசு (ஒழுங்குஆய்வு முவற மற்றும் கட்டுப்பாடு) 

விதிகள், 2000 (ஒழுங்குஆய்வு முவற மற்றும் கட்டுப்பாடு) விதிகளின்படி, 
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அவனத்து இடங்களிலும் உள்ள சுற்றுப்புற இவரசச்ல் அளவுகள் பதாழில்துவற 

பகுதி (தகார ் மண்டலம்) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதி (இவடநிவல மண்டலம்) 

ஆகியவற்றின் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பவதக் காணலாம். 

முதன்வம விதிகள் இந்திய அரசிதழில் SO 123(E), தததியிட்ட 14.2 இல் 

பவளியிடப்பட்டன. 

4.4.2 வ ாதுவான தைி ்பு  டவடிக்கககள் 

சத்தத்கதக் கடட்ு ் டுத்த பின்வரும் இகரசச்ல் குகற ்பு  டவடிக்கககள் 

முன்வமாழிய ் டட்ுள்ளன 

 துவளயிடும் தபாது கூரவ்மயான துரப்பண பிடக்வளப் பயன்படுதத்ுவது 

சத்தத்வதக் குவறக்க உதவும்; 

 இரண்டாம் நிவல பவடிப்பு முற்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மற்றும் 

பாவறகவள உவடக்க வெட்ராலிக் ராக் பிதரக்கர ்பயன்படுதத்ப்படும்; 

 ஆய்வு முவறயான இவடபவளி, சுவம, தண்டு மற்றும் உகந்த 

கட்டணம்/தாமதத்துடன் கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட பவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

 சாதகமான வளிமண்டல நிவல மற்றும் குவறவான மனித பசயல்பாடு 

தநரங்களின் தபாது, மின்சாரம் அல்லாத துவக்க அவமப்வபப் 

பயன்படுத்தி பவடிப்பு தமற்பகாள்ளப்படும்; 

 ஒவ்பவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் சரியான பராமரிப்பு, எண்பணய் 

மற்றும் கிரீசிங் ஆகியவவ சத்தம் உற்பதத்ிவயக் குவறக்கும்; 

 அதிக அளவு சத்ததவ்த உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

பதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அவறகவள வழங்குதல்; 

 அவனத்து இயந்திரங்களிலும் வசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

 திட்டப் பகுதிவயச ்சுற்றிலும், இழுத்துச ்பசல்லும் சாவலகளிலும் பசுவமப் 

பட்வட/ததாட்டம் உருவாக்கப்படும். ததாட்டம் சதத்ம் பரவுவவத 

குவறக்கிறது; 

 பெசஇ்எம்எம் ஆபதரட்டரக்ள் மற்றும் எசஇ்எம்எம் அருதக பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ்பிளக்குகள் தபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி மற்றும் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தாலும் அவற்றின் பயன்பாடு உறுதி பசய்யப்படும். 

 தமாசமான இவரசச்ல் நிவல விவளவுகவளப் பற்றிய விழிப்புணரவ்வ 

ஏற்படுதத், வழக்கமான மருதத்ுவ பரிதசாதவன மற்றும் 

பணியாளரக்ளுக்கு ஆய்வு முவறயான பயிற்சி 

4.4.3 தகர அதிரவ்ுகள் 

முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்வககளால் நில அதிரவ்ுகள், 

எக்ஸ்கதவட்டரக்ள், துவளயிடுதல் மற்றும் பவடிதத்ல், தபாக்குவரத்து 

வாகனங்கள் தபான்ற சுரங்க இயந்திரங்களின் பசயல்பாடு காரணமாக 
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எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, இருப்பினும், குவாரியில் இருந்து நில அதிரவ்ுகளின் 

முக்கிய ஆதாரம் பவடிக்கிறது. நில அதிரவ்ுகளின் பபரும் தாக்கம் சுரங்க 

குத்தவக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அவமந்துள்ள வீடட்ு வீடுகளில் 

காணப்படுகிறது. குசச்ா வீடுகள் பவடிப்பால் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளால் 

விரிசல் மற்றும் தசதங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது, அததசமயம் RCC 

கட்டவமக்கப்பட்ட கட்டவமப்புகள் அதிக நில அதிரவ்ுகவளத் தாங்கும். இது 

தவிர, தவர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்வத 

உருவாக்கலாம். 

குண்டுபவடிப்பு நடவடிக்வககளால் ஏற்படும் மற்பறாரு தாக்கம் ஈ 

பாவறகள் ஆகும். இவவ சுரங்க குத்தவக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது 

விவசாய வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டவமப்புகளுக்கு 

தசதம் ஏற்படலாம். முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகளிலிருந்து அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புகள் கீதழ உள்ள அட்டவவணயில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

குவாரியில் பவடிப்பதால் ஏற்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ சமன்பாட்வடப் 

பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

உசச் துகள் தவகத்வத (PPV) மதிப்பிடுவதற்கான அனுபவச ்சமன்பாடு: 

 

V = K [R/Q0.5] –B 

எங்தக - 

வி = உசச் துகள் தவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ராக் காரணி மாறிலி 

தக = அதிகபட்ச உடனடி கட்டணம் (கிதலா) 

B = பாவற மற்றும் தளத்துடன் பதாடரப்ுவடய மாறிலி (பபாதுவாக 1.6) 

ஆர ்= கட்டணத்திலிருந்து தூரம் (மீ) 

அட்டவகை 4.14: பிளாஸ்டிங் காரைமாக கைிக்க ் ட்ட PPV மதி ்புகள் 

இரு ்பிட ஐடி 

அதிக டச் 

கட்டைம் 

கிநலாவில் 

m இல் 

அருகிலுள்ள 

குடியிரு ்பு 

மிமீ/வியில் 

பிபிவி 

திரு.தக.பவங்கட்ராமன் 116 1000 0.8 
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 டம் 4.6:  ில அதிரவ்ு கைி ்பு 

தமதல உள்ள வவரபடத்திலிருந்து, 29/8/1997 தததியிட்ட சுற்றறிக்வக எண். 7 மூலம் 

பாதுகாப்பான நிவல அளவுதகால்களின்படி, சுரங்கப் பாதுகாப்பு 

இயக்குநரகத்தின் பபாது இயக்குநரகத்தின்படி, 116 கிதலா பவடிப்புக்கான 

கட்டணம் உசச் துகள் தவகம் 0.8 மிமீ/விக்குக் குவறவாக உள்ளது. ஆனால் 

அவனத்து திட்ட ஆதரவாளரக்ளும் ஒரு குண்டுபவடிப்புக்கான கட்டணம் 100 

கிதலாவிற்கும் குவறவாக இருக்க தவண்டும் என்பவத உறுதிபசய்து, 

திறவமயான நபரின் தமற்பாரவ்வயின் கீழ் ஆன்வசட் நிவலவமகளின் 

அடிப்பவடயில் ஒரு நாவளக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று ஆய்வு முவற 

குண்டுபவடிப்வப தமற்பகாள்ள தவண்டும். எவ்வாறாயினும், நில அதிரவ்ுகள் 

மற்றும் பவடிப்பினால் ஏற்படும் பாவறகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் 

பாதிப்புகவளத் தவிரக்்க சட்டப்பூரவ் ததவவகளின்படி கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்வககள் தமற்பகாள்ளப்படும். 

4.4.3.1 வ ாதுவான தைி ்பு  டவடிக்கககள் 

 சுரங்க கூட்டவமவு குவாரிகளில் குண்டுபவடிப்பு நடவடிக்வககள் 

ஆழமான துவள துவளயிடுதல் மற்றும் தாமதமான படட்டதனட்டரக்வளப் 

பயன்படுத்தி பவடிக்காமல் தமற்பகாள்ளப்படுகின்றன, இது தவர 

அதிரவ்ுகவளக் குவறக்கிறது. 

 அதிக கட்டணம் வசூலிப்பவதத ் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான 

பவடிப்பிற்காகவும் சரியான அளவு பவடிக்கும், பபாருத்தமான தண்டுப் 

பபாருடக்ள் மற்றும் பபாருதத்மான தாமத அவமப்பு பின்பற்றப்படும். 

 டிஜிஎம்எஸ் வழிகாட்டுதல்களின்படி குண்டுபவடிப்பிலிருந்து தபாதுமான 

பாதுகாப்பான தூரம் பராமரிக்கப்படும். 
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 டிஜிஎம்எஸ் வழிகாட்டுதல்களின்படி குண்டுபவடிப்பு தங்குமிடம் 

வழங்கப்படும். 

 பகல் தநரத்தில் மட்டுதம குண்டு பவடிப்பு பணிகள் தமற்பகாள்ளப்படும். 

 ஒரு தாமதத்திற்கான கட்டணம் குவறக்கப்படும் மற்றும் ஒரு 

குண்டுபவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்வகயிலான தாமதங்கள் 

பயன்படுதத்ப்படும். 

 குண்டுபவடிப்பின் தபாது, அருகிலுள்ள மற்ற நடவடிக்வககள் 

தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும். 

 ஆழம், விட்டம் மற்றும் இவடபவளி தபான்ற துவளயிடல் அளவுருக்கள் 

சரியான பவடிப்வபக் பகாடுக்கும் வவகயில் சரியாக 

வடிவவமக்கப்படும். 

 முழு பயிற்சி பபற்ற பவடிகுண்டு பவடிக்கும் நபர ்(வமனிங் தமட், வமன்ஸ் 
ஃதபாரத்மன், 2வது வகுப்பு சுரங்க தமலாளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க 

தமலாளர)் நியமிக்கப்படுவார.் 

 ஷாட் துப்பாக்கிச ் சூடு விதிகளின் பதாகுப்பு வவரயப்பட்டு, பணியாளர ்

அல்லது பபாதுமக்களுக்கு ஆபத்வத ஏற்படுத்தாமல் தளத்தில் துப்பாக்கிச ்

சூடு நடவடிக்வககள் நவடபபறுவவத உறுதிபசய்ய பின்பற்றப்படும் 

விரிவான இயக்க நவடஆய்வு முவறகவள தகாடிட்டுக் காட்டி பவடிப்புத ்

பதாடங்கும். 

 பவடிக்கும் சக்திவயக் கட்டுப்படுதத்வும், காற்தறாட்டம் / தவறான 

தீயினால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் இவடயூறுகவளக் குவறக்கவும் 

தபாதுமான தகாணத ்தண்டுப் பபாருள் பயன்படுதத்ப்படும். 

 எந்த தநரத்திலும் ஒதர ஒரு சாரஜ்் மட்டுதம பவடிக்கப்படுவவத 

உறுதிபசய்ய, படட்டதனட்டரக்ள் முன்னதர தீரம்ானிக்கப்பட்ட வரிவசயில் 

இவணக்கப்படும் மற்றும் NONEL அல்லது அதுதபான்ற வவக துவக்க 

அவமப்பு பயன்படுத்தப்படும்.  

 அதிரவ்ு விவளவுகவள குவறக்கும் வவகயில் துவளகவள சுடுவது இலவச 

முகங்களின் திவசயில் இருப்பவத உறுதிபசய்யும் வவகயில் பவடிப்பு 

தாமத வரிவச வடிவவமக்கப்பட தவண்டும். 

 கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் தவகம் 8 பெரட்்ஸ்க்கு மிகாமல் இருக்க, 

பபாருதத்மான பவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படும். 

 குண்டுபவடிப்பு நவடஆய்வு முவறகளின் பசயல்திறவன சரிபாரக்்க 

ஒவ்பவாரு 6 மாதங்களுக்கும் அதிரவ்ு கண்காணிப்பு தமற்பகாள்ளப்படும். 

4.5 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல்  ன்முகத்தன்கம 

4.5.1 சூழலியல் மற்றும்  ல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

 பல்லுயிர ் பபருக்கத்தின் மீதான தாக்கத்வத அளவிடுவது கடினம், 

ஏபனனில் அதன் மாறுபட்ட மற்றும் ஆற்றல்மிக்க பண்புகள், சுரங்க 

நடவடிக்வககள் பபாதுவாக காடழிப்பு, நிலச ் சீரழிவு, நீர,் காற்று மற்றும் ஒலி 
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மாசுபாடு ஆகியவற்றில் விவளகின்றன, இது திட்டப் பகுதியின் விலங்குகள் 

மற்றும் மலர ்நிவலவய தநரடியாகதவா அல்லது மவறமுகமாகதவா பாதிக்கிறது. 

எவ்வாறாயினும், இந்த தாக்கங்களின் நிகழ்வு மற்றும் அளவு முற்றிலும் 

திட்டத்தின் இடம், பசயல்பாட்டு ஆய்வு முவற மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட 

பதாழில்நுட்பத்வதப் பபாறுத்தது. தாக்கக் கணிப்பு என்பது தாக்க மதிப்பீட்டில் 

முக்கிய அடிசச்ுவடு மற்றும் திட்டச ் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கவளக் 

பகாண்டு வரக்கூடிய திட்டச ் பசயல்கவள அவடயாளம் காட்டுகிறது. 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் சாத்தியமான தாக்கங்கவள கணிக்க 

தற்தபாவதய ஆய்வு தமற்பகாள்ளப்பட்டதுசின்ன உலகாணி 
வாழ்விடங்கள்/சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுவடய பல்லுயிரியவல 

உள்ளடக்கிய உயிரியல் பண்புகளின் சிறப்புக் குறிப்புடன் கிராமம் மற்றும் 

சுற்றியுள்ள சூழல். 

 முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்வககளில் சில சிதறிய புதரக்ள் மற்றும் 

பிற முள் இனங்கவள அகற்றுவது அடங்கும். முக்கிய வாழ்விடக் கூறுகளின் 

மீதான தாக்கங்கள் உள்ளூர ் அளவில் ஏற்படும் என்றாலும், பிராந்திய அளவில் 

அவவ கவனிக்கப்பட்ட அல்லது எதிரப்ாரக்்கப்படும் உயிரினங்களின் வாழ்க்வகச ்

சுழற்சி ததவவகளுக்கு முக்கியமானதாக இருக்காது. தமலும், கருத்தியல் 

கட்டத்தில், தமல் பபஞ்சில் பவட்டப்பட்ட பகுதிகள் உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்கவள 

நடவு பசய்வதன் மூலம் மீண்டும் தாவரமாக்கப்படும் மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்வககள் முடிந்தபின் கீழ் பபஞ்சுகள் மவழநீர ் தசகரிப்பு அவமப்பாக 

மாற்றப்படும், இது வாழ்விடத்வத மாற்றும். நீண்ட காலமாக இந்த பகுதியில் 

உள்ள விலங்கினங்களுக்கான வளங்கள். தற்தபாதுள்ள சாவலகள் 

பயன்படுத்தப்படும்; தாவரங்களின் பாதிப்வபக் குவறக்க புதிய சாவலகள் 

அவமக்கப்படாது. 

 வனவிலங்குகள் பபாதுவாக திட்டப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் 

தாவர உவற மற்றும் தமற்பரப்பு நீர ்இல்லாததால் காணப்படுவதில்வல. சில வீட்டு 

விலங்குகள் தவிர, ஊரவ்ன, முயல்கள் மற்றும் சில பபாதுவான பறவவகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. 

I. சுரங்கத்தின் பசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் ஆவலகள் எதுவும் பவட்டப்படாது. 

II. திட்ட தளத்தில் இருந்து மிகக் குவறவான காற்று உமிழ்வுகள் அல்லது 

கழிவுகள் இருக்க தவண்டும். லாரிவய ஏற்றும் தபாது, தூசி உருவாக 

வாய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்காலிக விவளவு மற்றும் சுற்றியுள்ள 

தாவரங்கவள கணிசமாக பாதிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்வல. 

III. தாங்கல் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் பபரும்பகுதி பயிர ் நிலங்கள், புல் 

திட்டுகள் மற்றும் சிறிய புதரக்ள் பகாண்ட அவலயில்லாத நிலப்பரப்பாகும். 

எனதவ, இப்பகுதியின் தாவரங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது 
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4.5.2 வ ாதுவான தைி ்பு  டவடிக்கககள் 

 இவவ அவனத்வதயும் கருத்தில் பகாண்டு சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்வம 

திட்டத்தின் கீழ் தணிப்பு பரிந்துவரக்கப்பட்டுள்ளது. காற்று மாசுபாட்வடக் 

கட்டுப்படுத்த உயிரி-வடிப்பானாக தாவர இனங்களின் பங்வகப் புரிந்துபகாண்டு, 

பபாருத்தமான தாவர இனங்கள் (முக்கியமாக மர இனங்கள்) பரப்பளவு/தளத் 

ததவவகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட உயிரினங்களின் ததவவயான பசயல்திறன் 

ஆகியவற்வற ஒப்புக்பகாள்ள பரிந்துவரக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு வாரியாக 

முன்பமாழியப்பட்ட ததாட்டத் திட்டத்தின் விவரங்கள் அட்டவவண 4.13 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 பசுவம பட்வடயின் முக்கிய தநாக்கம் இவடதய ஒரு தவடவய 

வழங்குவதாகும்மாசுபாட்டின் ஆதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள். தாவரப் 

பரப்பின் இழப்வப ஈடுபசய்யும் வவகயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி, பல்தவறு கட்டங்களில் ததாட்டத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 

பதாகுதிகளில் முக்கியமாக முன்பமாழியப்பட்ட பகுதிகளில் காடு வளரப்்புத் 

திட்டத்வத தமற்பகாள்ள பரிந்துவரக்கப்படுகிறது. இந்த வாழ்விட தமம்பாட்டுத் 

திட்டம், விலங்கினங்கள் மீண்டும் குடிதயற்றப்படுவவத உறுதிபசய்து, வமய 

மண்டலத்தில் மிகுதியான நிவலவய தமம்படுத்தும். 

 சுகம அரை் ந ாக்கங்கள் பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்கும்: 

 சத்தம் குவறப்பு 

 சுற்றுசச்ூழல் மறுசீரவமப்பு 

 தமம்படுத்தப்பட்ட தாவரங்கள் மற்றும் ததாட்டப் பரப்பின் காரணமாக 

அழகியல், உயிரியல் மற்றும் காட்சி தமம்பாடு. 

 

4.5.2.1. மாவட்டத்தில் நதாட்டக்ககலக்கான இனங்கள்  ரி ்துகர 

வழங்க ் ட்டது 

பயிரிடுவதற்கு வவககவள பரிந்துவரக்கும் தபாது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

 தற்தபாதுள்ள உயிரினங்களின் இயற்வகயான வளரச்ச்ி மற்றும் பல்தவறு 

உயிரினங்களின் உயிரவ்ாழ்வு விகிதம். 

 ஒரு குறிப்பிட்ட வவக பகுதிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தாவர இனத்தின் 

பபாருத்தம். 

 பல்லுயிர ்பபருக்கத்வத உருவாக்குதல். 

 தவகமாக வளரும், அடரத்்தியான விதான நகல், வற்றாத மற்றும் 

பசுவமயான பபரிய இவல பகுதி. 

 இயற்வக வளரச்ச்ியின் பபரிய விவளவுகள் இல்லாமல் மாசுக்கவள 

உறிஞ்சுவதில் திறவமயானது. 
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 பின்வரும் இனங்கள் இப்பகுதியில் நிலவும் தட்பபவப்ப நிவலக்கு மிகவும் 

பபாருத்தமான ததாட்டத்திற்கு முதன்வமயானதாக கருதலாம். 

அட்டவகை 4.15:  சுகம அரை் நமம் ாடட்ுத் திட்டத்திற்கான 

 ரி ்துகரக்க ் டட் இனங்கள் 

வ.எை் 
தாவரத்தின் வ யர் 

(தாவரவியல்) 
குடும்  ் வ யர ்

வ ாது 

வ யர ்
 ழக்கம் 

1 அசாடிராக்வடண்டிகா பமலிதயசி தவம்பு, 

தவம்பு 

மரம் 

2 அல்பிசியாபால்கதடாரியா ஃதபதபசிதய புளி, 
புளியமரம் 

மரம் 

3 Casuarinaequisetifolia தகசுவரிதனசிதய சவுக்கு மரம் 

4 பபாங்கமியாபின்னடா ஃதபதபசிதய புங்கம் மரம் 

5 தபாராசஸ்ஃப்ளாபபலிஃபர ் அதரதகசிதய பவனமர 

பவன 

மரம் 

 7.5 மீ, எல்வலயில் 10மீ மற்றும் 50மீ பாதுகாப்பு தூரம், அடுத்தடுத்த காடு 

வளரப்்புக்குப் பயன்படுத்த அவடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், காடு 

வளரப்்பு எப்பபாழுதும் ஆய்வு முவறயாகவும் அறிவியல் பூரவ்மாகவும் 

தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டும். குத்தவக எல்வலயில் தவம்பு, பபாங்கமியா, 

பின்னட்டா மற்றும் தகசுவரினா தபான்ற பிராந்திய மரங்கள் நடப்பட்டு, அந்தந்த 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்களில் அபவன்யூ ததாட்டம் தமற்பகாள்ளப்படும். இந்த 

பகுதியில் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

காடு வளரப்்புத் திட்டம் அட்டவவண எண்.4.14 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

பசுவம மண்டல தமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான பட்பஜட் அட்டவவண எண்.4.14 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகை 4.16:  சுகம அரை் நமம் ாடட்ுத் திட்டம் 

ஆை்டு  டவு வசய்ய 

உத்நதசிக்க ் ட்ட 

மரங்களின் 

எை்ைிக்கக 

சரக்வல் 

% 

ச. 

மீ 

இனத்தின் 

வ யர்  
வளரக்்க ் டும் 

என 

எதிர ்ாரக்்க ் டும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்கக 

I 20 80% 200 16 

II 20 80% 200 16 
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III 20 80% 200 தவம்பு, 

பபாங்கமியா 

பின்னா, 

தகசுவரினா 

தபான்றவவ, 

16 

IV 20 80% 200 16 

வி 20 80% 200 16 

அட்டவகை 4.17:  சுகம அரை் நமம் ாடட்ுத் திட்டத்திற்கான  டவ்ெட ்

வசயல் ாடு 
ஆை்டு வசலவு 

வமாத்த 

வசலவு I II III IV V 

எண்களில் 

ததாட்டம் 
20 20 20 20 20 

ததாட்ட பசலவு 2,000 
2,000 2,000 2,000 2,000 

கம்பி தவலி 

புதுப்பித்தல் 

(430 மீட்டர)் 

1,29,000 

ஒரு 

மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 

ரூ.1,29,000 

காரல்ண்ட் 

வாய்க்கால் 

புதுப்பித்தல் 

(320 மீட்டர)் 

96,000 

ஒரு 

மீட்டருக்கு @ 

300ரூ 

ரூ.96,000 

தவவல 

பசய்யப்பட்ட 

பபஞ்சுகளில் 

ததாட்டத்திற்கான 

பசலவு 

30,000 

@ 100 ரூபாய்/ 

மரக்கன்றுகள் 

பராமரிப்பு 

உட்பட 

ரூ. 30,000 

வமாத்தம் ரூ.2,65,000 

 கனிமத்வத முழுவமயாக பிரித்பதடுத்த பிறகு, ததாண்டப்பட்ட குழிகளில் 

மவழநீர ் மற்றும் கசிவு நீர ் தசகரிக்க அனுமதிக்கப்படும், இது அருகிலுள்ள 

கிணறுகவள சாரஜ்் பசய்வதற்கான நீரத்்ததக்கமாக பசயல்படும். மீன் வளரப்்பும் 

முயற்சி தமற்பகாள்ளப்படும். பள்ளங்கவளச ் சுற்றிலும் தடுப்பவண 

அவமக்கப்படும். சுரங்க குத்தவக பகுதிக்கு பவளிதய உள்ள தாவரங்களின் மீது 

சுரங்கத்தின் தாக்கத்வத குவறக்க, தபாதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்வககள் 

பசயல்படுத்தப்பட தவண்டும் என்று பரிந்துவரக்கப்படுகிறது. சுரங்கம் என்பது 

வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் அதிகரித்த மானுடவியல் பசயல்பாடுகவள 

உள்ளடக்கியதால், உள்ளூர ் மக்கவள ஈடுபடுத்துவதன் மூலமும், அத்தவகய 

நடவடிக்வககளின் அதிகரித்த நன்வமகவளப் பற்றி அவரக்ளுக்குக் கற்பிப்பதன் 

மூலமும் சில பகுதிகளுக்கு தவலி அவமக்கலாம். 

4.5.3. விலங்கினங்களின் மீது எதிர் ாரக்்க ் டும் தாக்கம் 

 திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் 

உயிரக்்தகாளக் காப்பகம் எதுவும் இல்வல.  
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 இவடயக மண்டலத்தில் அரிய, உள்ளூர ் மற்றும் அழிந்து வரும் 

உயிரினங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்வல. எவ்வாறாயினும், சுரங்கத்தின் 

தபாது, சுற்றுப்புற வனவிலங்குகளுக்கு எந்தவிதமான பாதகமான 

பாதிப்வபயும் தவிரக்்க, குறிப்பாக காற்று மற்றும் சத்தத்திற்கான 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்வககள் உட்பட ஆய்வு முவறயான 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்வம திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் விஞ்ஞான ஆய்வு 

முவறவய நிரவ்ாகம் நவடஆய்வு முவறப்படுத்தும். 

 உத்ததச சுரங்க குத்தவகப் பகுதிகள் அவனத்திலும் சுற்றித் திரியும் 

விலங்குகள் நுவழவவதத் தடுக்க தவலி அவமக்கப்படும்.  

 இப்பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் பாதகமான 

பாதிப்வபக் குவறக்க உதவும் பசுவமப் பட்வட தமம்பாடு 

தமற்பகாள்ளப்படும். 

4.5.3.1. வன உயிரினங்களின்  ாதுகா ்பு மற்றும்  ாதுகா ்பிற்கான 

 டவடிக்கககள் 

 வனத்துவறயுடன் கலந்தாதலாசித்து தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு உகந்த சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்வககவள 

தமற்பகாள்வது. 

 முன்பமாழியப்பட்ட அவனத்து திட்டங்களுக்கும் என்னுவடய மற்றும் 

சுற்றளவில் தூசி அடக்கும் அவமப்பு நிறுவப்படும் 

 சுரங்கப் பகுதிவயச ் சுற்றியுள்ள ததாட்டங்கள் சிறிய 

விலங்கினங்களுக்கான வாழ்விடங்கவள உருவாக்குவதற்கும் பல்தவறு 

விலங்கினங்களுக்கு சிறந்த சூழவல உருவாக்குவதற்கும் உதவும். பக்கத்து 

கிராமங்களில் இயற்வக மற்றும் வனவிலங்குகள் குறித்த விழிப்புணரவ்வ 

உருவாக்கி தமம்படுத்துதல். 

4.5.3.2. தைி ்பு  டவடிக்கககள் 

 விலங்கினங்களின் வளரச்ச்ி மற்றும் வளரச்ச்ிக்கு அவனத்து தடுப்பு 

நடவடிக்வககளும் எடுக்கப்படும். 

 பக்கத்து கிராமங்களில் இயற்வக மற்றும் வனவிலங்குகள் பற்றிய 

விழிப்புணரவ்வ உருவாக்கி தமம்படுத்துதல். 

 வனவிலங்குகள் திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் வந்தால், அவவகளுக்கு தீங்கு 

விவளவிக்காதவாறு பணியாளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். மாவல 

6.00 மணிக்கு தமல் எந்த பணியும் தமற்பகாள்ளக்கூடாது. 

4.5.4.  ீரவ்ாழ்  ல்லுயிர் மீதான தாக்கம் 

 சாதாரண கல்   குவாரியில் இருந்து கழிவுநீர ் பவளிதயற்றம் 

முன்பமாழியப்படாததால், சுரங்க நடவடிக்வககள் தற்தபாதுள்ள நீரவ்ாழ் 

சூழலுக்கு இவடயூறு ஏற்படுத்தாது. சுரங்க குத்தவக பகுதிக்குள் இயற்வகயான 
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வற்றாத தமற்பரப்பு நீரந்ிவல இல்வல. எனதவ, சுரங்க குத்தவக பகுதியில் நீரவ்ாழ் 

பல்லுயிர ்பபருக்கம் காணப்படவில்வல. 

4.5.5 உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்க மதி ்பீடு 

 தாக்கம் மற்றும் மதிப்பீடுகளின் விவரம் அட்டவவண எண் 4.16 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகை 4.18: சூழலியல் தாக்க மதி ்பீடுகள் 

வ.எை்  ை்புக்கூறுகள் மதி ்பீடு 

1 ததசிய பூங்கா/வனவிலங்குகளுக்கு 

அருகாவமயில் 

சரணாலயம் / காப்புக்காடு / 

சதுப்புநிலங்கள் / கடற்கவர / 

முகதத்ுவாரம் / கடல் 

10 கிமீ சுற்றளவுக்குள் காப்புக்காடுகள் 

இல்வல. 

2 முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

தமற்பரப்பு நீரின் தரத்வத 

பாதிக்கிறது, இது 

வனவிலங்குகளுக்கும் தண்ணீவர 

வழங்குகிறது 

'இல்வல' திட்டமிடப்பட்ட அல்லது 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட வனவிலங்கு 

விலங்குகள் வமயப் பகுதியில் 

வழக்கமாகக் காணப்படுகின்றன. 

3 அரிதான அல்லது அழிந்து வரும் 

உயிரினங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு 

அருகில் அவமந்துள்ளது 

முக்கிய சுரங்க குதத்வக பகுதியில் 

எந்த ஆபதத்ான, அபாயகரமான, 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் 

காணப்படவில்வல. 

4 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் 

வனவிலங்குகளுக்கான 

நீரந்ிவலகளுக்கு அணுகவல 

கட்டுப்படுத்துகிறது 

'இல்வல' 

5 இந்த திட்டம் இடம்பபயரவ்ு 

பாவதகவள பாதிக்கும் 

கண்காணிப்புக் காலத்தில் 

இடம்பபயரத்ல் பாவத 

காணப்படவில்வல. 

6 முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அருகில் உள்ள பல்லுயிரப்் பகுதிவய 

பாதிக்கும் வண்டல் மண்வண 

அதிகரிக்கிறது. 

பூமாவல வடிகால் தபான்ற தமற்பரப்பு 

ஓவட தமலாண்வம அவமக்க 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது, எனதவ 

அருகில் சுரங்கப் பகுதி இருக்காது. 

7 திட்ட நடவடிக்வககளால் வன 

விலங்குகள் வீழ்சச்ி/சறுக்கல் 

அல்லது இறப்பு ஏற்படும் அபாயம் 

'இல்வல' 

8 திட்டத்தின் பசயல்பாடுகள் 

பாதிக்கப்படுகின்றன 

சுரங்க குத்தவக தளத்தில் 

இனப்பபருக்கம் மற்றும் கூடு கட்டும் 
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பறவவகள் மற்றும் விலங்குகளின் 

இனப்பபருக்கம்/கூடு கட்டும் 

இடங்கள் 

இடம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்வல. 

விலங்கினங்கள் பபரும்பாலும் 

தாங்கல் பகுதியில் இருந்து 

இடம்பபயரந்்தன. 

9 சுரங்கத் திட்டம் வன 

அடிப்பவடயிலான 

வாழ்வாதாரத்வத பாதிக்கிறது / 

உள்ளூர ்வாழ்வாதாரம் சாரந்்து 

இருக்கும் எந்தபவாரு குறிப்பிட்ட 

வன உற்பத்திவயயும் பாதிக்கிறது 

'இல்வல' 

10 இத்திட்டம் கழிவுநீவர 

நீரந்ிவலகளில் பவளியிடுகிறது, 

இது வனவிலங்குகளுக்கு நீவர 

வழங்குகிறது 

வமயப் பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிவலகள் 

இல்லாததால் நீர ்மாசுபடுவதற்கான 

வாய்ப்புகள் குவறவு. 

11 இத்திட்டம் சதுப்பு நிலங்கவள 

பாதிக்கும் 

மீன் இனப்பபருக்கம், கடல் 

சூழலியல் 

'இல்வல'. சதுப்பு நிலம் அருகிலுள்ள 

வமயத்தில் இல்வல 

சுரங்க குத்தவக பகுதி. முக்கிய 

சுரங்கப் பகுதியில் இனப்பபருக்கம் 

மற்றும் கூடு கட்டும் இடம் இல்வல. 

12 இத்திட்டம் மருதத்ுவப் பயன் 

பகாண்ட ஒரு பகுதியின் 

தாவரங்கவள பாதிக்கும் 

'இல்வல' 

13 வனப்பகுதி திவசதிருப்பப்பட 

தவண்டும், காரப்ன் உயர ்

சீக்பவஸ்ட்தரஷன் உள்ளது 

'இல்வல' அங்கு எந்த வன நிலமும் 

மாற்றப்படவில்வல. 
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வ. 

எை் 
அம்ச விளக்கம் 

சூழலியல் மற்றும் 

 ல்லுயிர் (EB) 

மீதான 

சாத்தியமான 

தாக்கங்கள் 

தாக்கம் - 

 ிகழ்தகவு விளக்கம் / 

 ியாய ் டுத்தல் 

முக்கியத்துவம் 
தைி ்பு 

 டவடிக்கககள் 

சுரங்கத்திற்கு மு ்கதய கட்டம் 

பபாதுவான மலர ்

பன்முகத்தன்வமயின் 

தள குறிப்பிட்ட 

இழப்பு (தநரடி 

தாக்கம்) 

தளத்தில் பபாதுவான 

மலர ்(மரங்கள் அல்ல) 

இனங்கள் உள்ளன. 

இந்த இனங்கள் 

அழிக்கப்படுவதால் 

தாவரங்கள் இழப்பு 

ஏற்படாது 

பதாடரப்ுவடய 

விலங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்வமயின் 

தள குறிப்பிட்ட 

இழப்பு (பகுதி 

தாக்கம்) 

இந்த தளம் பபாதுவான 

இனங்கவள மட்டுதம 

ஆதரிக்கிறது, அவவ 

தாங்கல் மண்டல 

ரிசரவ்் வனப் பகுதியின் 

பல்தவறு வவகயான 

வாழ்விடங்கவளப் 

பயன்படுத்துகின்றன. 

எனதவ, 

விலங்கினங்களின் 

பன்முகத்தன்வம 

அசச்ுறுத்தல் இல்வல. 

-வாழ்விட இழப்பு 

(தநரடி தாக்கம்) 

தனிதத்ுவமான 

தாவரங்கள் அல்லது 
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விலங்கினங்களுக்கான 

தனித்த / முக்கியமான 

வாழ்விட அவமப்வப 

தளம் 

உருவாக்கவில்வல. 

சுரங்க கட்டம் 

2 இயந்திரம் மற்றும் 

பதாழிலாளரக்வளப் 

பயன்படுத்தி கனிம 

அகழ்வு, 

தபாக்குவரத்து 

நடவடிக்வககள் 

சத்தத்வத 

உருவாக்கும். 

இவரசச்ல் 

காரணமாக தளத்தில் 

சாதாரண 

விலங்கினங்களின் 

இயக்கங்களுக்கு 

தளம் சாரந்்த 

இவடயூறு. (பகுதி 

தாக்கம்) 

தனித்த தாவரங்கள் 

அல்லது 

விலங்கினங்களுக்காக 

தளம் தனித்துவமான / 

முக்கியமான வாழ்விட 

அவமப்வப 

உருவாக்கவில்வல. 

குவறவான 

தீவிரம் 

மாவல 5 மணிக்குப் பிறகு 

சுரங்கத் பதாழிவல 

தமற்பகாள்ளக் கூடாது. 

குப்வப கிடங்கின் அகழ்வு 

மற்றும் தபாக்குவரதத்ு 

பணிகள் இரவு 7 மணிக்கு 

முன் நிறுத்தப்பட 

தவண்டும். 

3 பபாருடக்வள 

எடுத்துச ்

பசல்வதற்கான 

வாகன இயக்கம், 

இழுதத்ுச ்பசல்லும் 

சாவலகள் மற்றும் 

SO2, NO2, CO 

தபான்றவற்றின் 

உமிழ்வு காரணமாக 

தூசிவய (SPM) 

உருவாக்கும். 

தூசி படிதல் மற்றும் 

CO உமிழ்வு 

காரணமாக 

சுற்றியுள்ள 

விவசாயம் மற்றும் 

அதனுடன் 

பதாடரப்ுவடய 

விலங்கினங்கள் 

மீதான தாக்கம். 

(மவறமுக தாக்கம்) 

வமயப் பகுதியிலிருந்து 

பவகு பதாவலவில் 

உள்ள விவசாய நிலம் 

என்பதால் பாதிப்பு 

குவறவு. 

குவறவான 

தீவிரம் 

அவனத்து வாகனங்களும் 

பபாருதத்மான உமிழ்வு 

நிவலகளுக்குச ்

சான்றளிக்கப்படும். 

தமலும் ததாட்டக்கவல 

பரிந்துவரக்கப்பட்டுள்ளது 

சுரங்கப் பகுதிவயச ்சுற்றி 

பதயாடீசல், பமத்தனால் 

மற்றும் உயிரி 
எரிபபாருள் தபான்ற 

மாற்று எரிபபாருவளக் 

பகாண்டு வாகனங்கவள 

தமம்படுதத்வும். 
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4.6 சமூக ் வ ாருளாதாரம் 

4.6.1 எதிர் ார்த்த தாக்கம் 

 சுரங்க நடவடிக்வககளில் இருந்து தூசி உற்பத்தியானது, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மக்களின் ஆதராக்கியத்தில் 

எதிரம்வறயான தாக்கத்வத ஏற்படுத்தும். 

 டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தால் அப்தராச ்தராடுகள் தசதமவடயும் 

 தநரடியாகவும் மவறமுகமாகவும் தவவல வாய்ப்புகள் அதிகரிப்பதன் 

மூலம் அப்பகுதி மக்களின் பபாருளாதார நிவலவய தமம்படுத்துகிறது. 

4.6.2 வ ாதுவான தைி ்பு  டவடிக்கககள் 

 அவனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கும் நல்ல பராமரிப்பு 

நவடஆய்வு முவறகள் பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான இவரசச்ல் 

சிக்கல்கவளத் தவிரக்்க உதவும். 

 மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி 

திட்டப் பகுதியிலும் அவதச ்சுற்றிலும் பசுவமப் பட்வட உருவாக்கப்படும். 

 வமய மண்டலத்திற்குள் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்வபக் குவறக்க காற்று 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்வக எடுக்கப்படும். 

 பதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சட்டம் மற்றும் 

விதிகளின்படி வகயுவறகள், பெல்பமட்கள், பாதுகாப்பு காலணிகள், 

கண்ணாடிகள், ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மற்றும் காதுகவளப் 

பாதுகாக்கும் சாதனங்கள் தபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும். 

 இந்த திட்டத்தில் இருந்து தநரடியாகவும் மவறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, 
வரிகள் தபான்றவற்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில மற்றும் மத்திய 

அரசுகளுக்கு பலன் கிவடக்கும். 

 தமற்கூறிய விவரங்களிலிருந்து, சுரங்க பசயல்பாடுகள் அப்பகுதியில் அதிக 

நன்வம பயக்கும் தநரம்வறயான தாக்கத்வத ஏற்படுத்தும். 

4.7 வதாழில்சார் ஆநராக்கியம் மற்றும்  ாதுகா ்பு 

 சுரங்கத்தின் பசயல்பாட்டு கட்டத்தில் பதாழில்சார ்ஆதராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு அபாயங்கள் ஏற்படுகின்றன மற்றும் முதன்வமயாக பின்வருவன 

அடங்கும்: 

 சுவாச ஆபத்துகள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 பவடிக்கும் தசமிப்பு மற்றும் வகயாளுதல் 

4.7.1 சுவாசம் அ ாயங்கள் 

சிலிக்கா தூசியின் நீண்டகால பவளிப்பாடு சிலிதகாசிவஸ ஏற்படுத்தக்கூடும், 

பின்வரும் நடவடிக்வககள் பரிந்துவரக்கப்படுகின்றன: 
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 எக்ஸ்கதவட்டர ் மற்றும் டிப்பரக்ளின் தகபின்கள் ஏசி மற்றும் ஒலி 

ஆதாரத்துடன் இவணக்கப்படும் 

 தனிப்பட்ட முகமூடிகவள பயன்படுத்துவது கட்டாயமாக்கப்படும் 

4.7.2 சத்தம் 

சுரங்க நடவடிக்வககளின் தபாது பதாழிலாளரக்ள் அதிக சத்தத்திற்கு ஆளாக 

தநரிடும். பின்வரும் நடவடிக்வககள் பசயல்படுத்த முன்பமாழியப்பட்டுள்ளன 

 எந்தபவாரு பணியாளரும் 75 dB(A) க்கும் அதிகமான இவரசச்ல் அளவவ ஒரு 

நாவளக்கு 8 மணிதநரத்திற்கு தமல் தகட்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் 

பவளிப்படுத்த மாட்டாரக்ள். 

 8 மணிதநரத்திற்கு சமமான ஒலி அளவு 75 dB(A), உசச் ஒலி அளவுகள் 140 dB(C), 

அல்லது சராசரி அதிகபட்ச ஒலி அளவு 110 dB(A) ஐ அவடயும் தபாது 

பசவிப்புலன் பாதுகாப்பின் பயன்பாடு தீவிரமாக பசயல்படுத்தப்படும். 

 பகாடுக்கப்பட்ட காது மஃப்ஸ் காதில் ஒலி அளவவக் குவறந்தது 75 dB(A) 

ஆகக் குவறக்கும். 

 அதிக இவரசச்ல் அளவுக்கு பவளிப்படும் பதாழிலாளரக்ளுக்கு 

அவ்வப்தபாது மருத்துவ பசவிப்புலன் தசாதவனகள் பசய்யப்படும் 

4.7.3 உடல் அ ாயங்கள் 

உடல் அபாயங்கவளக் கட்டுப்படுத்த பின்வரும் நடவடிக்வககள் 

முன்பமாழியப்பட்டுள்ளன 

 பணியிட பாதுகாப்பு தமலாண்வம குறித்த குறிப்பிட்ட பணியாளரக்ளுக்கு 

பயிற்சி அளிக்கப்படும்; 

 தற்பசயலான பாவற வீழ்சச்ி மற்றும் / அல்லது நிலசச்ரிவவத் தடுக்க, 

குறிப்பாக பவடிப்பு நடவடிக்வககளுக்குப் பிறகு, பதாழிலாளரக்ளுக்கு 

பவளிப்படும் ஒவ்பவாரு தமற்பரப்வபயும் பாவற அளவிடுவதன் மூலம் 

பணித் தள மதிப்பீடு பசய்யப்படும்; 

 இயற்வக தவடகள், தற்காலிக தண்டவாளங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட 

ஆபத்து சமிக்வஞகள் பாவற பபஞ்சுகள் அல்லது தவர மட்டத்திலிருந்து 2 

மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரத்தில் தவவல பசய்யப்படும் மற்ற குழி 

பகுதிகளில் வழங்கப்படும்; 

 யாரட்ுகள், சாவலகள் மற்றும் நவடபாவதகவள பராமரித்தல், தபாதுமான 

நீர ்வடிகால் வழங்குதல் மற்றும் கரடுமுரடான கிராவல் தபான்ற அவனத்து 

வானிவல தமற்பரப்புடன் வழுக்கும் பரப்புகவளத் தடுப்பதும் 

தமற்பகாள்ளப்படும். 

4.7.4 வதாழில்சார் சுகாதார ஆய்வு 

 அவனத்து நபரக்ளும் முன் தவவலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்தபாது மருத்துவ 

பரிதசாதவனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் தசாதவனகவள 
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நடத்துவதன் மூலம் பணியாளரக்ள் பதாழில் சாரந்்த தநாய்களுக்கு 

கண்காணிக்கப்படுவாரக்ள் 

 பபாது உடல் பரிதசாதவனகள் 

 ஆடிதயாபமட்ரிக் தசாதவனகள் 

 முழு மாரப்ு, எக்ஸ்தர, நுவரயீரல் பசயல்பாடு தசாதவனகள், 

ஸ்வபதராபமட்ரிக் தசாதவனகள் 

 காலஆய்வு முவற மருத்துவ பரிதசாதவன - ஆண்டுததாறும் 

 நுவரயீரல் பசயல்பாடு தசாதவன - ஆண்டுததாறும், தூசி பவளிப்படும் 

 கண் பரிதசாதவன 

 தளத்தில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் வழங்கப்படும். மருந்துகள் மற்றும் 

இதர பரிதசாதவன வசதிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். உடனடியாக 

சிகிசவ்சக்காக சுரங்கத்தில் முதலுதவி பபட்டி வவக்கப்படும். 

 ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட ஊழியரக்ளுக்கு முதலுதவி பயிற்சி பதாடரந்்து 

அளிக்கப்படும். முதலுதவி பயிற்சி பபற்ற உறுப்பினரக்ளின் பட்டியல்கள் 

மூதலாபாய இடங்களில் காட்டப்படும். 

4.8 சுரங்க கழிவு நமலாை்கம 

 முன்பமாழியப்பட்ட எந்த குவாரிகளிலிருந்தும் கழிவுகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்வல. 

4.9 சுரங்க மூடல் 

 சுரங்கத் திட்டங்களில் சுரங்க மூடல் திட்டம் மிக முக்கியமான சுற்றுசச்ூழல் 

ததவவ. சுரங்க மூடல் திட்டம் பதாழில்நுட்ப, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, சட்ட மற்றும் நிதி 

அம்சங்கவள முற்தபாக்கான மற்றும் பிந்வதய மூடல் பசயல்பாடுகவள 

உள்ளடக்கியதாக இருக்க தவண்டும். மூடல் பசயல்பாடு என்பது திட்டப்பணி 
நீக்கப்பட்டதில் இருந்து பதாடங்கும் பதாடரச்ச்ியான பசயல்பாடுகள் ஆகும். 

எனதவ, சுரங்கத் திட்டத்தில் முற்தபாக்கான சுரங்க மூடல் திட்டம் குறிப்பாகக் 

வகயாளப்பட தவண்டும் மற்றும் சுரங்கத் திட்டத்துடன் மறுபரிசீலவன 

பசய்யப்பட தவண்டும். முற்தபாக்கான சுரங்க மூடல் என்பது பதாடரச்ச்ியான 

பதாடர ்நடவடிக்வகயாக இருப்பதால், விஞ்ஞான சுரங்கத்தின் முன்பமாழிவுகள் 

மூடல் திட்டத்தில் தசரக்்கப்பட தவண்டிய பபரும்பாலான பசயல்பாடுகவள 

உள்ளடக்கியது என்பது பவளிப்பவடயானது. தளத்திற்கான மூடல் தநாக்கங்கவள 

உருவாக்கும் தபாது, தளத்தின் ஏற்கனதவ உள்ள அல்லது சுரங்கத்திற்கு முந்வதய 

நில பயன்பாட்வட கருத்தில் பகாள்வது அவசியம்; 

 சுரங்கத்வத வகவிடுவதுடன் பின்வரும் பரந்த தநாக்கங்களும் 

பவற்றிகரமாக அவடயப்படுவவத உறுதி பசய்வதத முதன்வமயான 

தநாக்கமாகும்: 
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 சுரங்க உரிவமயாளரக்ள், ஒழுங்குஆய்வு முவற ஏபஜன்சிகள் மற்றும் 

பபாதுமக்களுக்கு ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய தளத்திற்கு உற்பத்தி மற்றும் 

நிவலயான பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு உருவாக்க 

 பபாது சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளின் பாதுகாப்வபப் 

பாதுகாக்க 

 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்வபக் குவறக்க 

 மதிப்புமிக்க பண்புகவளயும் அழகியவலயும் பாதுகாக்க 

 பாதகமான சமூக-பபாருளாதார தாக்கங்கவள சமாளிக்க. 

4.9.1 சுரங்க மூடல் அளவுநகால் 

சுரங்கத்வத மூடுவதில் உள்ள நிபந்தவனகள் கீதழ விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.9.1.1 உடல்  ிகலத்தன்கம 

 சுரங்கப் பணிகள், கட்டிடங்கள், ஓய்வு தங்குமிடங்கள் தபான்றவற்வற 

உள்ளடக்கிய அவனத்து மானுடவியல் கட்டவமப்புகளும், சுரங்கம் பசயலிழந்த 

பிறகு மீதமுள்ளவவ உடல் ரீதியாக நிவலயானதாக இருக்க தவண்டும். ததால்வி 

அல்லது உடல் ரீதியான சீரழிவு காரணமாக பபாது சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்புக்கு அவரக்ள் எந்த ஆபத்வதயும் முன்வவக்கக்கூடாது, தமலும் 

அவரக்ள் வடிவவமக்கப்பட்ட பசயல்பாடுகவள அவரக்ள் பதாடரந்்து பசய்ய 

தவண்டும். முன்பமாழியப்பட்ட வடிவவமப்பு காலங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு 

காரணிகள் பவள்ளம், சூறாவளி, காற்று அல்லது பூகம்பங்கள் தபான்ற தீவிர 

நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற இயற்வக நிரந்தரமான நிகழ்வுகவள முழுவமயாக 

கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ள தவண்டும்.அரிப்பு தபான்ற சக்திகள் 

4.9.1.2 இரசாயன  ிகலத்தன்கம 

 சுரங்க தளத்தில் திடக்கழிவுகள் இரசாயன நிவலத்தன்வமயுடன் இருக்க 

தவண்டும். இதன் பபாருள், உதலாகங்கள், உப்புகள் அல்லது கரிம தசரம்ங்களின் 

கசிவுக்கு வழிவகுக்கும் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்லது நிவலவமகளின் 

விவளவுகள் பபாது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்வத 

ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது சுற்றுசச்ூழல் பண்புகவள சீரக்ுவலக்கக்கூடாது. 

மாசுபடுத்தும் பவளிதயற்றம் பாதகமான தாக்கங்கவள ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று 

முன்கூட்டிதய கணிக்கப்பட்டால், இவடநிறுத்தப்பட்ட திடப்பபாருட்கவள 

நிவலநிறுத்துவது அல்லது நீரின் தரம் மற்றும் அளவு தபான்றவற்வற தமம்படுத்த 

பசயலற்ற சிகிசவ்ச தபான்ற பபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்வககள் 

திட்டமிடப்படலாம். மூடிய சுரங்கத்வதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள நீர,் மண் 

மற்றும் காற்றின் தரங்களுக்கு சட்ட வரம்புகவள மீறும் மாசுபடுத்தும் 

பசறிவுகளின் பாதகமான விவளவு எதுவும் இல்வல என்பவத கண்காணிப்பு 

நிரூபிக்க தவண்டும். 
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4.9.1.3 உயிரியல்  ிகலத்தன்கம 

 சுற்றியுள்ள சூழலின் ஸ்திரத்தன்வம முதன்வமயாக தளத்தின் இயற்பியல் 

மற்றும் இரசாயன பண்புகவள சாரந்்துள்ளது, அததசமயம் சுரங்க தளத்தின் 

உயிரியல் உறுதிப்பாடு மறுவாழ்வு மற்றும் இறுதி நில பயன்பாட்டுடன் 

பநருக்கமாக பதாடரப்ுவடயது. ஆயினும்கூட, உயிரியல் நிவலத்தன்வமயானது, 

மண்ணின் உவறவய உறுதிப்படுத்துதல், அரிப்பு/கழுவி, கசிவு தபான்றவற்வறத் 

தடுப்பதன் மூலம் உடல் அல்லது இரசாயன நிவலத்தன்வமவய கணிசமாக 

பாதிக்கலாம். 

 புனரவ்ாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கங்களில் ஒன்று சீரக்ுவலந்த 

தளத்தின் மீது ஒரு தாவர உவற பபாதுவாக உள்ளது, ஏபனனில் தளத்வத 

நிவலநிறுத்துவதற்கு தாவர உவற சிறந்த நீண்ட கால ஆய்வு முவறயாகும். 

புனரவ்ாழ்வுத் திட்டத்தின் முக்கிய நிலதவவல கூறுகள் முடிந்ததும், நிவலயான 

தாவர சமூகத்வத நிறுவுவதற்கான பசயல்ஆய்வு முவற பதாடங்குகிறது. மறு 

தாவரங்களுக்கு, மண் ஊட்டசச்த்து அளவவ தமலாண்வம பசய்வது ஒரு 

முக்கியமான கருத்தாகும். ஊட்டசச்த்துக்கவளச ் தசரப்்பது மூன்று 

சூழ்நிவலகளில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 சமூக வனவளரச்ச்ிக்கான தமம்பாட்டிற்காக பரப்பப்பட்ட தமல்மண்ணின் 

ஊட்டசச்த்து நிவல உள்ள பபாருவள விட குவறவாக இருந்தால் 

 இயற்வகயாக நிகழும் தாவரங்கவள விட அதிக ஊட்டசச்த்து 

ததவவப்படும் தாவரங்கவள வளரக்்கும் தநாக்கம் எ.கா. 

விவசாயத்திற்கான திட்டமிடல் 

 ஈரப்பதம் கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் பூரவ்ீக 

தாவரங்களிலிருந்து விவரவான வளரச்ச்ிப் பதிவலப் பபறுவது 

விரும்பத்தக்கது எ.கா. பசுவமத் தவடகளின் வளரச்ச்ி 

சுரங்க மூடல் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி இருக்க 

தவண்டும். சுரங்க மூடல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாகும் மற்றும் சுரங்க மூடல் திட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பசயல்ஆய்வு 

முவறயின்படி மூடல் நடவடிக்வககள் தமற்பகாள்ளப்படும். 
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                                                        அத்தியாயம் 5 

மாற்றுகளின்  கு ் ாய்வு (வதாழில்நுட் ம் மற்றும் தளம்) 

5.0 அறிமுகம் 

திட்ட முன்பமாழிவுக்கு மாற்றாக கருதுவது சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

பசயல்ஆய்வு முவறயின் ததவவயாகும். ஸ்தகாப்பிங் பசயல்பாட்டின் தபாது, ஒரு 

முன்பமாழிவுக்கான மாற்றுகவள தநரடியாகதவா அல்லது அவடயாளம் 

காணப்பட்ட முக்கிய சிக்கல்கவளக் குறிப்பிடுவதன் மூலமாகதவா 

பரிசீலிக்கலாம் அல்லது சுத்திகரிக்கலாம். மாற்றுகளின் ஒப்பீடு குவறந்தபட்ச 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்களுடன் திட்ட தநாக்கங்கவள அவடவதற்கான சிறந்த 

ஆய்வு முவறவய தீரம்ானிக்க உதவுகிறது அல்லது மிகவும் சுற்றுசச்ூழல் நட்பு 

மற்றும் பசலவு குவறந்த விருப்பங்கவளக் குறிக்கிறது. 

5.1 திடட் தளத்தின் நதரவ்ின் பின்னைியில் உள்ள காரைிகள் 

சின்னஉலகாணி கிராமத்தில் உள்ள சின்ன உலகாணி  சாதாரண கல்   

மற்றும் கிராவல் சுரங்க திட்டம் என்பது குறிப்பிட்ட தளத்தின் சாதாரண கல்வல 

ததாண்டுவதற்கான ஒரு சுரங்க திட்டமாகும். அவனத்து முன்பமாழியப்பட்ட 

சுரங்க குத்தவக பகுதிகளும் பின்வரும் நன்வமகவளக் பகாண்டுள்ளன: - 

 கனிமப் படிவு காடு அல்லாத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

 திட்டப் பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்வல; எனதவ ஆர ் & ஆர ் சிக்கல்கள் 

எதுவும் இல்வல. 

 சுரங்க குத்தவகக்கு பயன்படுதத்ப்பட்ட பகுதிகளில் ஆறு, ஓவட, நல்லா 

மற்றும் நீரந்ிவலகள் இல்வல. 

 இந்த பிராந்தியத்தில் திறவமயான, அவர திறன் மற்றும் திறவமயற்ற 

பதாழிலாளரக்ள் கிவடப்பது. 

 மருதத்ுவம், தீயவணப்பு, கல்வி, தபாக்குவரத்து, தகவல் பதாடரப்ு மற்றும் 

உள்கட்டவமப்பு வசதிகள் தபான்ற அவனதத்ு அடிப்பவட வசதிகளும் 

நன்கு இவணக்கப்பட்டு அணுகக்கூடியதாக உள்ளது. 

 சுரங்க நடவடிக்வககள் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் குறுக்கிடாது. எனதவ, 

நிலத்தடி நீர ்சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்வல. 

 ஆய்வு பகுதி நில அதிரவ்ு மண்டலத்தில் விழுகிறது - II, கடந்த கால 

வரலாற்றில் நிலசச்ரிவுகள், நிலநடுக்கம், சரிவு தபான்ற பபரிய 

வரலாறுகள் எதுவும் பதிவு பசய்யப்படவில்வல. 

5.2 மாற்று தளத்தின்  கு ் ாய்வு 

அவனத்து சுரங்க தளங்களும் கனிம குறிப்பிட்டவவ என்பதால் மாற்று எதுவும் 

பரிந்துவரக்கப்படவில்வல 
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5.3 முன்வமாழிய ் டட் வதாழில்நுட ்த்கதத் நதர் ்வதடு ் தற்கு ் 

பின்னால் உள்ள காரைிகள் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வாரப்்பு சுரங்க பசயல்பாடு, 

துவளயிடுதல் மற்றும் பவடிக்கும் ஆய்வு முவற அப்பகுதியில் சாதாரண கல் 

வலப் பிரிதப்தடுக்க பயன்படுதத்ப்படும். பயன்படுதத்ப்பட்ட அவனத்து சுரங்க 

குத்தவக பகுதிகளும் பின்வரும் நன்வமகவளக் பகாண்டுள்ளன - 

 கனிமப் படிவு ஒதர மாதிரியாகவும், பாத்ததாலித் உருவாக்கமாகவும் 

இருப்பதால், நிலதத்டி ஆய்வு முவறவய விட திறந்தபவளி தவவல 

பசய்யும் ஆய்வு முவற விரும்பப்படுகிறது. 

 எக்ஸ்கதவட்டரின் உதவியுடன் பபாருள்கள் டம்ப்பரக்ள் / டிரிப்பரக்ளில் 

ஏற்றப்பட்டு ததவவப்படும் வாடிக்வகயாளரக்ளுக்கு பகாண்டு 

பசல்லப்படும். 

 கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட பிளாஸ்டிங் பதாழில்நுட்பத்துடன் ப்ளாஸ்டிங் மற்றும் 

பயிற்சிகள் கிவடப்பது ததவவயான துண்டு துண்டாக பகாடுக்கிறது, 

இதனால் கனிமம் பாதுகாப்பாக வகயாளப்படுகிறது மற்றும் இரண்டாம் 

நிவல பவடிப்பு இல்லாமல் பயன்படுதத்ப்படுகிறது. 

 சுரங்க நடவடிக்வககளுக்குத் தகுதியான அவர திறன் பகாண்ட 

பதாழிலாளரக்ள் அருகிலுள்ள கிராமங்கவளச ் சுற்றி எளிதாகக் 

கிவடக்கின்றனர ்

5.4 மாற்றுத் வதாழில்நுட் த்தின்  கு ் ாய்வு 

இந்த திட்டங்களுக்கு திறந்த காஸ்ட் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட ஆய்வு 

முவற ததரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பதாழில்நுட்பம் குவறவான கரப்்ப 

காலத்வதக் பகாண்டுள்ளது, பபாருளாதார ரீதியாக லாபகரமானது, 

பாதுகாப்பானது மற்றும் குவறந்த உவழப்புச ் பசலவவக் பகாண்டது. சந்வத 

நிவலவமக்கு ஏற்ப உற்பத்திவய அதிகரிக்க அல்லது குவறக்க இந்த ஆய்வு 

முவற உள்ளவமந்த பநகிழ்வுதத்ன்வமவயக் பகாண்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம் 6 

சுற்றுசச்ூழல் கை்காைி ்பு திட்டம் 

 

 

6.0 வ ாது 

சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

சுற்றுசச்ூழலில் நிகழக்கூடிய சாத்தியமான மாற்றங்கவளக் குறிக்கிறது, இது 

இயற்வக சூழலின் நிவலவய பராமரிக்க ததவவயான இடங்களில் சரிபசய்யும் 

நடவடிக்வககவள பசயல்படுத்த வழி வகுக்கிறது. ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட 

நடவடிக்வககளின் பசயல்திறன் அல்லது குவறபாட்வட மதிப்பிடுவதற்கு 

மதிப்பீடு மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும் மற்றும் எதிரக்ால திருத்தங்களுக்கான 

நுண்ணறிவவ வழங்குகிறது. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பின் முக்கிய தநாக்கம், சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் மற்றும் பசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் நவடஆய்வு முவறயில் உள்ள 

நிவலவமகள் ஆகியவற்றில் பபறப்பட்ட முடிவுகள் திட்டமிடல் கட்டத்தில் 

கணிப்புக்கு இணங்குவவத உறுதி பசய்வதாகும். முடிவுகளின் முந்வதய 

கணிப்பில் இருந்து கணிசமான விலகல் ஏற்பட்டால், காரணத்வத அவடயாளம் 

காணவும், தீரவ்ு நடவடிக்வககவள பரிந்துவரக்கவும் இது அடிப்பவடத் தரவாக 

அவமகிறது. சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு என்பது சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) 

சட்டம், 1986 இன் கீழ் சட்டப்பூரவ் விதிகளுக்கு இணங்குவது கட்டாயமாகும், 

மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணயம் வழங்கிய EC உத்தரவுகளின் 

கீழ் கண்காணிப்பு பதாடரப்ான பபாருத்தமான நிபந்தவனகள் மற்றும் 

தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் உத்தரவின் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தவனகள் CTE/CTO வழங்குதல். 

6.1 கை்காைி ்பு வ ாறிஆய்வு முகறயின் ஆய்வு முகற 

EMP ஐ பசயல்படுத்துதல் மற்றும் காலஆய்வு முவற கண்காணிப்பு 

ஆகியவவ திட்ட ஆதரவாளரக்ளால் தமற்பகாள்ளப்படும். முன்பமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகவளக் கண்காணிப்பதற்காக ஒரு விரிவான 

கண்காணிப்பு பபாறிஆய்வு முவற வகுக்கப்பட்டுள்ளது; தூசிவய அடக்குதல், 

சத்தம் மற்றும் பவடிப்பு அதிரவ்ுகவள கட்டுப்படுத்துதல், இயந்திரங்கள் மற்றும் 

வாகனங்கவள பராமரித்தல், சுரங்க வளாகத்தில் வீடட்ு பராமரிப்பு, ததாட்டம், 

சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்வம திட்டத்வத பசயல்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி நிவலவமகள் தபான்ற சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்வககள் 

அந்தந்த சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்படும். மறுபுறம், கிரன்ீ பபல்ட் 

தமம்பாடு, சுற்றுசச்ூழல் தர கண்காணிப்பு தபான்ற பகுதி அளவிலான பாதுகாப்பு 
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நடவடிக்வககவள பசயல்படுத்துவது, அவரக்ளின் சுரங்க நிரவ்ாகத்திற்கு 

அறிக்வக பசய்யும் மூத்த நிரவ்ாகியால் தமற்பகாள்ளப்படுகிறது. 

முன்பமாழியப்பட்ட அவனத்து குவாரிகளிலும் EMP மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்வககவள பசயல்படுதத்ுவவத கண்காணிக்க 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பசல் (EMC) அவமக்கப்படும். 

இந்த கலத்தின் பபாறுப்புகள்: 

 மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்வககவள பசயல்படுத்துதல் 

 திட்டத்வத பசயல்படுதத்ுவவத கண்காணித்தல் 

 ததாட்டத்திற்கு பிந்வதய பராமரிப்பு 

 எடுக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்வககளின் பசயல்திறவன 

சரிபாரக்்க 

 சுற்றுசச்ூழலுடன் பதாடரப்ுவடய பிற பசயல்பாடு 

 ததவவப்படும்தபாது நிபுணரின் ஆதலாசவனவயப் பபறுதல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பசல் தளதத்ில் உள்ள அவனதத்ு 

கண்காணிப்பு திட்டங்கவளயும் ஒருங்கிவணக்கும் மற்றும் இவ்வாறு 

உருவாக்கப்படும் தரவு பதாடரந்்து மாநில ஒழுங்குஆய்வு முவற 

நிறுவனங்களுக்கு இணக்க நிவல அறிக்வககளாக வழங்கப்படும். 

கண்காணிக்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் 

பகுப்பாய்வு அறிக்வக ஒவ்பவாரு முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட ஆதரவாளராலும் 

அவரயாண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கு ஒரு இவடபவளியில் தமிழ்நாடு மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு (TNPCB) சமரப்்பிக்கப்படும். அவரயாண்டு 

அறிக்வககள் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வன அவமசச்கம், பிராந்திய அலுவலகம் 

மற்றும் மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணயம் ஆகியவற்றிற்கும் 

சமரப்்பிக்கப்படுகின்றன. 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளின் மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு மத்திய மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (CPCB) / சுற்றுசச்ூழல், வனம் மற்றும் காலநிவல மாற்ற 

அவமசச்கம் (சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனதத்ுவற அவமசச்கம் & CC) 

வழிகாட்டுதல்களின்படி இருக்கும். 
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 டம் 6.1: முன்வமாழிய ் ட்ட சுற்றுசச்ூழல் கை்காைி ்பு வசல் 

 

* முன்பமாழியப்பட்ட அவனத்து திட்டங்களிலும் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு 

பிரிவு உருவாக்கப்படும் 

6.2 தைி ்பு  டவடிக்கககளின் அமலாக்க அட்டவகை 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் பசயல்பாடுகளால் சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

ஏற்படும் பாதிப்வபக் குவறக்கும் வவகயில் அத்தியாயம்-4 இல் 

* 

முன்பமாழியப்பட்டது 

திட்ட ஆதரவாளர ்

அகம ்பின் தகலவர் 

சுரங்க நமலாை்கம  ிகல 

சுரங்க தமலாளர ்

சுரங்க 

தமற்பாரவ்வயாளர ்
சுரங்க துவண தள 

தமற்பாரவ்வயாளர ்

எம்தபனல் 

ஆதலாசகர ்/ பவளி 
ஆய்வகம் NABL / MoEF 

ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது 

 குதி  ிகல 

சுற்றுசச்ூழல் அதிகாரி 

உதவியாளர ் ததாட்டப்பணியாளர ் தண்ணீர ்

பதளிப்பான் 

இயக்குபவர ்
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முன்பமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்வககள் பசயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு 

நடவடிக்வககளின் அமலாக்க அட்டவவண அட்டவவண 6.1 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகை 6.1 அமலாக்க அட்டவகை 

எஸ்எல் 

எண். 
பரிந்துவரகள் கால கட்டம் அட்டவவண 

1 

நில சுற்றுசச்ூழல் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்வககள் 

திட்டத்வத 

பசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

பதாடங்கிய 

உடதனதய 

2 

மண் தரக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்வககள் 

திட்டத்வத 

பசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

திட்டம் 

பதாடங்கிய 

உடதனதய 

3 

நீர ்மாசு 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்வககள் 

திட்டத்வத 

பசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்வகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் திட்ட 

முன்தனற்றம் 

4 

காற்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்வககள் 

திட்டத்வத 

பசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்வகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் திட்ட 

முன்தனற்றம் 

5 

ஒலி மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்வககள் 

திட்டத்வத 

பசயல்படுத்துவதற்கு முன் 

மற்றும் சுரங்க 

நடவடிக்வகயுடன் 

உடனடியாக 

மற்றும் திட்ட 

முன்தனற்றம் 

6 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 

சுரங்க நடவடிக்வககளுடன் 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் கட்டம் 

வாரியாக 

பசயல்படுத்தப்படும்  

உடனடியாக 

மற்றும் திட்ட 

முன்தனற்றம் 

6.3 கை்காைி ்பு அட்டவகை மற்றும் அதிரவ்வை் 

கடவமகள் நிவறதவற்றப்படுவவத கண்காணிப்பு உறுதி பசய்யும். இது 

சட்டப்பூரவ் தரநிவலகளுக்கு எதிராக அளவீடு பசய்வதற்காக 

பவளிதயற்றங்கள், உமிழ்வுகள் மற்றும் கழிவுகளின் அளவு மற்றும் பசறிவுகள் 

தபான்ற அளவீடட்ுத ் தகவல்களின் தநரடி அளவீடு மற்றும் பதிவு வடிவத்வத 
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எடுக்கலாம். கண்காணிப்பு என்பது உள்ளூர ்பதாடரப்ு நடவடிக்வககள் அல்லது 

புகாரக்வள மதிப்பீடு பசய்வதன் மூலம் சமூக-பபாருளாதார பதாடரப்ுகவள 

உள்ளடக்கியிருக்கலாம். 

சுரங்க நடவடிக்வககளில் சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பின்வருமாறு 

தமற்பகாள்ளப்படும்: 

 காற்று தரம் 

 நீர ்மற்றும் கழிவுநீரின் தரம் 

 ஒலி மட்டங்கள் 

 மண்ணின் தரம் மற்றும் 

 கிரன்ீபபல்ட் வளரச்ச்ி 

கண்காணிப்பு விவரங்கள் அட்டவவண 6.2 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 
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எஸ். 

எை் 

சுற்றுசச்ூழல் 

 ை்புகள் இடம் 
கை்காைி ்பு 

காலம் 
அதிரவ்வை் அளவுருக்கள் 

1 
வானிவல 

ஆய்வு 

தகார ்மண்டலத்தில் 

உள்ள வானிவல 

நிவலயம்/அருகிலுள்ள 

IMD நிவலயம் பதாடர ்

கண்காணிப்பு 

24 மணி தநரம் 

பதாடர ்

கண்காணிப்பு 

காற்றின் தவகம், 

காற்றின் திவச, 

பவப்பநிவல, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

மவழப்பபாழிவு. 

2 

காற்று 

மாசுபாடு 

கண்காணிப்பு 

 

 

6 இடங்கள் (முக்கிய 

மண்டலத்தில் ஒரு 

நிவலயம் மற்றும் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்புப் 

பகுதியில் 

குவறந்தபட்சம் ஒன்று, 

தமல்காற்றில் ஒன்று, 

கீழ்க்காற்று திவசயில் 

இரண்டு நிவலயம் 

மற்றும் குறுக்கு 

8 மணி தநரம் 

வாரந்ததாறும் 

இரண்டு 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒரு ஆய்வு 

முவற 

 

PM2.5, PM10, 

SO2 மற்றும் NOx 
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காற்று திவசயில் 

ஒன்று) 

3 

நீர ்மாசு 

கண்காணிப்பு 

சுரங்க கழிவுகள், 

சுற்றுப்புறத்தில் 

நிலத்தடி மற்றும் 

தமற்பரப்பு நீருக்காக 

பருவமவழக்கு 

முந்வதய மற்றும் 

பிந்வதய காலங்களில் 

கிராப் மாதிரிகளின் 

பதாகுப்பு. 

– 

ஆறு 

மாதங்களுக்கு 

ஒருஆய்வு முவற 

இயற்பியல் 

தவதியியல், 

நுண்ணுயிரியல் 

பண்புகள் 

4 
நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 

கிணறுகளில் சுமார ்1 

கிதலாமீட்டர ்

பதாவலவில் உள்ள 

திறந்தபவளி 

கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் 

- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒருஆய்வு முவற 

நீர ்நிவல 

கண்காணிப்பு 

சாதனங்கள் 

பயன்படுதத்ப்படலாம். 
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5 
சத்தம் 

சுரங்க எல்வல, 

குத்தவகக்குள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு பகுதியில் 

அதிக சத்தம் 

உருவாக்கும் பகுதிகள் 

24 மணி தநரம் 

மாதத்திற்கு 

ஒருஆய்வு முவற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq Day & 

Leq Night. 

6 
அதிரவ்ு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்வகயில்) 

– 

குண்டுபவடிப்பு 

நடவடிக்வகயின் 

தபாது 

உசச் துகள் தவகம் 

7 
மண் 

வமய மண்டலம் 

மற்றும் இவடயக 

மண்டலம் 

(மாதிரிகவளப் 

பிடிக்கவும்) 

– 

ஒருஆய்வு முவற 

உள்தள 

ஆறு மாதங்கள் 

உடல் மற்றும் 

இரசாயன பண்புகள் 

8 கிரன்ீபபல்ட் திட்டப் பகுதிக்குள் தினசரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

 அட்டவகை 6.2: முன்வமாழிய ் டட் கை்காைி ்பு அட்டவகை இடுகக EC 

ஆதாரம்: கனிம சுரங்கத்திற்கான வகதயட்டின் வழிகாட்டுதல், பிப்ரவரி 2010 
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6.4 சுற்றுசச்ூழல் நமலாை்கம திட்டத்திற்கான (EMP)  டவ்ெட ்ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் பண்புகவள கண்காணிப்பதற்கான பசலவு, 

கண்காணிக்கப்பட தவண்டிய அளவுரு, அதிரப்வண் பகாண்ட இடங்கவள 

மாதிரி/கண்காணிதத்ல் மற்றும் ஒவ்பவாரு முன்பமாழிவுக்கும் எதிரான பசலவு 

ஒதுக்கீடு ஆகியவவ அட்டவவண 6.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. கண்காணிப்பு 

பணிஇருக்கும் அவுட்தசாரஸ்் NABL/சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துவற 

அவமசச்கம் ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பவளிப்புற ஆய்வகதத்ிற்கு. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்திற்கான முன்பமாழியப்பட்ட 

மூலதனச ் பசலவு ரூ. 76,000/- மற்றும் ஒவ்பவாரு முன்பமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கும் ஆண்டுக்கு ரூ.76,000/- பதாடர ்பசலவு ஆகும். 

அட்டவகை 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைி ்பு  டவ்ெட ்

Sl.No. அளவுரு 
மூலதன 

வசலவு 

ஆை்டுக்கான வதாடர் 
வசலவு 

1 காற்று தரம் 

2 வானிவல ஆய்வு 

3 நீர ்தரம் 

4 நீரியல் 

5 மண்ணின் தரம் 

6 சத்தம் தரம் 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு 

வமாத்தம் ரூ 76,000/- ரூ 76,000/- 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

6.5 கை்காைிக்க ் ட்ட தரவுகளின் அறிக்ககயிடல் அடட்வகைகள் 

காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இவரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புக்கூறுகள் பற்றிய கண்காணிக்கப்படும் தரவு, ததவவயான திருத்த 

நடவடிக்வககவள எடுப்பதற்காக சுரங்க கூட்டவமவு சுரங்க தமலாண்வம 

ஒருங்கிவணப்பாளர ் மற்றும் அந்தந்த அவமப்பின் தவலவர ் ஆகிதயாரால் 

அவ்வப்தபாது ஆய்வு பசய்யப்படும். கண்காணிப்புத் தரவுகள் தமிழ்நாடு மாநில 

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் பசயல்பட ஒப்புதல் (CTO) நிபந்தவனகள் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தணிக்வக அறிக்வககளுக்கு இணங்க ஒவ்பவாரு 

ஆண்டும் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துவற அவமசச்கம் & பருவநிவல மாற்றம் 

மற்றும் அவரயாண்டு இணக்க கண்காணிப்பு அறிக்வககள் சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் வனத்துவற அவமசச்கம் & பருவநிவல மாற்றம் பிராந்திய அலுவலகம் 
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மற்றும் மாநில சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணயம் க்கு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

காலஆய்வு முவற அறிக்வககள் சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டியவவ: -  

 சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனத்துவற அவமசச்கம் & பருவநிவல மாற்றம் - 

அவரயாண்டு நிவல அறிக்வக 

 TNPCB - அவரயாண்டு நிவல அறிக்வக 

 புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துவற: காலாண்டு, அவரயாண்டு வருடாந்திர 

அறிக்வககள் 

சுரங்க தமலாளர ்/ அந்தந்த திட்டத்தின் முகவர ்தவிர, காலஆய்வு முவற 

அறிக்வககவள - 

 சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர,் 

 பதாழிலாளர ்அமலாக்க அதிகாரி,  
 திவணக்களத்தால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விதிஆய்வு முவறகளின்படி 

பவடிபபாருடக்வளக் கட்டுப்படுத்துபவர.் 
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அத்தியாயம் 7 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.0 பபாது 

திட்ட முன்மமொழிபவரொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட மபொருட்கடள மற்றும் 

ஒழுங்குமுடற ஆடணயத்தொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட மபொருட்களின்படி 

பின்வரும் கூடுதல் ஆய்வுகள் மெய்யப்பட்டன. மபொதுமக்கள் மற்றும் பிற 

பங்குதொரரக்ளொல் அடடயொளம் கொணப்பட்ட மபொருட்கடள மபொது 

விெொரடணக்குப் பிறகு இடணக்கப்படும். 

▪ மபொது மக்கள் ஆலலொெடன 

▪ இடர ்மதிப்பீடு 

▪ லபரிடர ்லமலொண்டம திட்டம் 

▪ ஒட்டுமமொத்த தொக்க ஆய்வு 

▪ மெகிழி கழிவு லமலொண்டம 

▪ ஓமிக்ரொன் சுகொதொர லமலொண்டம திட்டம் 

7.1 பபாது மக்கள் ஆலலாசனை  

தமிழ்ெொடு மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்
மெயலொளருக்கொன விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மொவட்டத்தில் அதன் 

அருகொடமயில் பரெத் அளவிலொன மபொதுமக்களின் பங்களிப்டப உறுதிமெய்யும் 

வடகயில், முடறயொன, லெரக்கட்டுப்பொடு மற்றும் மவளிப்படடயொன முடறயில் 

மபொது மக்களிடம் கருத்துலகட்புடர ெடத்தப்பட லவண்டும். வடரவு சுற்றுெச்ூழல் 

தொக்க மதிப்பீடு (EIA)/சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டம் (EMP) அறிக்டக மற்றும் 

மபொது மக்கள் ஆலலொெடன ெடவடிக்டககளின் முடிவுகள் இறுதி சுற்றுெச்ூழல் 

தொக்க மதிப்பீடு (EIA)/சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டம் (EMP) ஆகியடவ 

அறிக்டகயில் விவரிக்கப்படும். 

7.2 இடர ்மதிப்பீடு 

2002-ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ்31 ஆம் லததியிட்ட சுற்றறிக்டக எண்.13 இன் படி, 

தன்பொத் சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குெரகம் (DGMS) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்
மதிப்பீட்டு வழிகொட்டுதலின் அடிப்படடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கொன 

முடறயொனது வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. பணிெச்ூழல் மற்றும் அடனத்து 

மெயல்பொடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் ெொத்தியமொன அபொயங்கடளக் 

கண்டறிெ்து, உடனடி கவனம் லதடவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிடம 

அளிப்பதற்கொக அெ்த அபொயங்களின் அபொய அளடவ மதிப்பிடவும். லமலும், 

இெத் ஆபத்துக்களுக்குப் மபொறுப்பொன வழிமுடறகள் அடடயொளம் கொணப்பட்டு, 

அவற்றின் கட்டுப்பொட்டு ெடவடிக்டககள், கொல அட்டவடணயில் 
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அடமக்கப்பட்டுள்ளடவ துல்லியமொன மபொறுப்புகளுடன் பதிவு 

மெய்யப்படுகின்றன. 

அடனத்து முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் சுரங்க பொதுகொப்பு 

இயக்குெரகம் (DGMS), வழங்கிய உலலொக சுரங்கத்டத ெிரவ்கிப்பதற்கொன தகுதிெ ்

ெொன்றிதடழ டவத்திருக்கும். தகுதிவொய்ெ்த சுரங்க லமலொளரின் 

வழிகொட்டுதலின் கீழ் முழு சுரங்க ெடவடிக்டகயும் லமற்மகொள்ளப்படும். இடர ்
மதிப்பீடு என்பது விபத்துகடளத் தடுப்பதற்கும், அது ெிகழொமல் தடுக்க 

லதடவயொன ெடவடிக்டககடள எடுப்பதற்கும் ஆகும். 

இெத் முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் மதொடரப்ுடடய 

மெயல்பொடுகள் மனித தூண்டுதலொல் ஏற்படும் அபொயங்களின் கொரணிகள் 

விரிவொன பகுப்பொய்வுடன் லமற்மகொள்ளப்படுகிறது. சுரங்கத்திற்கொன 

கொரணங்கள் மற்றும் கட்டுப்பொட்டு ெடவடிக்டககள் கீலழ அட்டவடண 7.1-ல் 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவனை 7.1 இடர் மதிப்பீடு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககள் 

வ. 

எை் 

ஆபத்து 

காரைிகள் 

ஆபத்துக்காை 

காரைங்கள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககள் 

1 மவடிமபொருட்க
ள் மற்றும் 

கனரக சுரங்க 

இயெ்திரங்கள் 

கொரணமொக 

விபத்துக்கள் 

தவறொன 

டகயொளுதல் 

மற்றும் 

பொதுகொப்பற்ற 

பணி ெடடமுடற 

• சுரங்கெ ்ெட்டம், 1952, உலலொக 

சுரங்கங்கள் ஒழுங்குமுடற, 1961 

மற்றும் சுரங்க விதிகள், 1955 

ஆகியவற்றின் அடனத்து பொதுகொப்பு 

முன்மனெெ்ரிக்டககள் மற்றும் 

விதிகள் அடனத்து சுரங்க 

ெடவடிக்டககளின் லபொதும் 

கண்டிப்பொக பின்பற்றப்படும். 

• அருகிலுள்ள குழு மதொழிற்பயிற்சி 

டமயத்தில் உள்ள பயிற்சிக்கு 

மதொழிலொளரக்ள் 

அனுப்பப்படுவொரக்ள். 

• அங்கீகரிக்கப்படொத ெபரக்ள் 

நுடழவது தடட மெய்யப்படும். 

• சுரங்க அலுவலக வளொகம் மற்றும் 

சுரங்கப் பகுதியில் தீயடணப்பு 

மற்றும் முதலுதவி ஏற்பொடுகள். 

• பொதுகொப்பு கொலணி, தடலக்கவெம், 

கண்ணொடி லபொன்ற அடனத்து 

பொதுகொப்பு உபகரணங்களின் 
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ஏற்பொடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிடடக்கும் மற்றும் அவற்றின் 

பயன்பொட்டிற்கொன வழக்கமொன 

லெொதடன. 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி 

குவொரி லவடல மெய்தல் மற்றும் 

சுரங்கத் திட்டங்கடள மதொடரெ்த்ு 

புதுப்பித்தல். 

• சுரங்க முகப்புகடள தினெரி 
அடிப்படடயில் சுத்தம் மெய்வது, 

அதிகப்படியொன அல்லது அண்டரக்ட் 

ஏற்படுவடதத ்தவிரப்்பதற்கொக 

தினமும் மெய்யப்பட லவண்டும். 

• மவடிமருெ்துகடளக் டகயொளுதல், 

ெொரஜ்் மெய்தல் மற்றும் 

மவடிடவதத்ல் ஆகியடவ சுரங்க 

லமலொளரின் லமற்பொரட்வயின் கீழ் 

மட்டுலம திறடமயொன ெபரக்ளொல் 

லமற்மகொள்ளப்படும்.  

• உற்பத்தியொளரின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி அடனத்து 

சுரங்க உபகரணங்கடளயும் 

பரொமரித்தல் மற்றும் லெொதடன 

மெய்தல். 

2 துடளயிடுதல் அழுத்தப்பட்ட 

கொற்றின் அதிக 

அழுத்தம் 

கொரணமொக 

முடறயற்ற 

மற்றும் 

பொதுகொப்பற்ற 

ெடடமுடறகள், 

குழல்கடள 

மவடித்து 

துரப்பண கம்பி 

உடடெ்து 

லபொகலொம் 

• துடளயிடுதலுக்கொக ெிறுவப்பட்ட 

பொதுகொப்பொன இயக்க முடற (SOP) 

கண்டிப்பொக பின்பற்றப்படும்.  

• பயிற்சி மபற்ற ஆபலரட்டரக்ள் 

மட்டுலம பணியில் 

அமரத்்தப்படுவொரக்ள். 

• மவடி டவப்பவர ்/ மவடி 

லமற்பொரட்வயொளர ்அடனத்து 

இடங்கடளயும் முழுடமயொகப் 

பரிலெொதிக்கும் வடர மவடிடவத்தல் 

ெடத்தப்பட்ட பகுதியில் துடளயிடுதல் 

மதொடங்கப்படக்கூடொது.  

• ஒன்றின் லமல் ஒன்றொக இருக்கும் 

இடங்களில் உள்ள மபஞ்சுகளில் ஒலர 
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லெரத்தில் துடளயிடுதல் 

லமற்மகொள்ளப்படக்கூடொது.  

• ஆபலரட்டர ்டகலயட்டின்படி கம்ப்ரெர ்
மற்றும் துரப்பண உபகரணங்களில் 

உள்ள லதய்ெத்ு லபொன பொகங்கடள 

அவ்வப்லபொது தடுப்பு பரொமரிப்பு 

மற்றும் மொற்றுதல். 

• அடனத்து பயிற்சி அலகுகளும் 

ஈரமொன துடளயிடலுடன் 

வழங்கப்பட லவண்டும், திறடமயொன 

லவடல ெிடலயில் பரொமரிக்கப்பட 

லவண்டும். 

• ஆபலரட்டர ்அடனத்து தனிப்பட்ட 

பொதுகொப்பு உபகரணங்கடளயும் 

தவறொமல் பயன்படுத்த லவண்டும்.  

4 மவடித்தல்  மவடித்து சிதரும் 

பொடற, தடர 
அதிரவ்ு, ெத்தம் 

மற்றும் தூசி. 

முடறயற்ற 

ெொரஜ்ிங், 

ஸ்மடம்மிங் & 

பிளொஸ்டிங் / 

பிளொஸ்ட் 

ல ொல்கடள 

ஃடபனிங் 

மெய்தல்  

வொகனங்களின் 

இயக்கத்தொல் 

அதிரவ்ு. 

• விதிமுடறகளின்படி ஒரு 

தொமதத்திற்கு அதிகபட்ெ 

கட்டணத்டத கட்டுப்படுத்துங்கள் 

மற்றும் உகெத் மவடிப்பு துடள 

வடிவத்தின் மூலம், அதிரவ்ுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் 

கட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் 

மவடிப்பு பொதுகொப்பொக ெடத்தப்படும். 

• ெொரஜ்ிங், ஸ்மடம்மிங் & பிளொஸ்டிங் / 

பிளொஸ்ட் ல ொல்ஸ் ஃடபரிங் 

ஆகியவற்றிற்கொன SOP, 

மெயல்பொட்டின் ஆரம்ப கட்டத்தின் 

லபொது மவடிக்கும் குழுவினர ்
பின்பற்றுவொரக்ள். 

• பகல் லெரத்தில் மட்டுலம மவடிப்பு 

ெடத்தப்படுகிறது. 

• எெத் ஒரு ெொளில் ெொரஜ்் மெய்யப்பட்ட 

அடனத்து துடளகளும் அலத ெொளில் 

சுடப்படும். 

• ஆபத்து மண்டலம் மதளிவொக 

வடரயறுக்கப்படும் (சிவப்புக் 

மகொடிகள் மூலம்) 
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5 லபொக்குவரத்து விபத்து மற்றும் 

கொயங்களுக்குப் 

பங்களிக்கும் 

அபொயங்கள் 

மற்றும் 

பொதுகொப்பற்ற 

மெயல்பொடுகள், 

வொகனத்டத 

மொற்றும் லபொது 

மற்றும் முெ்திெ ்

மெல்லும் லபொது, 

மபொருட்கடள 

அதிக சுடம 

ஏற்றுதல், 

டிரக்டக ஏற்றும் 

லபொது, டிரக்டக 

இயக்குபவர ்
தனது அடறடய 

விட்டு 

மவளிலயறுகிறொ
ர.் 

• லவடலடயத் மதொடங்கும் முன், 

ஓட்டுெரக்ள் டம்பர/்டிரக்/டிப்பரில் 

எண்மணய்(கள்), எரிமபொருள் மற்றும் 

ெீர ்ெிடலகள், டயர ்வீக்கம், மபொதுத் 

தூய்டம மற்றும் பிலரக்குகள், 

ஸ்டீயரிங் சிஸ்டம், தொனொக 

இயக்கப்படும் ஆடிலயொ-விஷுவல் 

ரிவரச்ிங் அலொரம், ரியர ்வியூ 

உள்ளிட்ட எெெ்ரிக்டக 

ெொதனங்கடளத் தனிப்பட்ட 

முடறயில் ெரிபொரப்்பொரக்ள். 

கண்ணொடிகள், பக்கவொட்டு 

விளக்குகள் லபொன்றடவ ெல்ல 

ெிடலயில் உள்ளன. 

• எெத் ஒரு அங்கீகரிக்கப்படொத 

ெபடரயும் வொகனத்தில் ெவொரி 
மெய்ய அனுமதிக்கொதீரக்ள் அல்லது 

எெத் அங்கீகரிக்கப்படொத ெபடரயும் 

வொகனத்டத இயக்க 

அனுமதிக்கொதீரக்ள். 

• அடனத்து மூடலகளிலும் குழிவொன 

கண்ணொடிகள் டவக்கப்பட 

லவண்டும். 

• அடனத்து வொகனங்களிலும் 

ஒவ்மவொரு முடனயிலும் ஒரு 

ஸ்பொட்டருடன் ரிவரஸ்்  ொரன் 

மபொருத்தப்பட்டிருக்க லவண்டும். 

• வொகனத் திறனுக்கு ஏற்ப ஏற்றுதல் 

• ஆபலரட்டர ்டகலயட்டின்படி 

வொகனங்கடள அவ்வப்லபொது 

பரொமரித்தல். 

6 இயற்டக 

சீற்றங்கள் 

எதிரப்ொரொத 

ெம்பவங்கள் 

புயல் ெீர ் தீயடணப்பொன்கள் மற்றும் 

மணல் வொளிகள் மவள்ளத்தில் 

மூழ்குவடதத் தடுக்க தப்பிக்கும் வழிகள் 

வழங்கப்படும். 
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7 டமன் 

மபஞ்சுகள் 

மற்றும் குழி 

ெொய்வு 

லதொல்வி 

ெொய்வு வடிவியல், 

புவியியல் 

அடமப்பு  

இறுதி அல்லது அடனத்து குழி ெொய்வு 60° 

-க்கும் கீலழ இருக்க லவண்டும் மற்றும் 

ஒவ்மவொரு மபஞ்ெ ் உயரம் 5 மீ இருக்க 

லவண்டும். 

ஆதொரம்: மெயல்பொட்டு பகுதி ெிபுணரக்ள் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி FAE & 

EC பகுப்பொய்வு மெய்யப்பட்டு முன்மமொழியப்பட்டது. 

7.3 லபரிடர ்லமலாை்னமத் திட்டம் 

ெிலெடுக்கம், ெிலெெ்ரிவு லபொன்ற இயற்டக லபரழிவுகள் பதிவு 

மெய்யப்படவில்டல, ஏமனனில் ெிலம் ெில அதிரவ்ு மண்டலம் II இன் கீழ் 

வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதி கடலில் இருெ்து மவகு மதொடலவில் உள்ளதொல் 

கடும் மவள்ளம் மற்றும் சுனொமியொல் ஏற்படும் லபரழிடவ எதிரப்ொரக்்க முடியொது. 

லபரிடர ் லமலொண்டமத் திட்டம், உயிர ் பொதுகொப்பு, சுற்றுெச்ூழடலப் பொதுகொத்தல், 

ெிறுவலின் பொதுகொப்பு, உற்பத்திடய மறுசீரடமப்பு மெய்தல் மற்றும் கொப்புெ ்

மெயல்பொடுகடள இலத முன்னுரிடம வரிடெயில் உறுதி மெய்வடத லெொக்கமொகக் 

மகொண்டுள்ளது.  

            லபரிடர ்லமலொண்டம திட்டத்தின் லெொக்கம், சுரங்கம் மற்றும் மவளிப்புற 

லெடவகளின் ஒருங்கிடணெத் வளங்கடளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்டற 

அடடவதொகும்:  

▪ பொதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மற்றும் மருத்துவ சிகிெட்ெ;  

▪ சுற்றுெச்ூழலுக்கு ஏற்படும் லெததட்த குடறத்தல்; 

▪ ஆபத்தொன ெம்பவதட்தக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் மகொண்டு 

வரவும்; 

▪ பொதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பொதுகொப்பொன மறுவொழ்வு; மற்றும் 

▪ அவெரெிடலக்கொன கொரணம் மற்றும் சூழ்ெிடலகள் பற்றிய அடுத்த 

விெொரடணக்கு மதொடரப்ுடடய பதிவுகள் மற்றும் உபகரணங்கடள 

பொதுகொத்தல். 

ஒரு லபரிடர ்ெடெத்ொல், தடுப்பு ெடவடிக்டககள் இருெத்லபொதிலும், கீலழ உள்ள 

விளக்கங்களின்படி லபரிடர ் லமலொண்டம மெய்யப்பட லவண்டும். அவெரகொல 

சூழ்ெிடலகடளக் டகயொள்வதற்கொக முன்மமொழியப்பட்ட ஒரு அடமப்பு உள்ளது 

மற்றும் முக்கிய பணியொளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது குழுவின் ஒருங்கிடணப்பு 

படம் 7.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 7.1: லபரிடர் லமலாை்னம குழு அனமப்பு 

அவெரெிடல அடமப்பு, தகுதிவொய்ெ்த சுரங்க லமலொளரொன அவெரெிடல 

ஒருங்கிடணப்பொளரொல் வழிெடத்தப்படும். அவர ் இல்லொத ெிடலயில், சுரங்க 

லமலொளர ் வரும் வடர, சுரங்கத்தில் இருக்கும் மபரும்பொலொன மூத்தவரக்ள் 

அவெரகொல ஒருங்கிடணப்பொளரொக இருப்பொரக்ள். அவெரகொல 

சூழ்ெிடலகடளக் கவனிப்பதற்கொக மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் - தீயடணப்புக் 

குழு, மீட்புக் குழு மற்றும் ஆதரவுக் குழு. அணிகளின் முன்மமொழியப்பட்ட 

அடமப்பு அட்டவடண 7.2 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனை 7.2: அவசரச ்சூழ்நினலனயச ்சமாளிக்க முை்பமாழியப்பட்ட 

குழுக்கள் 

பதவி தகுதி 

தீயனைப்பு குழு 

குழுத் தடலவர/் அவெர 
ஒருங்கிடணப்பொளர ்(EC) 

சுரங்க லமலொளர ்

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க லமற்பொரட்வயொளர ்
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க லமட் 

மீட்பு குழு 

குழுத் தடலவர/் அவெர 
ஒருங்கிடணப்பொளர ்(EC) 

சுரங்க லமலொளர ்

குழு உறுப்பினர/் ெம்பவக் 

கட்டுப்பொட்டொளர ்(IC) 
சுற்றுெச்ூழல் அதிகொரி 

குழு உறுப்பினர ் சுரங்க லமற்பொரட்வயொளர ்
ஆதரவு குழு 

குழுத் தடலவர/் அவெர 
ஒருங்கிடணப்பொளர ்(EC) 

சுரங்க லமலொளர ்

அவசரநினல 

ஒருங்கினைப்பாளர் 

சுரங்க லமலாளர் 

ஆதரவு குழு மீட்பு குழு தீயனைப்பு குழு 
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உதவி குழு தடலவர ் சுற்றுெச்ூழல் அதிகொரி 
குழு உறுப்பினர ் சுரங்க துடண 

பொதுகொப்புக் குழுத் தடலவர/் 
அவெரகொல பொதுகொப்புக் 

கட்டுப்பொட்டொளர ்
சுரங்க லமற்பொரட்வயொளர ்

சுரங்கம் மெயல்பொட்டுக்கு வெத்தும், பணியொளரக்ளின் மபயரக்ளுடன் 

லமலல உள்ள அட்டவடண தயொரிக்கப்பட்டு, இெ்த உத்லதெ சுரங்கத்திற்கொன 

மதொழிலொளரக்ளுக்கு எளிதொகக் கிடடக்கும். சுரங்கம், தீயடணப்பு ெிடலயம் 

மற்றும் அண்டட மதொழில் பிரிவுகள்/சுரங்கங்களின் பல்லவறு துடறகடளக் 

கட்டுப்படுத்த, ஒரு மமொடபல் மதொடரப்ு மெட்மவொரக்் மற்றும் வயரம்லஸ் சுரங்க 

அவெரக் கட்டுப்பொட்டு அடறடய (MECR) இடணக்க லவண்டும். 

அவசரக் குழுவிை் பாத்திரங்கள் மற்றும் பபாறுப்புகள் - 

(அ) அவசர ஒருங்கினைப்பாளர் (EC) 

அவெரகொல ஒருங்கிடணப்பொளர ் தளத்தின் முழுடமயொன கட்டுப்பொட்டட 

ஏற்றுக்மகொள்வொர ் மற்றும் பரொமரிப்பு மபொறியியல் மொற்றம் லகொரிக்டகயில் 

(MECR) இல் இருக்க லவண்டும். 

(ஆ) அவசர சம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர் (IC) 

அவெர ெம்பவக் கட்டுப்பொட்டொளர ் என்பது அவெரெிடலயின் இடத்திற்குெ ்

மென்று, அவெரெிடலடயக் கடக்க அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கொன மெயல் 

திட்டத்டத லமற்பொரட்வயிடும் ஒரு ெபரொக இருக்க லவண்டும். ஷிப்ட் 

லமற்பொரட்வயொளர ்அல்லது சுற்றுெச்ூழல் அதிகொரி ஐசியின் மபொறுப்டப ஏற்க 

லவண்டும். 

(இ) பதாடரப்ு மற்றும் ஆலலாசனைக் குழு 

ஆலலொெடன மற்றும் தகவல் மதொடரப்ு குழுவில் சுரங்கத் துடறகளின் 

தடலவரக்ள் அதொவது சுரங்க லமலொளர ்இருக்க லவண்டும் 

(ஈ) லரால் ஒருங்கினைப்பாளர ்

சுரங்க லமற்பொரட்வயொளர ்லரொல் அடழப்பு ஒருங்கிடணப்பொளரொக இருப்பொர.் 
லரொல் அடழப்பு ஒருங்கிடணப்பொளர ் லரொல் அடழப்டப ெடத்துவொர ் மற்றும் 

சுரங்கப் பணியொளரக்டள ெட்டெடப இடத்திற்கு மவளிலயற்றுவொர.் கடடமயில் 

இருக்கும் அடனத்து பணியொளரக்ளுக்கும் கணக்கு டவப்பலத அவரது முக்கிய 

பணியொக இருக்கும். 
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(இ) லதடல் மற்றும் மீட்பு குழு 

சிக்கியுள்ள பணியொளரக்டள மீட்கும் பணிடய லமற்மகொள்வதற்கு பயிற்சி 

மபற்ற மற்றும் ஆயுதம் ஏெ்திய ெபரக்ள் குழுவொக இருக்க லவண்டும். முதலுதவி 

மற்றும் தீடய அடணப்பதில் பயிற்சி மபற்றவரக்ள் லதடல் மற்றும் மீட்புக் 

குழுவில் லெரக்்கப்படுவொரக்ள். 

(உ) அவசரகால பாதுகாப்பு கட்டுப்படுத்தி 

அவெரகொல பொதுகொப்புக் கட்டுப்பொட்டொளர ் பிரதொன வொயில் அலுவலகத்தில் 

அடமெ்துள்ள மூத்த பொதுகொப்பு ெபரொக இருக்க லவண்டும் மற்றும் மவளிப்புற 

ெிறுவனங்கடள வழிெடத்துகிறொர,் (எ.கொ) தீயடணப்புப் படட, கொவல்துடற, 

மருத்துவர ்மற்றும் ஊடகவியலொளரக்ள் லபொன்றடவ. 

அவசர கட்டுப்பாட்டு பசயல்முனற - 

அவெரகொலத்தின் அடனத்து ஆரம்ப ெிகழ்தகவுகளிலும், ஒரு மபரிய 

மவடிப்பு அல்லது எக்ஸ்கலவட்டரின் லபொது சுவர ் இடிெ்து விழுவதன் மூலம் 

மதொடங்கும் மற்றும் பல்லவறு பொதுகொப்பு ெொதனங்கள் மற்றும் பணியில் 

இருக்கும் மெயல்பொட்டு ஊழியரக்ளின் உறுப்பினரக்ளொல் கண்டறியப்படும். 

பணியில் இருக்கும் ஒரு ஊழியர ் அங்கத்தினர ் இருெத்ொல், அவர ் (அவர ்
லபொதுமொன அளவு விளக்கப்பட்டுள்ள தளத்தின் அவெர ெடடமுடறயின்படி) 

அருகில் உள்ள அலொரம் கொல் பொயின்ட் பிலரக் கிளொஸுக்குெ ் மென்று 

அலொரங்கடளத் தூண்டுவொர.் விபத்து ெடெ்த இடம் மற்றும் தன்டம குறித்து 

அவெர கட்டுப்பொட்டு அடறக்கு மதரிவிக்கவும் அவர ் தன்னொல் முடிெ்தவடர 
முயற்சி மெய்வொர.் பணி அவெர ெடடமுடறக்கு இணங்க, அவெரெிடலடய 

விளக்குவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பின்வரும் முக்கிய ெடவடிக்டககள் 

உடனடியொக ெடடமபறும். 

• தளத்தில் தீயடணப்பு வீரர ் தடலடமயிலொன தீயடணப்புக் குழுவினர ்
மடண்டரக்ள் மற்றும் லதடவயொன உபகரணங்களுடன் ெம்பவம் ெடெ்த 

இடத்திற்கு வருவொரக்ள். 

• அவெரகொல பொதுகொப்புக் கட்டுப்பொட்டொளர ் பிரதொன அலுவலகத்தில் 

இருெத்ு தனது பணிடயத் மதொடங்குவொர ்
• ெம்பவக் கட்டுப்பொட்டொளர,் மீட்புக் குழுவின் உதவியுடன் அவெரெிடலத் 

தளத்திற்கு விடரெ்து மென்று அவெரெிடலடயக் டகயொளத் 

மதொடங்குவொர.் 
• தளத்தின் முதன்டமக் கட்டுப்பொட்டொளர ் தனது ஆலலொெடன மற்றும் 

தகவல் மதொடரப்ுக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளுடன் பரொமரிப்பு மபொறியியல் 

மொற்றம் லகொரிக்டகக்கு (MECR) வெ்து தளத்தின் முழுடமயொன 

கட்டுப்பொட்டட ஏற்றுக்மகொள்வொர.் 
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அவர ்ெம்பவக் கட்டுப்பொட்டொளரிடமிருெ்து மதொடரெ்்து தகவல்கடளப் மபறுவொர ்
மற்றும் பின்வரும் முடிவுகடளயும் வழிகொட்டுதல்கடளயும் வழங்குவொர:் 

• ெம்பவக் கட்டுப்படுத்தி 

• சுரங்க கட்டுப்பொட்டு அடறகள் 

• அவெர பொதுகொப்பு கட்டுப்படுத்தி 

பவவ்லவறு இடங்களில் முை்பமாழியப்பட்ட தீனய அனைக்கும் கருவிகள் - 

சுரங்கத்தில் உள்ள இடங்களில் பின்வரும் வடகயொன தீடய அடணக்கும் கருவிகள் 

முன்மமொழியப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவனை 7.3: பவவ்லவறு இடங்களில் முை்பமாழியப்பட்ட தீனய அனைக்கும் 

கருவிகள் 

இடம் தீனய அனைக்கும் கருவிகளிை் வனக 

மின் ெொதனங்கள் 
கொரப்ன் டட ஆக்டெடு (CO2) வடக, நுடர வடக, உலர ்
இரெொயன தூள் வடக 

எரிமபொருள் லெமிப்பு 

பகுதி 

கொரப்ன் டட ஆக்டெடு (CO2) வடக, நுடர வடக, உலர ்
இரெொயன தூள் வடக, மணல் வொளி 

அலுவலக பகுதி உலர ்இரெொயன வடக, நுடர வடக 

லபரிடர ்காலத்தில் பிை்பற்ற லவை்டிய எசச்ரிக்னக அனமப்பு - 

தளக் கட்டுப்பொட்டொளரிடமிருெ்து லபரிடர ் மெய்திடயப் மபற்றவுடன், 

சுரங்கக் கட்டுப்பொட்டு அடற உதவியொளர ் 5 ெிமிடங்களுக்கு அபொய அறிவிப்பு 

ஒலிப்பொர.் மபொது முகவரி அடமப்பு மூலம் லபரிடர ் மெய்திடய ஒளிபரப்ப 

ெம்பவக் கட்டுப்பொட்டொளர ் ஏற்பொடு மெய்வொர.் ெம்பவக் 

கட்டுப்பொட்டொளரிடமிருெ்து "எமரம்ஜன்சி ஓவர"் என்ற மெய்திடயப் மபற்றவுடன், 

அவெரகொல கட்டுப்பொட்டு அடற உதவியொளர ்2 ெிமிடங்களுக்கு லெரொக அலொரம் 

அடிப்பதன் மூலம் "அடனத்து மதளிவொன சிக்னடல" வழங்குவொர.் லபரிடரின் 

லபொது பீதி அல்லது தவறொன புரிதடலத் தவிரக்்க அலொரம் அடமப்பின் 

அம்ெங்கள் அடனவருக்கும் விளக்கப்படும். ஆபத்து / லபரழிவுகடளத் தடுக்க 

அல்லது கவனிப்பதற்கொக, பின்வரும் கட்டுப்பொட்டு ெடவடிக்டககள் ஏலதனும் 

எடுக்கப்பட்டிருெ்தொல்.  

▪ அடனத்து பொதுகொப்பு முன்மனெெ்ரிக்டககள் மற்றும் உலலொக 

சுரங்கங்கள் விதிமுடறகளின் (எம்எம்ஆர)், 1961 விதிகள் அடனத்து சுரங்க 

ெடவடிக்டககளின் லபொதும் கண்டிப்பொக பின்பற்றப்படுகின்றன.  
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▪ MMR-1961 இன் படி மவடிமபொருட்கடள மவடிக்கெ ் மெய்வதற்கும் 

லெமிப்பதற்கும் அடனத்து பொதுகொப்பு முன்மனெெ்ரிக்டக 

ெடவடிக்டககடளயும் கடடபிடித்தல். 

▪ சுரங்கம் மற்றும் அடதெ ் ெொரெ்்த பகுதிகளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படொத 

ெபரக்ள் நுடழவது முற்றிலும் தடடமெய்யப்பட்டுள்ளது. 

▪ சுரங்க அலுவலக வளொகம் மற்றும் சுரங்க பகுதியில் லதடவயொன 

அடிப்படட வெதிகள் மற்றும் முதலுதவி ஏற்பொடுகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

▪ பொதுகொப்பு அணிகலன்கள், ம ல்மமட், கண்ணொடி, தூசி முகமூடிகள், 

கொது பிளக்குகள் மற்றும் கொது மஃப்ஸ் லபொன்ற அடனத்து பொதுகொப்பு 

உபகரணங்களின் ஏற்பொடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் 

கிடடக்கப்மபறுகின்றன, மற்றும் அவற்றின் பயன்பொடு வழக்கமொன 

கண்கொணிப்பு மூலம் கண்டிப்பொக கடடபிடிக்கப்படுகிறது. 

▪ அபொயகரமொன வளொகங்களில் பணிபுரியும் அடனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் 

பயிற்சி மற்றும் புத்தொக்க படிப்புகள் வழங்கப்படும். 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி சுரங்க லவடல மற்றும் சுரங்கத் 

திட்டங்கடளத் மதொடரெ்்து புதுப்பித்தல் லமற்மகொள்ளப்படும். 

▪ சுரங்க முகங்கடள சுத்தம் மெய்வது மதொடரெ்்து மெய்யப்படுகிறது. 

▪ மவடிமருெ்துகடளக் டகயொளுதல், ெொரஜ்் மெய்தல் மற்றும் மவடித்தல் 

ஆகியடவ ெிடலயொன இயக்க ெடடமுடறடய (SOP) பின்பற்றும் தகுதி 

வொய்ெத் ெபரக்ளொல் மட்டுலம லமற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

▪ சுரங்கப் பள்ளத்தில் லமற்பரப்பு ெீர ்வருவடதத ் தவிரப்்பதற்கொக மொடல 

வடிகொல் மற்றும் மண் கட்டுகடள ெரிபொரத்்து மதொடரெ்்து பரொமரித்தல். 

▪ அதிக திறன் குறிப்பொக மடழக்கொலங்களில் அவெர பம்பிங்கிற்கொக 

லபொதுமொன அளவு டீெல் மகொண்ட மஜனலரட்டர ் மெட்களுடன் கூடிய 

கொத்திருப்பு பம்புகள் அடமக்கப்படும். 

▪ ஆடிலயொ சிக்னலுக்கொக மவடிக்கும் லபொது SIREN பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

▪ மவடிப்பதற்கு முன் மற்றும் மவடித்த பிறகு, சிவப்பு மற்றும் பெட்ெ 

மகொடிகள் கொட்சி ெமிக்டஞகளொக கொட்டப்படும். 

▪ குண்டுமவடிப்பு லெரம் மற்றும் அத்துமீறி நுடழயக்கூடொது என்படதக் 

குறிக்கும் எெெ்ரிக்டக அறிவிப்பு பலடககள் முக்கிய இடங்களில் 

கொட்டப்படும்.  

▪ உற்பத்தியொளரின் வழிகொட்டுதல்களின்படி அடனத்து சுரங்க 

உபகரணங்களின் வழக்கமொன பரொமரிப்பு மற்றும் லெொதடன 

லமற்மகொள்ளப்பட்டது. 

7.4 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

சுரங்க கூட்டடமவின் முன்மமொழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனலவ உள்ள 

குவொரிகடள எளிதொகப் பிரதிெிதித்துவப்படுத்துவதற்கொக, இெ்த சுற்றுெச்ூழல் 

தொக்க மதிப்பீட்டு ஆடணயம் /சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டம் (EIA/ EMP) 
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அறிக்டகயில் தனித்துவக் குறியீடுகள் மகொடுக்கப்பட்டு அடடயொளம் 

கொணப்பட்டு ஆய்வு மெய்யப்படுகிறது. 

அட்டவனை 7.4: 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள சுரங்கங்களிை் பட்டியல் 

முை்பமாழியப்பட்ட சுரங்கங்கள் 

குறியீடு உரினமயாளரிை் பபயர ்

கிராமம் 

மற்றும் புல 

எை்கள் 

அளவு 

(பெக்ட்ஸில்) 
நினல 

பி1 

திரு. க.மவங்கட்ரொமன் 

த/மப. கல்யொண சுெத்ரம் 

கதவு எண்.41 - ெொய்ரொம் 

இல்லம், 

 ொரவ்ி ெகர ்2-வது மதரு, 

அரெரடி, 

மதுடர மொவட்டம் – 625 503 

72/4 1.19.0 

குறிப்பு 

விதிமுடறகள்(TOR) 

மபறப்பட்டது: 

Lr No.SEIAA-
TN/F.No.8499/SEAC/ToR-

991/2021 லததி: 

28.07.2021 

பமாத்தம் 1.19.0 

தற்லபாதுள்ள சுரங்கங்கள் 

குறியீடு 
உரினமயாளரிை் 

பபயர ்

கிராமம் 

மற்றும் புல 

எை்கள் 

அளவு 

(பெக்டரில்) 
நினல 

E1 

திரு. I.அ மது 

அப்துல் ரெொக் 

 

சின்ன 

உலகனி 
70/2(0.24.5), 
70/5(0.49.5) 

லபொன்றடவ 

3.67.0 
குத்தடக கொலம் - 

07.06.2018 - 06.06.2023 

E2 
திரு. R.பூபதிரொஜன் 

 

கல்லடண 

39/2A (0.48.5), 
39/2B (0.26.5) 

லபொன்றடவ 

2.09.5 
குத்தடக கொலம் - 

28.08.2017 - 27.08.2022 

E3 
திரு. S.ரத்தினம் 

 

கல்லடண 

84/2F (0.56.25), 
84/2G 

லபொன்றடவ., 

1.61.0 
குத்தடக கொலம் - 

17.07.2018 - 16.07.2023 

E4 
திரு.M.அண்ணமுத்து 

 

அெெ்ங்குளம் 

16/1(0.72.0) & 
16/2A (0.40.5) 

1.12.5 
குத்தடக கொலம் - 

24.09.2019 - 23.09.2024 

பமாத்தம் 8.50.0 பெக்லடர ்

பமாத்த சுரங்க கூட்டனமவு அளவு 9.69.0 பெக்லடர ்

 

குறிப்பு: - சுற்றுசச்ூழல், வைம் மற்றும் காலநினல மாற்றம் அனமசச்கம் 

(MoEF & CC) அறிவிப்பிை்படி சுரங்க கூட்டனமவு பகுதி கைக்கிடப்படுகிறது 

– S.O. 2269 (E) லததி: 01.07.2016 
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அட்டவனை 7.5: முை்பமாழிவிை் முக்கிய அம்சங்கள் 

குவொரியின் மபயர ் திரு. K.மவங்கட்ரொமன் கரடுமுரடொன கல் & கிரொவல் 

சுரங்க திட்டம் 

லடொலபொஷீட் எண் 58-K/01 

இடடலய அட்ெலரடக 09°46'03.58" வடக்கு முதல் 09°46'08.21" வடக்கு வடர 
இடடலய தீரக்்கலரடக 78°02'44.95" கிழக்கு முதல் 78°02'49.53" கிழக்கு வடர 
மிக உயரெ்்த உயரம் ெரொெரி கடல் மட்டத்திற்கு லமல் 107 மீ 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமொழியப்பட்ட ஆழம் 
தடர மட்டத்திற்கு கீலழ 22 மீ 

புவியியல் வளங்கள் 
மீ3-இல் ெொதொரண கல் கிரொவல் மீ3 

229800 22980 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

மீ3-இல் ெொதொரண கல் கிரொவல் மீ3 

61690 10494 

இறுதி குழி பரிமொணம் 126 மீ (ெீளம்) * 46 மீ (அகலம்) * 22 மீ (ஆழம்) 

சுற்றுவட்டொரப் பகுதியில் 

ெீரம்ட்டம் 
தடர மட்டத்திற்கு கீலழ 65 - 60 மீ 

சுரங்க முடற 

திறெ்தமவளி இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 

ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது 

ெிலப்பரப்பு 

குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

ெிலப்பரப்டபக் கொட்டுகிறது. இப்பகுதி வடலமற்குப் 

பக்கமொக மமன்டமயொன ெொய்வொக உள்ளது. 

இப்பகுதியின் உயரம் ெரொெரி கடல் மட்டத்திலிருெ்து 

107 மீ (அதிகபட்ெம்) ஆகும். இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் 

மகொண்ட கிரொவல் உருவொக்கத்தொல் 

மூடப்பட்டுள்ளது. 2 மீ (கிரொவல் உருவொக்கம்) பிறகு 

பொரிய ெொரல்னொடகட் கொணப்படுகிறது, இது 

அருகில் இருக்கும் குவொரி குழியிலிருெ்து மதளிவொக 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இயெ்திரங்கள் 

முன்மமொழியப்பட்டன 

சுத்தியல் 2 எண்கள் 

கம்ப்ரஸர ் 1 எண்கள் 

ட ட்ரொலிக் எக்ஸ்கலவட்டர ் 1 எண்கள் 

சுடமயுெ்திகள் 2 எண்கள் 

மவடிக்கும் முடற 

ஷொட் ல ொல் துடளயிடுதல் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி மவடிமருெ்து சிறிய டயொ ஆகியடவ 

கரடுமுரடொன கல்டல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி 

மபறுவதற்கும் உடடக்க மற்றும் ஹீவிங் 
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விடளடவப் பயன்படுத்த பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. 

ஆழமொன துடளயிடல் முன்மமொழியப்படவில்டல. 

உத்லதெ மனிதவள 

வரிடெப்படுத்தல் 
17 எண்கள் 

திட்ட மெலவு ரூ.22,33,000/- 

தனியொர ்சுற்றுெச்ூழல் 

மபொறுப்பு (CER) மெலவு @ 

திட்டெ ்மெலவில் 2% 

ரூ 45,000/- 

 

அருகிலுள்ள ெீரெ்ிடலகள் 

மதற்கு ஆறு லமற்கு 130 மீ 

மதொட்டி கிழக்கு 70 மீ 

ஓடட 65 மீ வடக்கு 

மரம் வளரப்்பு 

லமம்பொட்டுத் திட்டம் 

200 ெதுர மீட்டர ்பரப்பளவில் 100 மரங்களொனது ெட 

உத்லதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்மமொழியப்பட்ட ெீர ்
லதடவ 

2.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 1 கிமீ - வடகிழக்கு 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அட்டவனை 7.6: "E1" முை்பமாழிவிை் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் மபயர ் திரு. I. அகமது அப்துல் ரெொக் ெொதொரண கல் 

மற்றும் கிரொவல் சுரங்க திட்டம் 

லடொலபொஷீட் எண் 58-K/01 

அட்ெலரடகக்கு இடடலய 09°46'07.71"வடக்கு முதல் 09°46'14.45"வடக்கு வடர 

தீரக்்கலரடகக்கு 

இடடலய 
78°02'39.04"கிழக்கு முதல் 78°02'48.62"கிழக்கு வடர 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமொழியப்பட்ட 

ஆழம் 

தடர மட்டத்திற்கு கீலழ 45 மீ 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

மீ3 இல் ெொதொரண கல் 

5,47,795 

சுரங்க முடற 

திறெ்தமவளி இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 

ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது. 
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இயெ்திரங்கள் 

முன்மமொழியப்பட்டன 

சுத்தியல் 6 எண்கள் 

கம்ப்ரஸர ் 1 எண்கள் 

ட ட்ரொலிக் எக்ஸ்கலவட்டர ் 1 எண்கள் 

சுடமயுெ்திகள் 3 எண்கள் 

மவடிக்கும் முடற 

ஷொட் ல ொல் துடளயிடுதல் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி மவடிமருெ்து சிறிய டயொ ஆகியடவ 

கரடுமுரடொன கல்டல அகற்றுவதற்கும் மவற்றி 

மபறுவதற்கும் உடடக்க மற்றும் ஹீவிங் 

விடளடவப் பயன்படுத்த 

பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழமொன துடளயிடல் 

முன்மமொழியப்படவில்டல. 

உத்லதெ மனிதவள 

வரிடெப்படுத்தல் 
18 எண்கள் 

திட்ட மெலவு ரூ.60,93,000/- 

தனியொர ்சுற்றுெச்ூழல் 

மபொறுப்பு (CER) மெலவு @ 

திட்டெ ்மெலவில் 2% 

ரூ 1,21,860/- 

அட்டவனை 7.7: "E2" முை்பமாழிவிை் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் மபயர ் திரு. R.பூபதிரொஜன் ெொதொரண கல் மற்றும் 

கிரொவல் சுரங்க திட்டம் 

லமல்தொள் எண் 58-லக/01 

அட்ெலரடகக்கு இடடலய 09°45'53"வடக்கு முதல் 09°45'60"வடக்கு வடர 

தீரக்்கலரடகக்கு 

இடடலய 
78°02'55"கிழக்கு முதல் 78°03'02"கிழக்கு வடர 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமொழியப்பட்ட 

ஆழம் 

தடர மட்டத்திற்கு கீலழ 12மீ 

புவியியல் வளங்கள் மீ3-ல் ெொதொரண கல் கிரொவல் மீ3-ல் 
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9,06,000 ---- 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

மீ3 இல் ெொதொரண கல் கிரொவல் மீ3 

248800 33230 

5 ஆண்டு சுரங்கத் திட்ட 

கொலம் 

மீ3 இல் ெொதொரண கல் கிரொவல் மீ3 

82935 33230 

சுரங்க முடற 

திறெ்தமவளி இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 

ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது 

இயெ்திரங்கள் 

முன்மமொழியப்பட்டன 

சுத்தியல் 6 எண்கள் 

கம்ப்மரஸ்லஸொர ் 1 எண்கள் 

ட ட்ரொலிக் எக்ஸ்கலவட்டர ் 1 எண்கள் 

சுடமயுெ்திகள் 3 எண்கள் 

மவடிக்கும் முடற 

ஷொட் ல ொல் துடளயிடுதல் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி மவடிமருெ்து சிறிய டயொ ஆகியடவ 

ெொதொரண கல்டல அகற்றுவதற்கு மற்றும் ஹீவிங் 

விடளடவப் பயன்படுத்த 

பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழமொன துடளயிடல் 

முன்மமொழியப்படவில்டல. 

உத்லதெ மனிதவள 

வரிடெப்படுத்தல் 
18 எண்கள் 

திட்ட மெலவு ரூ.38,22,000/- 

தனியொர ்சுற்றுெச்ூழல் 

மபொறுப்பு (CER) மெலவு @ 

திட்டெ ்மெலவில் 2% 

ரூ 76,440 /- 

 

அட்டவனை 7.8: "E3" முை்பமாழிவிை் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின்மபயர ்
திரு. S.ரத்தினம்  ெொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல் 

சுரங்க திட்டம் 
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லடொலபொஷீட் எண் 58-K/01 

அட்ெலரடகக்கு இடடலய 09°46'2.59" வடக்கு முதல் 09°45'57.38" வடக்கு வடர 

தீரக்்கலரடகக்கு 

இடடலய 
78°02'47.54" கிழக்கு முதல் 78°02'42.39" கிழக்கு வடர 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமொழியப்பட்ட 

ஆழம் 

ஐெ்து வருட கொலத்திற்கு 17மீ தடர மட்டத்திற்கு 

கீலழ 

5 வருட திட்ட கொலம் 
மீ3 இல் ெொதொரண கல் கிரொவல் மீ3 

1,25,313 21614 

சுரங்க முடற 

திறெ்தமவளி இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 

ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது 

இயெ்திரங்கள் 

முன்மமொழியப்பட்டன 

சுத்தியல் 6 எண்கள் 

கம்ப்மரஸ்லஸொர ் 1எண்கள் 

ட ட்ரொலிக் எக்ஸ்கலவட்டர ் 1 எண்கள் 

சுடமயுெ்திகள் 4 எண்கள் 

மவடிக்கும் முடற 

ஷொட் ல ொல் துடளயிடுதல் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி மவடிமருெத்ு சிறிய டயொ ஆகியடவ 

கரடுமுரடொன கல்டல அகற்றுவதற்கும் மற்றும் 

ஹீவிங் விடளடவப் பயன்படுத்த 

பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழமொன துடளயிடல் 

முன்மமொழியப்படவில்டல. 

உத்லதெ மனிதவள 

வரிடெப்படுத்தல் 
15 எண்கள் 

திட்ட மெலவு ரூ.34,00,000/- 

தனியொர ்சுற்றுெச்ூழல் 

மபொறுப்பு (CER) மெலவு @ 

திட்டெ ்மெலவில் 2% 

ரூ 68,000/- 
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அட்டவனை 7.9: "E4" முை்பமாழிவிை் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் மபயர ் திரு.M.அன்னமுத்து ெொதொரண கல் சுரங்க திட்டம் 

லடொலபொஷீட் எண் 58-K/01 

அட்ெலரடகக்கு இடடலய 09°46'06"வடக்கு முதல் 09°46'11"வடக்கு வடர 
தீரக்்கலரடகக்கு 

இடடலய 
78°02'27"கிழக்கு முதல் 78°02'32"கிழக்கு வடர 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமொழியப்பட்ட 

ஆழம் 

தடர மட்டத்திற்கு கீலழ 31 மீ 

புவியியல் வளங்கள் 
மீ3 இல் ெொதொரண கல் கிரொவல் மீ3 

4,64,486 --- 

சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

மீ3 இல் ெொதொரண கல் கிரொவல் மீ3 

1,12,513 --- 

5 வருட திட்ட கொலம் 
மீ3 இல் ெொதொரண கல் கிரொவல் மீ3 

73,763 --- 

சுரங்க முடற 

திறெ்தமவளி இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 

ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது 

இயெ்திரங்கள் 

முன்மமொழியப்பட்டன 

சுத்தியல் 6 எண்கள் 

கம்ப்ரஸர ் 1 எண் 

ட ட்ரொலிக் எக்ஸ்கலவட்டர ் 1 எண் 

சுடமயுெ்திகள் 2எண்கள் 

மவடிக்கும் முடற 

ஷொட் ல ொல் துடளயிடுதல் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி மவடிமருெ்து சிறிய டயொ ஆகியடவ 

ெொதொரண கல்டல அகற்றுவதற்கும் உடடக்க 

மற்றும் ஹீவிங் விடளடவப் பயன்படுத்த 

பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழமொன துடளயிடல் 

முன்மமொழியப்படவில்டல. 

உத்லதெ மனிதவள 

வரிடெப்படுத்தல் 
18 எண்கள் 

திட்ட மெலவு ரூ.17,00,000/- 

தனியொர ்சுற்றுெச்ூழல் 

மபொறுப்பு (CER) மெலவு @ 

திட்டெ ்மெலவில் 2% 

ரூ 34,000/- 

சுரங்க கூட்டடமவிலுள்ள அடனத்து சுரங்கங்களிலும்  

(முன்மமொழியப்பட்ட மற்றும் ஏற்கனலவ உள்ள) துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 
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மற்றும் எக்ஸ்கலவட்டர் மற்றும் லபொக்குவரத்து ெடவடிக்டககள் கொரணமொக 

ஒட்டுமமொத்த தொக்கம் முக்கியமொக எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது மற்றும் 

மவடிப்பினொல் ஏற்படும் கொற்று மற்றும் இடரெெ்ல் சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் ெில 

அதிரவ்ுகளில் மபரும் தொக்கத்டத எதிரப்ொரக்்கலொம். 

காற்று சூழல் - 

7.10 மற்றும் 7.11 அட்டவடணயில் கொட்டப்பட்டுள்ள படி சுரங்க 

கூட்டடமவிற்குள் சுரங்கத்தின் ஒட்டுமமொத்த சுடமடய கணக்கிடுகிறது. 

அட்டவனை 7.10: சாதாரை கல்லிை் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுனம 

 முை்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவரங்கள் 

சுரங்கம் 
மீ3

 இல் 5 

ஆை்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

மீ3 இல் 

ஒரு 

நானளக்கு 

மீ3 இல் 

ஒரு நானளக்கு 

லாரி சுனமகளிை் 

எை்ைிக்னக 

ஆதரவொளர1் 61690 12338 41 7 

பமாத்தம் 61690 12338 41 7 

E1 547795 109559 365 61 

E2 82935 16587 55 9 

E3 125313 25063 84 14 

E4 73763 14753 49 8 

பமாத்தம் 8,29,806 1,65,962 553 92 

ஒட்டுபமாத்த 

கூட்டுத்பதானக 
8,91,496 1,78,300 594 99 

 

அட்டவனை 7.11: கிராவல்களிை் ஒட்டுபமாத்த உற்பத்தி சுனம 

 முை்பமாழியப்பட்ட உற்பத்தி விவரங்கள் 

சுரங்கம் 
மீ3 இல் 5 

ஆை்டுகள் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு 

மீ3 இல் 

ஒரு 

நானளக்கு 

மீ3 இல் 

ஒரு நானளக்கு 

லாரி சுனமகளிை் 

எை்ைிக்னக 

ஆதரவொளர1் 10494 12338 41 7 
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பமாத்தம் 10494 12338 41 7 

E1 43232 14410 48 8 

E2 33230 11,076 37 6 

E3 21614 10,807 36 6 

E4 --- --- --- -- 

பமாத்தம் 98076 36293 121 20 

ஒட்டுபமாத்த 

கூட்டுத்பதானக 
1,08,570 48631 162 27 

5 சுரங்கங்கடளக் கருத்தில் மகொண்டு ஒட்டுமமொத்தமொக ரஃப் ஸ்லடொனின் 

ஒட்டுமமொத்த உற்பத்தி ெொள் ஒன்றுக்கு 594 மீ3 ஆகவும், கிரொவல் ஒட்டுமமொத்த 

உற்பத்தி 162 மீ3 ஒரு ெொடளக்கு 99 டிரிப் ெொதொரண கல் மற்றும் ஒரு ெொடளக்கு 

சுரங்க கூட்டடமவில் கிரொவல்யொனது 27 டிரிப்ஸ் ஆகவும் உள்ளது.  

குறிப்பு: ெொதொரண கல் ஒரு ெொளின் உற்பத்தியொனது 5 வருட குத்தடகக் 

கொலத்திற்கும், கிரொவல் உற்பத்திக்கு 1, 2 அல்லது 3 அல்லது 5 வருட உற்பத்திக் 

கொலத்துடன் கணக்கிடப்படுகிறது. லமலும் தற்லபொதுள்ள சுரங்கங்களின் சுடம 

தற்லபொதுள்ள சுரங்க கூட்டடமவு சூழலின் கீழ் உள்ளது. 

இனரசச்ல் சூழல் - 

ஒலி மொசுபொடு முக்கியமொக துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் மற்றும் 

டிரக்குகள் மற்றும் கனரக பூமி ெகரும் இயெ்திரம் (HEMM) லபொன்ற 

மெயல்பொடுகளொல் ஏற்படுகிறது. மவடித்தல் மற்றும் கம்ப்ரஸர ் மெயல்பொடு 

(துடளயிடுதல்) மற்றும் லபொக்குவரத்து ெடவடிக்டககள் ஆகியவற்டறக் 

கருத்தில் மகொண்டு ஒட்டுமமொத்த ஒலி மொதிரியொக்கம் லமற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

500மீ சுற்றளவில் உள்ள பல்லவறு சுரங்கங்கடளெ ் சுற்றியுள்ள பல்லவறு 

தூரங்களில் இடரெெ்ல் அளடவக் கணக்கிடுவதற்கு கணிப்புகள் 

லமற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளன. 

ஒலர மொதிரியொன இழப்பு இல்லொத ஊடகம் மூலம் அடரக்லகொள ஒலி அடல 

பரவலுக்கு, முதல் மகொள்டகயின் அடிப்படடயில் மொதிரிடயப் பயன்படுத்தி 

மவவ்லவறு ஆதொரங்களில் பல்லவறு இடங்களில் இடரெெ்ல் அளடவ 

மதிப்பிடலொம். 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

எங்லக, 
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Lp1 மற்றும் Lp2 என்பது மூலத்திலிருெ்து r1 மற்றும் r2 மதொடலவில் அடமெ்துள்ள 

புள்ளிகளில் ஒலி அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுற்றுெச்ூழல் ெிடலடமகளின் கொரணமொக ஏற்படும் 

அதிகப்படியொன லதய்மொனம் ஆகும். அடனத்து ஆதொரங்களின் ஒருங்கிடணெ்த 

மடக்டகெ ்லெரத்்தல் மூலம் பல்லவறு இடங்களில் தீரம்ொனிக்க முடியும். 

Lp total = 10 log {10
(Lp1/10)

 + 10
(Lp2/10)

 + 10
(Lp3/10)

 +……} 

மரம் வளரப்்பு கொரணமொக குடறதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மொதிரிக்கு 

லதடவயொன உள்ளீடுகள்: 

சுரங்க மெயல்பொட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அடனத்து இயெத்ிரங்கள் மற்றும் 

மெயல்பொடுகடள கணக்கில் எடுத்துக்மகொண்டு மூல தரவு கணக்கிடப்பட்டது. 

அட்டவனை 7.12: சுரங்க கூட்டனமவில் இருந்து கைிக்கப்படும் சத்தம் 

அதிகரிக்கும் மதிப்புகள் 

இருப்பிட 

அனடயாள 

ஆவைம் 

பிை்ைைி 
மதிப்பு (நாள்) 

dB(A) 

அதிகரிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கைிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தரநினலகள் 

dB(A) 

ஆதரவொளர ்
1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 45.1 

 

 

 

 

52.1 

 

 

 

 

52.9 

55 

E1 அருகில் 

வொழ்விடம் 46.2 
44.5 48.5 

E2 அருகில் 

வொழ்விடம் 44.6 
43.2 48.9 

E3 அருகில் 

வொழ்விடம் 48.5 
43.8 49.8 

E4 அருகில் 

வொழ்விடம் 48.7 
42.0 48.3 

ஆதொரம்: ஆய்வக கண்கொணிப்பு தரவு 

 இடடயக மண்டலத்தில் 42.0 - 49.8 dB (A) வரம்பிற்குள் அதிகரிக்கும் 

இடரெெ்ல் ெிடல கொணப்படுகிறது. இடடயக மண்டலத்தில் உள்ள மவவ்லவறு 

ஏற்பிகளில் ெத்தம் அளவு குடறவொக உள்ளது, இதில் உள்ள தூரம் மற்றும் மற்ற 

ெிலப்பரப்பு அம்ெங்கள் இடரெெ்டலக் குடறக்கிறது. பசுடம அரண் கொரணமொக 

4.9 dB (A) தடட விடளவொகக் குடறவடதக் கருத்தில் மகொண்டு, ரிமெப்டரக்ளில் 

கண்கொணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகள் 

கொரணமொக ஏற்படும் இடரெெ்ல் ெிடல கணித சூத்திரத்டத அடிப்படடயொகக் 
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மகொண்டது. லமலல உள்ள அட்டவடணயில் இருெ்து, ெத்தம் மொசு (ஒழுங்குமுடற 

மற்றும் கட்டுப்பொடு) விதிகள், 2000 (முதன்டம விதிகள் மவளியிடப்பட்டது) படி 

குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் உள்ள அடனத்து இடங்களிலும் சுற்றுப்புற 

இடரெெ்ல் அளவுகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இடடெிடல மண்டலம்) 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்படதக் கொணலொம். இெ்திய அரசிதழில், 

14.2.2000 லததியிட்ட S.O.123 (E)-ஐப் பொரக்்கவும், பின்னர ் S.O.1046 (E), லததியிட்ட 

22.11.2000, S.O.1088 (E), லததி 11.10.2002, S.O.1569 (E), 1569 .09.2006 மற்றும் S.O. 50 (E) லததி 

11.01.2010 இன் சுற்றுெச்ூழல் (பொதுகொப்பு) ெட்டம், 1986.). 

தனர அதிர்வுகள் 

அகழ்வொரொய்ெச்ிகள், துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், லபொக்குவரத்து 

வொகனங்கள் லபொன்ற சுரங்க இயெ்திரங்களின் மெயல்பொட்டின் கொரணமொக 

சுரங்க கூட்டடமவிற்குள் உள்ள அடனத்து 5 சுரங்கங்களிலும் சுரங்க 

ெடவடிக்டககளொல் ெில அதிரவ்ுகள் எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், 

அடனத்து 6 சுரங்கங்களிலிருெ்தும் ெில அதிரவ்ுக்கொன முக்கிய ஆதொரம் 

மவடிப்புதொன். ெில அதிரவ்ுகளின் மபரும் தொக்கம் சுரங்க குத்தடக பகுதிக்கு 

அருகிலுள்ள கிரொமங்களில் அடமெ்துள்ள வீடுகளில் கொணப்படுகிறது. சில 

வீடுகள் மவடிப்பொல் தூண்டப்படும் அதிரவ்ுகளொல் விரிெல் மற்றும் லெதங்களுக்கு 

அதிக வொய்ப்புள்ளது, அலதெமயம் வலுவூட்டப்பட்ட சிமமண்ட் கொன்கிரீட் (RCC) 

கட்டடமக்கப்பட்ட கட்டடமப்புகள் அதிக ெில அதிரவ்ுகடளத் தொங்கும். இது 

தவிர, தடர அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்டத 

உருவொக்கலொம். குண்டுமவடிப்பு ெடவடிக்டககளொல் மற்மறொரு தொக்கம் 

பொடறகள் பறக்கும் அபொயம் உள்ளது. இதன் கொரணமொக சுரங்கப் பகுதிகளுக்கு 

அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவெொய வயல்களில் விழுெ்து, ெபரக்ளுக்கு கொயம் 

அல்லது கட்டடமப்புகளுக்கு லெதம் ஏற்படலொம். 

முடறலய 5 சுரங்கங்களிலிருெ்து அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள் அட்டவடண 7.13 

இல் உள்ளன 

அட்டவனை 7.13: ஒவ்பவாரு சுரங்கத்திலிருந்தும் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

இருப்பிட ஐடி மீட்டர்களில் தூரம் 

ஆதரவொளர ்
1க்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 

1000 

E1 அருகில் வொழ்விடம் 1000 

E2 அருகில் வொழ்விடம் 950 

E3 அருகில் வொழ்விடம் 1200 

E4 அருகில் வொழ்விடம் 1250 
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அடனத்து சுரங்கங்களிலும் மவடிப்பதொல் ஏற்படும் ெில அதிரவ்ுகள், உெெ் துகள் 

லவகத்டத (PPV) மதிப்பிடுவதற்கொன அனுபவ ெமன்பொட்டடப் பயன்படுத்தி 

கணக்கிடப்படுகிறது: 

V = K [R/Q0.5] –B 

எங்லக - 

V = உெெ் துகள் லவகம் (மிமீ/வி) 

K = தளம் மற்றும் ரொக் கொரணி மொறிலி 

Q = அதிகபட்ெ உடனடி கட்டணம் (கிலலொ) 
B = பொடற மற்றும் தளத்துடன் மதொடரப்ுடடய மொறிலி (மபொதுவொக 1.6) 

R = கட்டணத்திலிருெ்து தூரம் (மீ) 

அட்டவனை 7.14: 5 சுரங்கங்களில் நில அதிர்வுகள் 

இருப்பிட 

அனடயாள 

ஆவைம் 

அதிகபட்ச கட்டைம் 

கிலலாவில் 

மீ-இல் அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

மிமீ/வியில் 

பிபிவி 

ஆதரவொளர ்1 19 1000 0.201 

E1 170 1000 1.10 

E2 25 950 0.301 

E3 39 1200 0.305 

E4 23 1250 0.204 

ஆதொரம்: மவடிப்பு கணக்கீடுகள் 

 

லமலல இருெ்து லமடெ, ஒரு குண்டுமவடிப்புக்கொன கட்டணம் ஒவ்மவொரு 

சுரங்கத்திலும் அதிகபட்ெமொக கருதப்படுகிறது மற்றும் அதன் விடளவொக உெெ் 

துகள் லவகம் (PPV) ஆகும்உெெ் துகள் லவகத்திற்குக் கீலழ 829/8/1997 லததியிட்ட 

சுற்றறிக்டக எண். 7 மூலம் பொதுகொப்பொன ெிடல அளவுலகொல்களுக்கு சுரங்கப் 

பொதுகொப்பு இயக்குெரகம் மஜனரல் படி mm/s. 36kw டீெல் மஜனலரட்டர,் அதன் rpm 

1500 90.5db(A) ஒலிடய உருவொக்குகிறது, இது முன்மமொழியப்பட்ட குவொரியில் 

ெிறுவப்படும். 

சமூக பபாருளாதார சூழல் – 

ஐெ்து சுரங்கங்கள் மபொதுெிறுவன சுற்றுெச்ூழல் மபொறுப்புக்கு (CER) 

பங்களிக்கும் மற்றும் ெமூகம் வளரெ்ச்ியடடயும். 
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அட்டவனை 7.15: 5 சுரங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாரப் பலை்கள் 

 திட்ட மெலவு 

மபொதுெிறுவன 

சுற்றுெச்ூழல் மபொறுப்பு 

(CER) @ 2% 

ஆதரவொளர ்1 ரூ.22,33,000/- ரூ 45,500/- 

பமாத்தம் ரூ. 22,33,000/- ரூ. 45,500/- 

E1 ரூ.60,93,000/- ரூ 1,21,860/- 

E2 ரூ.38,22,000/- ரூ 76,440 /- 

E3 ரூ.34,00,000/- ரூ 68,000/- 

E4 ரூ.17,00,000/- ரூ 34,000/- 

பமாத்தம் ரூ. 1,50,15,000/- ரூ. 3,00,300/- 

ஒட்டுபமாத்த 

கூட்டுத்பதானக 
ரூ. 1,72,48,000/- ரூ.3,45,800/- 

அலுவலக குறிப்பொடணயின் பொரொ 6 (II) இன் படி, அடனத்து 

சுரங்கங்களும் பசுடமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 லகொடிகள், அடவ 

ெிபுணர ்மதிப்பீட்டுக் குழுக்கள்/ மொெில ெிபுணர ்மதிப்பீட்டுக் குழு (EAC/SEAC) இன் 

வழிகொட்டுதலின்படி மபொதுெிறுவன சுற்றுெச்ூழல் மபொறுப்புக்கு (CER) மூலதன 

முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க லவண்டும். 

•  முன்மமொழியப்பட்ட திட்டமொனது  மபொதுெிறுவன சுற்றுெச்ூழல் மபொறுப்பு 

(CER) - ரூ 45,500/- க்கு ெிதியளிக்கும். 

• தற்லபொதுள்ள திட்டம் CER - ரூ 3,00,300/- க்கு ெிதியளிக்கும் 

• சுரங்க கூட்டடமவிலுள்ள 5 திட்டங்களுக்கு மபொதுெிறுவன சுற்றுெச்ூழல் 

மபொறுப்பு (CER)- ரூ 3,45,800/- 

அட்டவனை 7.16: 5 சுரங்கங்களில் இருந்து கினடக்கும் லவனல வாய்ப்புகள் 

 லவனலவாய்ப்பு 

ஆதரவொளர ்1 17 

E1 18 

E2 18 

E3 15 

E4 18 

ஒட்டுபமாத்த கூட்டுத்பதானக 86 
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சுரங்க கூட்டடமவிலுள்ள 1 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கம் கொரணமொக 

மமொத்தம் 17 லபர ்லவடலவொய்ப்டபப் மபறுவொரக்ள், மற்றும் ஏற்கனலவ உள்ள 

சுரங்கங்களில் 69 லபர ்ஏற்கனலவ லவடலயில் உள்ளனர.் 

அட்டவனை 7.17: சுரங்கங்களில் பசுனம அரைால் ஏற்படும் நை்னமகள் 

குறியீடு 

ெடுவதற்கு 

முன்மமொழியப்பட்ட 

மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

உயிர ்
பிடழப்பு 

% 

பரப்பளவு 

ெ.மீ 

இனத்தின் 

மபயர ்

வளரக்்கப்படும் 

என 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் 

மரங்களின் 

எண்ணிக்டக 

ஆதரவொளர ்
1 

100 80% 200 
லவம்பு, 

லகசுவரினொ 
80 

E1 300 80% 2750 
லவம்பு, 

லகசுவரினொ 
240 

E2 250 80% 1750 
லவம்பு, 

லகசுவரினொ 
200 

E3 100 80% 950 
லவம்பு, 

லகசுவரினொ 
80 

E4 100 80% 750 
லவம்பு, 

லகசுவரினொ 
80 

பமாத்தம் 850  6400  680 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்படடயில், லவம்பு, 

லகசுவரினொ லபொன்ற பூரவ்ீக இனங்களின் வளரெ்ச்ி 5 ஆண்டுகளில் 100 மரங்கள் 

வீதம் 80% உயிரவ்ொழும் விகிதத்துடன் 80 மரங்கள் வளரும் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. 200 ெதுர மீட்டர ் பரப்பளவில் முன்மமொழியப்பட்ட 

குவொரிகள் மற்றும் 850 மரங்கள் 5 ஆண்டுகளில் ெடப்பட்டு 80% உயிரவ்ொழும் 

விகிதத்துடன், தற்லபொதுள்ள அடனத்து சுரங்கங்களிலும் மமொத்தமொக 6400 ெதுர 
மீட்டர ்பரப்பளவில் 680 மரங்கள் வளரும் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது. 

7.5 பநகிழி கழிவு லமலாை்னம திட்டம்  

அடனத்து திட்ட ஆதரவொளரக்ளும் 01.01.2019 முதல் ெடடமுடறக்கு வரும் 

வடகயில், ஒருமுடற பயன்படுத்துவதற்கும், தடிமன் பொரொமல் மெகிழிடய 

தூக்கி எறிவதற்கும் தமிழ்ெொடு அரசு ஆடண (Ms) எண். 84 சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் 
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வனத்துடற (EC.2) லததி: 25.06.2018 இணங்க லவண்டும். சுற்றுெச்ூழல் (பொதுகொப்பு) 

ெட்டம், 1986 இன் கீழ், 

குறிக்லகாள் - 

• மெகிழிடய கழிவுகளின் உண்டமயொன விெிலயொக ெங்கிலி 

வடலயடமப்டப ஆரொயப்படுகிறது. 

• அடனத்து மெகிழி கழிவுகளுடன் மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய மபொருட்கடள 

லெகரிப்பதற்கொக மதொட்டிகடள ெிறுவுவதன் மூலம் ெிடலயொன மெகிழி 

கழிவு லமலொண்டமடய கண்டறிெ்து முன்மமொழியப்படுகிறது. 

• சிஸ்டம் டிடென் அடமப்டபத் தயொரித்தல், மற்றும் 

மெயல்படுத்துவதற்கும் கண்கொணிப்பதற்கும் லதடவயொன வழிமுடறகள். 

 

அட்டவனை 7.18: பநகிழி கழிவுகனள நிர்வகிப்பதற்காை பசயல் திட்டம் 

வ. 

எை் 

பசயல்பாடு பபாறுப்பு 

1 விதிகடள இடணத்து தளவடமப்பு வடிவடமப்டப 

உருவொக்குதல், மெகிழி கழிவு லமலொண்டமக்கு கழிவு 

உற்பத்தியொளரக்ளிடம் இருெ்து வசூலிக்கப்படும் 

பயனர ் கட்டணம், குப்டப மகொட்டுதல், மெகிழி 

கழிவுகடள எரித்தல் அல்லது மபொதுமக்களுக்கு 

இடடயூறு விடளவிக்கும் பிற மெயல்களுக்கு 

அபரொதம் மபறப்படும். 

சுரங்க லமலொளர ்

2 மக்கக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய 

உள்ெொட்டு கழிவுகடள பிரித்மதடுப்படத 

ெடடமுடறப்படுத்த, கழிவு உற்பத்தியொளரக்டள 

ஊக்குவித்தல். 

சுரங்க லமலொளர ்

3 மெகிழி கழிவுகள் லெகரிப்பு  சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்

4 மபொருள் மீட்பு வெதிகடள அடமத்தல் சுரங்க லமலொளர ்

5 மபொருள் மீட்பு வெதிகளில் மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய 

மற்றும் மறுசுழற்சி மெய்ய முடியொத மெகிழி 

கழிவுகடள பிரித்மதடுத்தல். 

சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்

6 பதிவுமெய்யப்பட்ட மறுசுழற்சி மெய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி மெய்யக்கூடிய மெகிழி கழிவுகடள 

வழங்குதல். 

சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்
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7 மறுசுழற்சி மெய்ய முடியொத மெகிழி கழிவுகடள 

சிமமன்ட் சூடளகளில், ெொடல கட்டுமொனத்தில் 

பயன்படுத்துவதற்கு வழியடமத்தல். 

சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்

8 அடனத்து பங்குதொரரக்ளிடடலயயும் அவரக்ளின் 

மபொறுப்பு குறித்து விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்துதல். 

சுரங்க லமலொளர ்

9 குப்டப மகொட்டுவது, மெகிழி கழிவுகடள 

திறெ்தமவளியில் எரிப்பது அல்லது மபொதுமக்களுக்கு 

இடடயூறு விடளவிக்கும் மெயல்களில் ஈடுபடுவது 

லபொன்றவற்றில் திடீர ்லெொதடன ெடத்தப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிடமயொளர ்

ஆதொரம்: FAE மற்றும் EC ஆல் முன்மமொழியப்பட்டது 

7.6 இலவச ஓமிக்ராை் சுகாதார லமலாை்னம திட்டம் 

SARS-CoV-2 மகொலரொனொ டவரஸொல் ஏற்படும் ஓமிக்ரொன் லெொய்கள் 

ஒப்பீட்டளவில் ஒரு புதிய லெொயொகும், இெத் லெொயின் இயற்டகயொன வரலொறு, 

குறிப்பொக மீட்புக்குப் பிெ்டதய ெிகழ்வுகளின் அடிப்படடயில் புதிய தகவல்கள் 

மொறும் அடிப்படடயில் அறியப்படுகின்றன. 

கடுடமயொன ஓமிக்ரொன் லெொய்க்குப் பிறகு, குணமடடெத் லெொயொளிகள் 

லெொரவ்ு, உடல்வலி, இருமல், மதொண்டட வலி, சுவொசிப்பதில் சிரமம் லபொன்ற 

பல்லவறு வடகயொன அறிகுறிகள் இருெத்ொல் கட்டொயம் மதரிவிக்கலொம். 

தற்லபொது ஓமிக்ரொனுக்குப் பிெ்டதய பின்விடளவுகள் மற்றும் லமலும் 

ஆரொய்ெச்ிக்கொன ஆதொரங்கள் குடறவொகலவ உள்ளன. லதடவ மற்றும் தீவிரமொக 

பின்பற்றப்படுகிறது. ஓமிக்ரொனுக்குப் பிெ்டதய குணமடடயும் லெொயொளிகளின் 

பின்மதொடரத்ல் பரொமரிப்பு மற்றும் ெல்வொழ்வுக்கு ஒரு முழுடமயொன 

அணுகுமுடற லதடவப்படுகிறது. 

ஓமிக்ராை் லதாற்று பாரவுவதற்கு முை் லமற்பகாள்ளப்படலவை்டிய துரதீ 

நடவடிக்னக:- 

• ஓமிக்ரொன் மபொருத்தமொன ெடத்டதடயத் மதொடரவும் (முகமூடியின் 

பயன்பொடு, டக மற்றும் சுவொெ சுகொதொரம், ெமூக இடடமவளி) 
ஆகியவற்டற கடடபிடிக்க லவண்டும். 

• லபொதுமொன அளவு மவதுமவதுப்பொன ெீடரக் குடிக்கவும். 

• உங்கள் பணியிடங்கள் சுத்தமொகவும் சுகொதொரமொகவும் இருப்படத 

உறுதிப்படுத்திக் மகொள்ளுங்கள். 

• லமற்பரப்புகள் (எ.கொ. லமடெகள்) மற்றும் மபொருட்கடள (எ.கொ. 
மதொடலலபசி, தடல கவெம்) கிருமிெொசினியொல் தவறொமல் துடடக்க 

லவண்டும். 
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• பணியிடத்டதெ ்சுற்றியுள்ள முக்கிய இடங்களில் சுத்திகரிப்பு ல ண்ட் ரப் 

டிஸ்மபன்ெரக்டள டவக்கவும். இெத் டிஸ்மபன்ெரக்ள் மதொடரெ்்து 

ெிரப்பப்படுவடத உறுதிமெய்யவும் 

• டக கழுவுவடத ஊக்குவிக்கும் சுவமரொட்டிகடளக் கொண்பி 

• ஊழியரக்ள், ஒப்பெ்ததொரரக்ள் மற்றும் வொடிக்டகயொளரக்ள் லெொப்பு மற்றும் 

தண்ணீருடன் டககடள கழுவக்கூடிய இடங்களுக்கு அணுகல் இருப்படத 

உறுதிமெய்யவும் 

• சுவொெ சுகொதொரத்டத ஊக்குவிக்கும் சுவமரொட்டிகடளக் கொண்பி. 

• ஓமிக்ரொன் உங்கள் ெமூகத்தில் பரவ ஆரம்பித்தொல், லலெொன இருமல் 

அல்லது குடறெ்த தர கொய்ெெ்ல் (37.3°C அல்லது அதற்கு லமல்) உள்ளவரக்ள் 

வீட்டிலலலய இருக்க லவண்டும் என்படத உங்கள் ஊழியரக்ள், 

ஒப்பெத்தொரரக்ள் மற்றும் வொடிக்டகயொளரக்ளுக்குெ ் மெொல்லுங்கள். 

லெொய்த்மதொற்றின் அறிகுறிகடள மடறக்கக்கூடிய 

பொரொசிட்டமொல்/அமெட்டமிலனொஃமபன், இப்யூபுரூஃபன் அல்லது ஆஸ்பிரின் 

லபொன்ற எளிய மருெ்துகடள எடுத்துக் மகொள்ள லவண்டியிருெத்ொல் அவரக்ள் 

வீட்டிலலலய இருக்க லவண்டும் (அல்லது வீட்டிலிருெ்து லவடல மெய்ய 

லவண்டும்). 

• ஓமிக்ரொனின் லலெொன அறிகுறிகள் இருெத்ொலும், மக்கள் வீட்டிலலலய இருக்க 

லவண்டும் என்ற மெய்திடயத் மதொடரெ்்து மதொடரப்ுமகொண்டு 

விளம்பரப்படுத்துங்கள். 

• லெருக்கு லெர ்ெெத்ிப்பு அல்லது ெிகழ்வு லதடவயொ என்படதக் கவனியுங்கள். 

மதொடலமதொடரப்ு அல்லது ஆன்டலன் ெிகழ்வு மூலம் அடத மொற்ற 

முடியுமொ? என வழிவடக மெய்ய லவண்டும். 

• கூட்டம் அல்லது ெிகழ்டவ குடறக்க முடியுமொ, அதனொல் குடறவொன மக்கள் 

மட்டுலம கலெ்து மகொள்வொரக்ள்? 

• அடனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் டிஷ்யூகள் மற்றும் டக சுத்திகரிப்பு உள்ளிட்ட 

லபொதுமொன மபொருட்கள் மற்றும் மபொருட்கடள முன்கூட்டிலய ஆரட்ர ்
மெய்யப்படும்.  

• ஆயுஷ் அடமெெ்கத்தொல் பரிெ்துடரக்கப்படும் சியொவன்பிரொடஷ 

கொடலயில் (1 டீஸ்பூன் அளவு) மவதுமவதுப்பொன ெீர/்பொலுடன் 

பயன்படுத்துவது மிகவும் பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது (பதிவுமெய்யப்பட்ட 

ஆயுரல்வத மருத்துவரின் வழிகொட்டுதலின் கீழ்) மருத்துவ ெடடமுடறயில் 

டெவன்பிரொஷ் பயனுள்ளதொக இருக்கும் என்று ெம்பப்படுகிறது. பிெட்தய 

மீட்பு கொலத்தில். 

• மதொடரெ்த்ு வறட்டு இருமல் / மதொண்டட வலி இருெ்தொல், உப்பு வொய் 

மகொப்பளித்து ெீரொவி உள்ளிழுக்க லவண்டும். வொய் மகொப்பளிக்க/ெீரொவி 

உள்ளிழுக்க மூலிடககள்/மெொலொ லெரத்்தல். இருமல் மருெ்துகள், மருத்துவ 
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மருத்துவர ்அல்லது ஆயுஷ் மருத்துவரின் தகுதி வொய்ெ்த பயிற்சியொளரின் 

ஆலலொெடனயின் லபரில் எடுக்கப்பட லவண்டும். 

• உயரத்ர கொய்ெெ்ல், மூெச்ுத் திணறல், SP02<95%, விவரிக்க முடியொத மொரப்ு 

வலி, புதிய குழப்பம், குவிய பலவீனம் லபொன்ற ஆரம்ப எெெ்ரிக்டக 

அறிகுறிகடளக் கண்டறியவும். 

• புடகபிடித்தல் மற்றும் மது அருெத்ுவடத தவிரக்்கவும். 

• திட்டத்டதப் பற்றி உங்கள் பணியொளரக்ள் மற்றும் ஒப்பெ்ததொரரக்ளிடம் 

மதரிவிக்கவும், அவரக்ள் திட்டத்தின் கீழ் என்ன மெய்ய லவண்டும் - அல்லது 

மெய்யக்கூடொது - என்படத அவரக்ள் அறிெ்திருப்படத உறுதி மெய்யவும். 

லலெொன அறிகுறிகள் இருெத்ொலும் அல்லது அறிகுறிகடள மடறக்கக்கூடிய 

எளிய மருெ்துகடள (எ.கொ. பொரொசிட்டமொல், இப்யூபுரூஃபன்) எடுத்துக் 

மகொண்டொலும், லவடலயிலிருெ்து விலகி இருப்பதன் முக்கியத்துவதட்த 

வலியுறுத்தப்படும். 

• கணிெமொன எண்ணிக்டகயிலொன பணியொளரக்ள், ஒப்பெ்ததொரரக்ள் 

மற்றும் ெப்டளயரக்ள் உங்கள் வணிக இடத்திற்கு வர முடியொவிட்டொலும் - 

பயணத்தின் மீதொன உள்ளூர ்கட்டுப்பொடுகள் கொரணமொக அல்லது அவரக்ள் 

உடல்ெிடல ெரியில்லொமல் இருப்பதொல் உங்கள் வணிகத்டத எவ்வொறு 

இயக்குவது என்படத இெத்த் திட்டம் குறிப்பிட லவண்டும். 
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அத்தியாயம் 8 

திட்ட பலை்கள் 

8.0 பபாது 

சின்ன உலகொணி கிரொமத்தில் ெொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல் சுரங்கம் 

எடுப்பதற்கொன ஒரு முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம், 5 ஆண்டுகளில் 61690மீ3 

ெொதொரண கல் & 10494மீ3 கிரொவல் உற்பத்தி மெய்வடத லெொக்கமொகக் 

மகொண்டுள்ளது. இது அண்டட பகுதிகளில் ெமூக-மபொருளொதொர 
மெயல்பொடுகடள லமம்படுத்துவலதொடு பின்வரும் ென்டமகடளயும் 

ஏற்படுத்தும், 

• லவடல வொய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• ெமூக-மபொருளொதொர ெலனில் முன்லனற்றம் 

• உடல் உள்கட்டடமப்பில் முன்லனற்றம் 

• ெமூக உள்கட்டடமப்பில் முன்லனற்றம் 

8.1 லவனல வாய்ப்பு 

சுரங்க ெடவடிக்டககடள லமற்மகொள்வதற்கொக சுமொர ் 17 ெபரக்ளுக்கு 

லவடல வழங்குவதற்கும், இத்மதொகுதியில் லவடலவொய்ப்பு வழங்குவதில் 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு முன்னுரிடம வழங்குவதற்கும் உத்லதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

லமலும், ஒப்பெத் லவடலகள், மதொழில் வொய்ப்புகள், லெடவ வெதிகள் 

லபொன்றவற்றில் பலருக்கு மடறமுக லவடல வொய்ப்பு கிடடக்கும். சுரங்கத் 

திட்டத்தொல் உள்ளூர ்மக்களின் மபொருளொதொர ெிடலயும் லமம்படும். 

8.2 முை்பமாழியப்பட்ட சமூக-பபாருளாதார நல நடவடிக்னககள் 

இப்பகுதியில் சுரங்க ெடவடிக்டகயின் தொக்கம், உடனடி திட்ட தொக்கம் 

ெமூக-மபொருளொதொர சூழலில் மிகவும் ெொதகமொனதொக இருக்கும். லெரடியொகவும் 

மடறமுகமொகவும் உள்ள லவடலவொய்ப்புகள், குறிப்பொக உள்ளூர ் ெமூகங்கள் 

மத்தியில் குடறெத் திறன் மகொண்ட லவடல லதடுபவரக்ளுக்கு லமம்பட்ட பண 

வருமொனத்திற்கு பங்களிக்கும். 

8.3 இயற்பியல் உள்கட்டனமப்பில் முை்லைற்றம் 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கங்கள் தமிழ்ெொட்டின் கல்லிக்குடி வட்டம் 

மற்றும் மதுடர மொவட்டத்தில் உள்ள சின்ன உலகொணி கிரொமத்தில் 

அடமெ்துள்ளன, லமலும் இப்பகுதியில் தகவல் மதொடரப்ு, ெொடலகள் மற்றும் பிற 

வெதிகள் ஏற்கனலவ ென்கு ெிறுவப்பட்டுள்ளன. முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கம் 

கொரணமொக பின்வரும் மபௌதீக உள்கட்டடமப்பு வெதிகள் லமலும் லமம்படும். 

• ெொடல லபொக்குவரத்து வெதிகள் 

• மதொடரப்ுகள் 
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• சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதொழிலொளரக்ளுக்கு கூடுதலொக வழங்கப்படும் 

மருத்துவ வெதி, கல்வி மற்றும் ெமூக ெலன்கள் அருகிலுள்ள 

குடிமக்களுக்கும் கிடடக்கும். 

8.4 சமூக உள்கட்டனமப்பில் முை்லைற்றம் 

சிவில் கட்டுமொன கொலத்தில், வரத்்தகம், சுகொதொரம் மற்றும் பிற துடண 

லெடவகளில் லவடலவொய்ப்பு எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது, இெத்த் துடறகளில் 

லவடலவொய்ப்பு முதன்டமயொக தற்கொலிகமொக அல்லது ஒப்பெத் அடிப்படடயில் 

இருக்கும், மற்றும் இரண்டொம் ெிடல மதொழிலொளரக்ளின் ஈடுபொடு அதிகமொக 

இருக்கும். விவெொயம் மற்றும் சுரங்க ெடவடிக்டககளில் தங்கடள ஈடுபடுத்திக் 

மகொள்வொரக்ள் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படும் உள்ளூர ் கிரொம மக்களிடமிருெ்து 

மதொழிலொளரக்ளின் மபரும்பகுதி முக்கியமொக இருக்கும். இது அவரக்ளின் 

வருமொனத்டத லமம்படுத்துவலதொடு, அப்பகுதியின் ஒட்டுமமொத்த மபொருளொதொர 
வளரெ்ச்ிக்கும் வழிவகுக்கும். 

8.5 மற்ற உறுதியாை பலை்கள் 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கம் கீலழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற உறுதியொன 

பலன்கடளக் மகொண்டிருக்க வொய்ப்புள்ளது. 

• உள்கட்டடமப்பு வெதிகள், லபொக்குவரத்து, சுகொதொரம், சுரங்கம் மற்றும் பிற 

ெமூக லெடவகளுக்கு மபொருட்கள் மற்றும் லெடவகடள வழங்குதல் 

லபொன்ற ஒப்பெ்த லவடலகளில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு மடறமுக லவடல 

வொய்ப்புகள் வழங்கப்படும்.  

• வொடடக குடியிருப்புக்கொன லதடவ அதிகரிக்கும். 

• கலொெெ்ொர, மபொழுதுலபொக்கு மற்றும் அழகியல் வெதிகளும் லமம்படும். 

• தகவல் மதொடரப்ு, லபொக்குவரத்து, கல்வி, ெமூக லமம்பொடு மற்றும் மருத்துவ 

வெதிகளில் முன்லனற்றம், லவடலவொய்ப்பு மற்றும் வருமொன 

வொய்ப்புகளில் ஒட்டுமமொத்த மொற்றம் ஏற்படும். 

• ரொயல்டி, மெஸ், டிஎம்எஃப், ஜிஎஸ்டி லபொன்றவற்றின் மூலம் அதிகரித்த 

வருவொயின் மூலம், உத்லதெ சுரங்கத்திலிருெ்து மொெில அரசு லெரடியொகப் 

பயனடடயும். 

8.6 பபருநிறுவை சமூகப் பபாறுப்பு 

மபருெிறுவன ெமூகப் மபொறுப்பு (CSR) ெடவடிக்டககள் மற்றும் வணிக 

மெயல்முடறகளுடன் ெமூக மெயல்முடறகடள ஒருங்கிடணத்தல் பற்றிய 

விழிப்புணரட்வ அடனத்து மட்ட ஊழியரக்ளிடடலயயும் வளரப்்பதற்கு திட்ட 

ஆதரவொளர ் மபொறுப்லபற்பொர.் மபருெிறுவன ெமூகப் மபொறுப்பு (CSR) 

ெடவடிக்டககடள லமற்மகொள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவரக்ளுக்கு லபொதுமொன 

பயிற்சியும் மறுலெொக்குெிடலயும் வழங்கப்படும். 
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இத்திட்டத்தின் கீழ், திட்ட முன்மமொழிபவர,் திட்டப் பகுதியிலிருெ்து 10 கி.மீ 

மதொடலவில் உள்ள கிரொமங்களின் ெமூக மற்றும் மபொருளொதொர 
லமம்பொட்டிற்கொன பின்வரும் திட்டங்கடள லமற்மகொள்வொர.் இதற்கொக 

ஒவ்மவொரு ஆண்டும் தனி பட்மஜட் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்டத இறுதி மெய்ய 

முன்மமொழிபவர ்உள்ளூர ்சுயஅரெொங்கத்துடன் மதொடரப்ுமகொள்வொர.் திட்டங்கள் 

பின்வரும் பரெத் பகுதிகளிலிருெ்து லதரெ்ம்தடுக்கப்படும் - 

• சுகொதொர லெடவகள் 

• ெமூக வளரெ்ச்ி 

• உள்கட்டடமப்பு லமம்பொடு 

• கல்வி மற்றும் விடளயொட்டு 

• சுய லவடலவொய்ப்பு 

பபருநிறுவை சமூகப் பபாறுப்பு (CSR) பசலவு மதிப்பீடு  

           ெமூகப் மபொறுப்புணரவ்ு ெடவடிக்டககள் லமற்மகொள்ளப்படும் சின்ன 

உலகொணி கிரொமத்தில் முக்கியமொக கல்வி, சுகொதொரம், மகளிர ் சுயஉதவி 

குழுக்களின் பயிற்சி மற்றும் உள்கட்டடமப்புக்கொன பங்களிப்பு லபொன்றவற்றில் 

கிரொமம் முக்கியமொக பங்களிக்கிறது, மபருெிறுவன ெமூகப் மபொறுப்பு (CSR) 

பட்மஜட்டில் லொபத்தில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

பபருநிறுவை சமூகப் பபாறுப்பு 

 மபருெிறுவன ெமூகப் மபொறுப்புக்கொன (CER) ஒதுக்கீடு இெத்ிய அரசு, 

சுற்றுெச்ூழல், வனம் மற்றும் கொலெிடல மொற்றம் அடமெெ்கம் (MoEF & CC) 

அலுவலக குறிப்பொடண F.No.22-65/2017-IA.III, லததி: 01.05.2018 இன் படி 

லமற்மகொள்ளப்படும். 

அலுவலக குறிப்பொடணயின் பொரொ 6 (II) இன் படி, பசுடமக் களத் திட்டம் மற்றும் 

மூலதன முதலீடு ≤ 100 லகொடிகள், அடனத்து முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்களும் 

ெிபுணர ்மதிப்பீட்டுக் குழு/ மொெில சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீட்டு ஆடணயம் 

(EAC/SEAC)-இன் வழிகொட்டுதலின்படி மபருெிறுவன சுற்றுெச்ூழல் மபொறுப்புக்கு 

(CER) மூலதன முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க லவண்டும். மமொத்த மூலதனெ ்மெலவு 

ரூ.22,33,000/- மற்றும் அலத லவடலகளின் 2% ரூ.45,000/- 

அட்டவனை 8.1: பபருநிறுவை சுற்றுசச்ூழல் பபாறுப்பு (CER) - பசயல் திட்டம் 

பசயல்பாடு பயைாளிகள் பமாத்தம் 

சின்ன உலகொணி கிரொம அரசுப் பள்ளியில் 

சுகொதொர வெதிகடள லமம்படுத்த ெிதி 

வழங்குதல் 

சின்ன உலகொணி 
கிரொம மக்கள் 

ரூ. 45,000/- 

பமாத்தம் ரூ.45,000/- 
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அத்தியாயம் 9 

சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலை் பகுப்பாய்வு 

     ஸ்லகொப்பிங் கட்டத்தில் சுற்றுெச்ூழல் மெலவு பலன் பகுப்பொய்வு மபொருெ்தொது 

என்பதொல் பரிெ்துடரக்கப்படவில்டல. 
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அத்தியாயம் 10 

சுற்றுசச்ூழல் லமலாை்னம திட்டம் 

10.0 பபாது 

சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டமத் திட்டம் (EMP) முன்மமொழியப்பட்ட இடத்தில் 

உள்ளடமக்கப்பட்ட மொசுக் குடறப்பு வெதிகடளக் கருத்தில் மகொண்டு 

சுற்றுெச்ூழல் அடமப்டபப் பொதுகொப்படத லெொக்கமொகக் மகொண்டுள்ளது. 

சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டமத் திட்டத்தின் ெல்ல ெடடமுடறகள், சுற்றுப்புற 

கொற்றின் தரம், ெீரின் தரம், ெமூக-மபொருளொதொர லமம்பொட்டுத் தரங்கள் 

ஆகியவற்றில் திட்டத்தின் அடனத்து சுற்றுெச்ூழல் அளவுருக்கடளயும் 

டவத்திருப்படத உறுதி மெய்யும். மூல அளவில் தணிப்பு ெடவடிக்டககள் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியில் ஒட்டுமமொத்த சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டமத் திட்டம் ஆகியடவ 

மபறப்பட்ட அடமப்புகளின் ஆதரவுத ் திறடன லமம்படுத்தும். இெ்த 

அத்தியொயத்தில் வழங்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டம் (EMP), 

சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீட்டு ஆடணயத்தின் (EIA) ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, 

தணிப்பு ெடவடிக்டககள் மெயல்படுத்தப்படுவடதயும் அவற்றின் மெயல்திறன் 

கண்கொணிக்கப்படுவடதயும் உறுதி மெய்வதற்கொன ெிரவ்ொக அம்ெங்கடளப் 

பற்றி விவொதிக்கிறது. 

10.1 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்னக 

சுற்றுெச்ூழலுக்கு மபொறுப்பொன முடறயில் அதன் அடனத்து 

மெயல்பொடுகடள ெடத்துவதற்கும் சுற்றுெச்ூழல் மெயல்திறடன மதொடரெ்்து 

லமம்படுத்துவதற்கும் திட்ட ஆதரவொளர ்உறுதிபூண்டுள்ளொர.் 

ஆதரவொளர ்திரு. க.மவங்கட்ரொமன் அவரக்ள் – 

• அதன் மெயல்பொடுகள் மற்றும் மெயல்பொடுகளுடன் மதொடரப்ுடடய 

அடனத்து ெட்டங்கள், மெயல்கள், ஒழுங்குமுடறகள் மற்றும் 

தரெிடலகளின் லதடவகடளப் பூரத்்தி மெய்தல். 

• மபொது சுற்றுெச்ூழல் பிரெச்ிடனகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பணியிட 

சுற்றுெச்ூழல் மபொறுப்புகளில் பணியொளரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்க ஒரு 

திட்டத்டத மெயல்படுத்தப்படும். 

• சுற்றுெச்ூழல் மகொள்டகடய மெயல்படுத்துவடத உறுதி மெய்ய 

லதடவயொன ஆதொரங்கடள ஒதுக்கப்படும். 

• திட்ட வளரெ்ச்ியின் அடனத்து ெிடலகளிலும் பயனுள்ள மூடல் 

இருப்படதயும், ெொத்தியமொன ெீண்டகொல சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் ெமூக 

தொக்கங்கடளக் குடறக்க முற்லபொக்கொன மறுசீரடமப்புகள் முடிெ்தவடர 
விடரவொக லமற்மகொள்ளப்படுவடதயும் உறுதிப்படுத்தப்படும். 
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• சுற்றுெச்ூழல் பொதுகொப்புகளில் ஏலதனும் குடறபொடு அல்லது எதிரப்ொரொத 

மெயல்திறன் குறித்து முன்கூட்டிலய எெெ்ரிக்க கண்கொணிப்பு திட்டங்கடள 

மெயல்படுத்தவும். 

• சுற்றுெச்ூழலின் மெயல்திறடனெ ் ெரிபொரக்்கவும், மதொடரெ்த்ு 

முன்லனற்றத்டத லெொக்கிப் பொடுபடவும் அவ்வப்லபொது மதிப்பொய்வுகடள 

ெடத்தவும். 

நிர்வாகம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப அனமப்பிை் விளக்கம் - 

அத்தியொயம் 6-ன் கீழ் விவொதிக்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்புப் 

பிரிவு சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டமத் திட்டத்டத திறம்பட மெயல்படுத்துவடதயும், 

ஒவ்மவொரு முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் சுரங்க லமலொண்டம ெிடல மூலம் 

சுற்றுெச்ூழல் ெட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவடதயும் உறுதி மெய்யும். 

கூறப்பட்ட குழு இதற்குப் மபொறுப்பொகும்: 

• ெீர/்கழிவு ெீரின் தரம், கொற்றின் தரம் மற்றும் உருவொக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவற்டற கண்கொணித்தல் 

• மவளிப்புற ஆய்வகம் மூலம் லெகரிக்கப்பட்ட ெீர ் மற்றும் கொற்று 

மொதிரிகளின் பகுப்பொய்வு ஆரொய்தல். 

• மொசுக்கட்டுப்பொடு மற்றும் பொதுகொப்பு ெடவடிக்டககள்/ெொதனங்கடள 

மெயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்கொணித்தல், இதில் ெிதி மதிப்பீடு, 

வரிடெப்படுத்துதல், கொற்று மொசுக்கட்டுப்பொட்டு கருவிகடள ெிறுவுதல், 

கழிவு ெீர ்சுத்திகரிப்பு ெிடலயம் லபொன்றடவ அடங்கும். 

• திட்டம் மற்றும் மவளி ெிறுவனங்களுடன் சுற்றுெச்ூழல் மதொடரப்ொன 

மெயல்பொடுகடள ஒருங்கிடணத்தல். 

• சுற்றியுள்ள கிரொமங்களில் உள்ள மதொழிலொளரக்ள் மற்றும் மக்கள்மதொடக 

பற்றிய சுகொதொர புள்ளிவிவரங்கள் லெகரிப்பு. 

• பசுடம அரண் வளரப்்பு திட்டம்.  

• சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்டத்தின் மெயல்பொட்டின் முன்லனற்றத்டத 

கண்கொணித்தல். 

• ெட்ட விதிகள், மொெில மொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியம், சுற்றுெச்ூழல் மற்றும் 

வன அடமெெ்கம் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் அனுமதியின் ெிபெ்தடனகள் 

மற்றும் ெிறுவுவதற்கொன ஒப்புதல்கள் மற்றும் மெயல்பட ஒப்புதல் 

ஆகியவற்றின் விதிமுடறகளுக்கு இணங்குதல். 
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10.2 நில சுற்றுசச்ூழல் லமலாை்னம 

சுரங்கத்தின் மெயல்பொடு, சுரங்க குழிடய தற்கொலிக ெீரத்்லதக்கமொக 

மொற்றுவதன் மூலம் ெிலத்டத மறுசீரடமத்தல் மற்றும் மீதமுள்ள பகுதி 

(பயன்படுத்தப்படொத பகுதிகள், உள்கட்டடமப்பு, இழுத்துெ ்மெல்லும் ெொடலகள்) 

மரம் வளரப்்பு லமம்பொட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும். சுற்றுெச்ூழலின் அழகியல் 

பொதிக்கப்படொது. சுரங்க மெயல்பொட்டின் லபொது திட்டப் பகுதியில் மபரிய 

தொவரங்கள் இல்டல மற்றும் சுரங்க மெயல்பொடு முடிெத்தும் தடிமனொன 

லதொட்டம் பசுடம மண்டல லமம்பொட்டு திட்டத்தின் கீழ் உருவொக்கப்படும். 

அட்டவனை 10.1: நிலச ்சூழலுக்காை முை்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

வொகனம் கழுவும் பகுதிகடள வடிவடமக்கவும், இதனொல் 

அடனத்து ஓடும் ெீரும் டகப்பற்றப்பட்டு எண்மணய் ெீர ்
பிரிப்பொன்கள் மற்றும் வண்டல் ெீரப்்பிடிப்பு ெொதனங்கள் 

வழியொக அனுப்பப்படும். 

சுரங்க லமலொளர ்

வொகனங்கள் மெல்லும் பொடதகளில் இருெ்தும் எெத் 

ெீரவ்ழிப்பொடதயிலிருெ்து 100மீ மதொடலவிலும் 

பொதுகொப்பொன இடத்தில் எரிமபொருள் ெிரப்புதல் 

லமற்மகொள்ளப்பட லவண்டும். எரிமபொருள் ெிரப்புதல் 

மெயல்பொடு எல்லொ லெரங்களிலும் கொட்சி 

கண்கொணிப்பில் இருக்க லவண்டும். 

எண்மணய்/தண்ணீர ்பிரிப்புடன் ெம்ப்களுக்கு 

எரிமபொருள் ெிரப்பும் பகுதிகளின் வடிகொல். 

சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்
& 

சுரங்க துடண 

மண் மற்றும் ெிலத்தடி ெீர ்மொசுபொட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

ெம்பவதட்தத ்மதொடரெ்்து லதடவப்படும். 

சுரங்க லமலொளர ்

கருத்தியல் ெிடலயில், சுரங்கக் குழிகள் மடழ ெீர ்
லெகரிப்பொக மொற்றப்படும். 

மீதமுள்ள பகுதி பசுடம மண்டலமொக மொற்றப்படும் 

சுரங்க லமலொளர ்

மவளிப்புறக் குப்டபகள் இல்டல, அதொவது திட்டப் 

பகுதிக்கு மவளிலய 

சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்

சுற்றுவட்டொர ெிலங்கள் பொதிக்கப்படுவடதத ்தடுக்க, 

திட்டப் பகுதிடயெ ்சுற்றிலும் லகட்ெ ்குழிகள் / 

சுரங்க லமலொளர ்
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குடிலயற்றப் மபொறிகளுடன் கூடிய மொடல வடிகொல்கள் 

அடமக்கப்பட லவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் தடிமனொன லதொட்டங்கள் 

மூலம் தப்பிலயொடிய தூசிடயத் தடுக்க லவண்டும், இது 

ஒலித் தடடயொகவும் மெயல்படும். 

சுரங்க லமலொளர ்

ஆதொரம்: FAE மற்றும் EIA ஒருங்கிடணப்பொளரொல் முன்மமொழியப்பட்டது 

10.3 மை் லமலாை்னம 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திலிருெ்து அதிக சுடம அல்லது கழிவுகள் 

எதுவும் எதிரப்ொரக்்கப்படவில்டல. 

அட்டவனை 10.2: மை் லமலாை்னமக்காை முை்பமாழியப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

திட்ட எல்டலயில் இருெ்து மொடல வடிகொல் வழியொக 

மவளிலயறும் லமற்பரப்பு சுரங்க குழிகளுக்கு திருப்பி 

விடப்படும். 

சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்
மற்றும் சுரங்க 

துடண 

ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பு அபொயத்தின் மெறிடவக் 

குடறக்க, வடிகொல் அடமப்புகளுடன் கூடிய ெொடலகள் 

மற்றும் பிற அணுகல் ெொடலகடள வடிவடமத்தல் 

சுரங்க லமலொளர ்

வண்டல் மபொறிகளிலிருெ்து மவற்று வண்டல் மொடல 

வடிகொல் அடமப்டபப் பரொமரிக்கவும், ெரிமெய்யவும் 

அல்லது லமம்படுத்தவும் 

சுரங்க லமலொளர ்

மண்ணின் pH, EC, குலளொடரடு, அளவு மற்றும் ெீர ்
தொங்கும் திறன் ஆகியவற்டற லெொதிக்கவும் 

லமலொளர ்
சுரங்கங்கள் 

ஆதொரம்: FAE மற்றும் EIA ஒருங்கிடணப்பொளரொல் முன்மமொழியப்பட்டது 

10.4 நீர் லமலாை்னம 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தில், கழிவுெீர ்உற்பத்திக்கொன எெ்த 

மெயல்முடறயும் ஈடுபடவில்டல, இயெ்திரங்கள் எண்மணய் மற்றும் கிரீஸ் 

மட்டுலம எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது மற்றும் சுரங்க அலுவலகத்தில் இருெ்து 

உள்ெொட்டு கழிவுெீர,் சுரங்க மெயல்பொடு 22 மீ தடர மட்டத்திற்கு கீலழ ஆழம் வடர 
முன்மமொழியப்பட்டது. இப்பகுதியில் ெீரம்ட்டம் தடரமட்டத்திலிருெ்து 65மீ - 60 மீ 
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கீலழ உள்ளது, எனலவ முன்மமொழியப்பட்ட திட்டங்கள் முழு சுரங்க கொலத்திலும் 

ெிலத்தடி ெீரம்ட்டத்தில் குறுக்கிடொது. 

அட்டவனை 10.3: நீர் சூழலுக்காை முை்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

ெீர ்விெிலயொகத்திற்கொக குழி ெீரின் மறுபயன்பொட்டட 

அதிகரிக்க 

சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்

சுரங்கப் பகுதியின் ெீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகடளக் 

கட்டுப்படுத்தவும், சுரங்கப் பகுதிகள் வழியொகத் 

தடடயற்ற பகுதிகளில் இருெ்து மவளிலயறும் ெீடர 
திடெ திருப்பவும் தற்கொலிக மற்றும் ெிரெத்ரமொன 

மொடல வடிகொல் அடமக்கப்படும். 

சுரங்க லமலொளர ்

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிலய உள்ள இயற்டக 

வடிகொல்/ெல்லொக்கள்/புலரொக்மலட்டுகள் சுரங்க 

ெடவடிக்டககளின் எெத் இடத்திலும் மதொெத்ரவு 

மெய்யக்கூடொது. 

சுரங்க லமலொளர ்

திட்டப் பகுதியிலிருெ்து ெீரெ்ிடலகளில் கழிவுெீர ்
உற்பத்தி அல்லது மவளிலயற்றம் இல்டல என்படத 

உறுதிமெய்யவும் 

சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்

திட்டப் பகுதியில் இருெத்ு உற்பத்தியொகும் வீட்டுக் 

கழிவுெீர ்மெப்டிக் லடங்க் மற்றும் லெொக் பிட் அடமப்பில் 

அகற்றப்படும். 

சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்

மொதொெ்திர அல்லது மடழக்குப் பிறகு, ெீர ்லமலொண்டம 

கட்டடமப்புகள் மற்றும் அடமப்புகளின் 

மெயல்திறனுக்கொன ஆய்வு 

சுரங்க லமலொளர ்

நுடழவு மொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரியத்தொல் (CPCB) 

குறிப்பிடப்பட்ட அளவுருக்களுக்கு ெிலத்தடி ெீர ்மற்றும் 

லமற்பரப்பு ெீர ்கண்கொணிப்டப லமற்மகொள்ளுங்கள் 

லமலொளர ்
சுரங்கங்கள் 

ஆதொரம்: FAE மற்றும் EIA ஒருங்கிடணப்பொளரொல் முன்மமொழியப்பட்டது 

10.5 காற்று தர லமலாை்னம 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க ெடவடிக்டகயொனது, சுரங்க 

மெயல்பட்டின்லபொது உண்டொகும் தூசியின் கொரணமொக துகள்களின் 

மெறிவுகடள அதிகரிக்கும். டிரக் இயக்கத்தின் கொரணமொக தூசி உருவொகும் 
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வொய்ப்புள்ளதொல், லபொக்குவரத்து ெொடலகள், அருகொடமயில் உள்ள அணுகு 

ெொடலகள் ஆகியவற்றில் தினெரி தண்ணீர ் மதளித்தல் லமற்மகொள்ளப்படும். 

மவளிலயற்றும் உமிழ்வுத ் லதடவகளுக்கு இணங்க வொகனங்கள் முடறயொகப் 

பரொமரிக்கப்படுவது உறுதி மெய்யப்படும் 

அட்டவனை 10.4: காற்று சுற்றுசச்ூழலுக்காை முை்பமாழியப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

எக்ஸ்கலவட்டரின் லபொது தூசி உருவொகுவது தினெரி (இரண்டு 

முடற) லவடல மெய்யும் முகத்தில் மதளிப்பதன் மூலம் 

குடறக்கப்படுகிறது 

சுரங்க 

லமலொளர ்

ஈரமொன துடளயிடல் மெயல்முடற / தூசி பிரித்மதடுக்கும் 

அடமப்புடன் பயிற்சிகள் மூலம் துடளயிடும் லபொது தூசி 

உற்பத்திடய கட்டுப்படுத்துகிறது. 

சுரங்க 

லமலொளர ்

கொற்று மொசுபொட்டடக் குடறக்க சுரங்கங்களில் உள்ள 

உபகரணங்கள் மற்றும் இயெ்திரங்கடள இயக்குபவர ்
டகலயட்டின்படி பரொமரித்தல் 

சுரங்க 

லமலொளர ்

சுரங்க ெடவடிக்டககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகொள்ளப்பட்ட கொற்று 

மொசுக்கட்டுப்பொட்டு ெடவடிக்டககளின் மெயல்திறன் 

ஆகியவற்றொல் ஏற்படும் பொதிப்டப அணுகுவதற்கு சுற்றுப்புற 

கொற்றின் தர கண்கொணிப்பு திட்டப் பகுதி மற்றும் சுற்றியுள்ள 

கிரொமங்களில் லமற்மகொள்ளப்பட்டது. 

சுரங்க 

லமலொளர ்

அடனத்து மதொழிலொளரக்ளுக்கும் டஸ்ட் மொஸ்க் வழங்குதல் சுரங்க 

லமலொளர ்

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் பசுடமப் பட்டட லமம்பொடு சுரங்க 

லமலொளர ்

ஆதொரம்: FAE மற்றும் EIA ஒருங்கிடணப்பொளரொல் முன்மமொழியப்பட்டது 

10.6 ஒலி மாசுக் கட்டுப்பாடு 

வொகன இயக்கம், டிரக்குகடள ஏற்றுதல், துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், 

மவட்டும் ெடவடிக்டககள் கொரணமொக இடடவிடொத ஒலி அளவுகள் இருக்கும். 

இரவு லெரத்தில் சுரங்க ெடவடிக்டககள் எதுவும் திட்டமிடப்படவில்டல. 



 

233 | பக ் க ம ்  
 

அட்டவனை 10.5: சத்தம் சுற்றுசச்ூழலுக்காை முை்பமாழியப்பட்ட 

கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இடரெெ்டலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இடடயக 

மண்டலம் (7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியொன பசுடம 

அரண் உருவொக்குதல் மற்றும் அதுலவ பரொமரிக்கப்படும். 

சுரங்க லமலொளர ்

சுரங்க இயெ்திரங்களின் தடுப்பு பரொமரிப்பு மற்றும் 

ெத்தம் உருவொக்கத்டத கட்டுப்படுத்த லதய்ெ்து லபொன 

பொகங்கள் மொற்றுதல் 

சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்

இடரெெ்டலக் குடறப்பதற்கொக உள்ளடமக்கப்பட்ட 

மபொறிமுடறயுடன் சுரங்க உபகரணங்கடளப் 

பயன்படுத்துதல் 

சுரங்க லமலொளர ்

சுரங்கங்களில் ெத்தம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் 

பணிபுரியும் மதொழிலொளரக்ளுக்கு கொதுகுழொய் / கொது 

மெருகிகடள வழங்குதல் 

சுரங்க துடண 

சுரங்க இயெ்திரங்கள் மற்றும் லபொக்குவரத்து 

வொகனங்களுக்கு பயனுள்ள டெலன்ெரக்டள வழங்குதல் 

சுரங்க லமலொளர ்

(HEMM)-க்கு ெவுண்ட் ப்ரூஃப் ஏசி ஆபலரட்டர ்லகபின்கடள 

வழங்குதல் 

சுரங்க லமலொளர ்

துடளயிடுதலின் ெத்தத்டதக் குடறக்க கூரட்மயொன 

துரப்பண பிட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்

மவடிப்பிலிருெ்து வரும் ெத்தத்டதக் குடறக்க 

தொமதமொன மடட்டலனட்டரக்டளப் பயன்படுத்துவதன் 

மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் 

மதொழில்நுட்பங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

சுரங்க லமலொளர ்

சுரங்க ெடவடிக்டககள் மற்றும் ஏற்றுக்மகொள்ளப்பட்ட 

இடரெெ்ல் கட்டுப்பொட்டு ெடவடிக்டககளின் 

மெயல்திறன் ஆகியவற்றொல் ஏற்படும் பொதிப்டப 

அணுகுவதற்கு திட்டப் பகுதியிலும் சுற்றியுள்ள 

கிரொமங்களிலும் வருடொெ்திர சுற்றுப்புற இடரெெ்ல் 

ெிடல கண்கொணிப்பு லமற்மகொள்ளப்படும். 

கண்கொணிப்பின் லபொது அவதொனிப்புகளின் படி 

சுரங்க லமலொளர ்
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லதடவப்பட்டொல் கூடுதல் இடரெெ்ல் கட்டுப்பொட்டு 

ெடவடிக்டககள் எடுக்கப்படும் 

மவடிக்கும் லபொது தொமதங்கடளப் பயன்படுத்தி 

அதிகபட்ெ உடனடி கட்டணத்டதக் குடறக்கவும் 

சுரங்க துடண 

துடளயிடும் முடற மற்றும்/அல்லது லலஅவுட் 

தொமதப்படுத்துதல் அல்லது துடள ெொய்டவ மொற்றுவதன் 

மூலம் சுடம மற்றும் இடடமவளிடய மொற்றவும் 

சுரங்க லமலொளர ்

ெத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்கொணிப்டப 

லமற்மகொள்ளுங்கள் 

சுரங்க லமலொளர ்

ஆதொரம்: FAE மற்றும் EIA ஒருங்கிடணப்பொளரொல் முன்மமொழியப்பட்டது 

10.7 தனர அதிர்வு மற்றும் ஃப்னள ராக் கட்டுப்பாடு 

 ெொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல் சுரங்க மெயல்பொடு மவடிப்பு மற்றும் 

கனரக பூமி ெகரும் இயெ்திரங்களின் (HEMM) இயக்கம் கொரணமொக அதிரவ்ுகடள 

உருவொக்குகிறது, மவடிப்பினொல் பொடறகள் பறக்கின்றன. 

அட்டவனை 10.6: தனர அதிர்வுகள் மற்றும் பவடித்து சிதரும் பானறகள் 

ஆகியவற்றிற்காை முை்பமாழியப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் 

கட்டுப்பாடு பபாறுப்பு 

இடரெெ்டலத் தணிக்க திட்டப் பகுதியின் இடடயக 

மண்டலம் (7.5 மீட்டர)் முழுவதும் அடரத்்தியொன மரம் 

வளரப்்பு உருவொக்குதல் மற்றும் அதுலவ 

பரொமரிக்கப்படும். 

சுரங்க லமலொளர ்

துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் தகுதியொன 

ெபரக்ளின் லமற்பொரட்வயின் கீழ் லமற்மகொள்ளப்படும் 

சுரங்க லமலொளர ்

குண்டுமவடிப்பின் லபொது ஏலதனும் முரண்பொடுகடளத் 

தவிரப்்பதற்கொக ெட்டப்பூரவ் சுரங்க லமலொளரின் 

லமற்பொரட்வயின் கீழ் ெட்டப்பூரவ் தகுதிவொய்ெ்த 

மவடிடவதத்ல் மூலம் துடளகடள ெரியொன முடறயில் 

தண்டிக்க லவண்டும். 

சுரங்க லமலொளர ்

மிஸ்ஃபயர/்மவடித்து சிதரும் பொடறகடளத் தவிரக்்க 

மபொருத்தமொன இடடமவளி மற்றும் பொரம் 

பரொமரிக்கப்படும் 

லமலொளர ்
சுரங்கங்கள் 
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ெில அதிரவ்ுகடளக் கட்டுப்படுத்த மவடிப்புத் 

துடளகளின் எண்ணிக்டக கட்டுப்படுத்தப்படும் 

லமலொளர ்
சுரங்கங்கள் 

மதிய லெரத்தில் மட்டுலம குண்டுமவடிப்பு ெடத்தப்படும் சுரங்க துடண 

ெத்தம் அல்லது அதிரவ்ு கண்கொணிப்டப 

லமற்மகொள்ளுங்கள் 

சுரங்க லமலொளர ்

குண்டுமவடிப்புத் துடளகள் துடளயின் ஆழத்திற்கு 

லபொதுமொன அளவு தண்டுகள் மற்றும் மபொருத்தமொன 

லகொணப் மபொருட்களொல் தண்டு 

அடமக்கப்பட்டிருப்படத உறுதிமெய்க. 

சுரங்க 

லமற்பொரட்வயொளர ்

ஆதொரம்: FAE மற்றும் EIA ஒருங்கிடணப்பொளரொல் முன்மமொழியப்பட்டது 

10.8 உயிரியல் சுற்றுசச்ூழல் லமலாை்னம 

திட்டமிடல் மற்றும் மெயல்படுத்தும் கட்டத்தில் மபொருத்தமொன 

லமலொண்டம ெடவடிக்டககடள லமற்மகொள்வதன் மூலம், அப்பகுதியின் 

சூழலியல் பொதிப்டபத் தவிரக்்க லதடவயொன அடனத்து ெடவடிக்டககடளயும் 

முன்மமொழிபவர ்எடுப்பொர.் சுரங்கத்தின் லபொது, திட்டெ ்சுற்றளவு, பொதுகொப்புத் 

தடட மண்டலம், குவொரி மெய்யப்பட்ட பகுதியின் லமல் மபஞ்சுகள் 

லபொன்றவற்றில் அடரத்்தியொன லதொட்டங்கள் லமற்மகொள்ளப்படும். 

அதன் ெிரவ்ொகத்திற்கொக பின்வரும் கட்டுப்பொட்டு ெடவடிக்டககள் 

முன்மமொழியப்பட்டு சுரங்க லமலொளரின் மபொறுப்பொக இருக்கும். 

• திட்டப் பகுதியின் பொதுகொப்புத் தடுப்புெ ்சுவர ்முழுவதும் பசுடமப் பட்டட 

லமம்பொடு 

• பசுடமப் பட்டட அபிவிருத்தித் திட்டத்டத ெடடமுடறப்படுத்துவதற்கும் 

உத்லதசிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஒவ்மவொரு பருவத்திற்கும் பிெ்டதய 

லதொட்ட ெிடல மதொடரெ்்து ெரிபொரக்்கப்படும். 

• மரக்கன்றுகளின் உயிரவ்ொழ்டவத ் தடுக்கும் முக்கிய பண்புக்கூறுகள் 

தப்பிலயொடிய தூசி ஆகும், இெ்த தப்பிக்கும் தூசிடய இழுத்துெ ்மெல்லும் 

ெொடலகளில் தண்ணீர ்மதளிப்பதன் மூலமும், புதிதொக ெடப்பட்ட பகுதிக்கு 

அருகில் ஒரு மதளிப்பொன் அலகு ெிறுவுவதன் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலொம். 

• ஆண்டு வொரியொக பசுடம அரண் வளரெ்ச்ி பதிவு மெய்யப்பட்டு 

கண்கொணிக்கப்படும் 

 

▪ லதொட்டப் பரப்பின் அடிப்படடயில். 

▪ லதொட்ட கொலம் 

▪ லதொட்ட வடக 

▪ தொவரங்களுக்கு இடடயில் இடடமவளி 



 

236 | பக ் க ம ்  
 

▪ உரம் மற்றும் உரங்களின் வடக மற்றும் அதன் கொலங்கள் 

▪ லொப்பிங் கொலம், ெீரப்்பொென இடடமவளி 
▪ உயிர ்பிடழப்பு விகிதம் 

▪ லதொட்ட அடரத்்தி 

• திட்டமிடப்பட்ட இறுதி மறுசீரடமப்பு, பசுடம மண்டலம் மற்றும் ெீர ்
லதக்கத்தின் மூலம் தொவரங்கள் மற்றும் சிறு விலங்கினங்களின் 

குடிலயற்றத்திற்கொன ஒரு இணக்கமொன சூழடல விட்டுெம்ெல்கிறது. 

சுரங்க வொழ்க்டகயின் முடிவில் திட்டத்தில் உருவொக்கப்பட்ட பசுடம 

பட்டட மற்றும் ெீர ்லதக்கம் ஆகியடவ சுரங்கத்திற்கு பிெட்தய கொலத்தில் 

திட்ட பகுதிக்கு பறடவகள் மற்றும் விலங்குகடள ஈரக்்கும். 

10.8.1 பசுனம அரை் லமம்பாட்டுத் திட்டம் 

சுமொர ் 80 எண்கள். சுரங்கத் திட்ட கொலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சுரங்க 

குத்தடகப் பகுதியின் பொதுகொப்புத் தடடயில் 80% உயிரவ்ொழும் விகிதத்துடன் 

மரக்கன்றுகள் ெடப்பட உத்லதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சுரங்க 

ெடவடிக்டகயொல் ஏற்படும் ெில பயன்பொட்டு மொற்றங்கடளக் கருத்தில் மகொண்டு 

பசுடம மண்டல லமம்பொட்டுத் திட்டம் தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனை 10.7 5 ஆை்டு திட்ட காலத்திற்கு முை்பமாழியப்பட்ட பசுனம 

அரை் நடவடிக்னககள் 

ஆ
ை்டு 

நடவு பசய்ய 

முை்பமாழி
யப்பட்ட 

மரங்களிை் 

எை்ைிக்
னக 

மீ 2 

இல் 

மூடப்
பட 

லவை்
டிய 

பகுதி 

இைத்தி
ை் 

பபயர ்

உயிர்வாழும் 

விகிதம் % இல் 

எதிரப்ார்க்கப்ப
டுகிறது 

வளர்க்கப்ப
டும் எை 

எதிரப்ார்க்க
ப்படும் 

மரங்களிை் 

எை்ைிக்
னக 

I 20 200 லவம்பு, 

மபொங்க
மியொ 
பின்னொ, 
லகசுவரி
னொ 
லபொன்ற
டவ, 

80 16 

II 20 200 80 16 

III 20 200 80 16 

IV 20 200 80 16 

V 

20 200 

80 

16 

 

மரம் வளரப்்பு லமம்பொட்டுத் திட்டத்தின் லெொக்கங்கள்: 

• சுரங்க பகுதியின் சுற்றளவில் சுரங்க வழங்கவும், அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 

தூசி பரவுவடத எதிரத்்துப் லபொரொடவும், 
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• மண்ணின் அரிப்டபப் பொதுகொத்தல், ெிலத்தடி ெீர ்ரீெொரஜ்ிங்டக அதிகரிக்க 

ஈரப்பதத்டதப் பொதுகொத்தல், 

• இப்பகுதியின் சூழலியடல மீட்மடடுக்கவும், உள்ளூர ்ெமூகத்தின் அழகியல் 

அழடக மீட்மடடுக்கவும் மற்றும் உள்ளூர ்ெமூகத்தின் தீவனம், எரிமபொருள் 

மற்றும் மரத்தின் லதடவகடள பூரத்்தி மெய்யவும். 

பல வரிடெகளுடன் (மூன்று அடுக்குகள்) சிறப்பொகத் திட்டமிடப்பட்ட மரம் 

வளரப்்பொனது, ெீளமொன விதொன இடலகளுடன், எல்டலடயெ ்சுற்றிலும் அடரெ்த் 

லதொட்டங்கள் மற்றும் லதடவயற்ற இடங்களுக்கு கொற்று, தூசி ெத்தம் 

பரவுவடதத் தடுக்கும் வடகயில், ெொடலகள் மூலம் உருவொக்கப்பட லவண்டும். 

விகிதம்.  

10.8.2 லதாட்டத்திற்கு பரிந்துனரக்கப்பட்ட இைங்கள் 

பயிரிடுவதற்கு வடககடள பரிெ்துடரக்கும் லபொது பின்வரும் புள்ளிகள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• உயிர ்பன்முகத்தன்டமடய உருவொக்குதல். 

• லவகமொக வளரும், அடரத்்தியொன விதொனம், வற்றொத மற்றும் பசுடமயொன 

மபரிய இடல பகுதி. 

• இயற்டக வளரெ்ச்ியில் மபரிய தொக்க கள் இல்லொமல் மொசுக்கடள 

உறிஞ்சுவதில் திறடமயொனது 

அட்டவனை 10.8: மரம் வளரப்்பில் நடவு பசய்ய பரிந்துனரக்கப்பட்ட 

இைங்கள் 

வ.எை் தாவரவியல் பபயர ்
உள்ளூர ்

பபயர ்
முக்கியத்துவம் 

1.  அெொடிரொக்டொ இண்டிகொ லவம்பு, 

லவம்பு 

லவப்ப எண்மணய் மற்றும் 

லவப்பம் தயொரிப்புகள் 

2.  அல்பிசியொபொல்கலடொரியொ புளி, 
புளியமரம் 

உண்ணக்கூடிய & மருத்துவ 

மற்றும் பிற பயன்பொடுகள் 

3.  Casuarinaequisetifolia ெவுக்கு கடலலொரப் பகுதிகளில் 

தங்குமிடங்கள் மற்றும் 

பயிரக்டளப் 

பொதுகொப்பதற்கொன கொற்றுத் 

தடடகள் 

4.  மபொங்கமியொபின்னடொ புங்கம்  

5.  லபொரொெஸ் 

ஃபிளொமபல்லிஃபர ்
படனமர 
படன 

உயரமொன விண்ட் பிலரக்கர ்
மரமும் அதன் பழங்களும் 

உண்ணக்கூடியடவ 

ஆதொரம்: FAE மற்றும் EIA ஒருங்கிடணப்பொளரொல் முன்மமொழியப்பட்டது 
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10.9 பதாழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார லமலாை்னம 

மதொழில்ெொர ் பொதுகொப்பு மற்றும் ஆலரொக்கியம் ஆகியடவ 

உற்பத்தித்திறன் மற்றும் ெல்ல முதலொளி-பணியொளர ் உறவுடன் மிக 

மெருக்கமொக மதொடரப்ுடடயடவ. சுரங்க மதொழில்ெொர ் சுகொதொர பொதிப்பின் 

முக்கிய கொரணிகள் தப்பிலயொடிய தூசி மற்றும் ெத்தம். சுரங்கெ ் ெட்டம் 1952 

மற்றும் சுரங்க விதிகள் 1955 விதி 29-ன் படி சுரங்க மெயல்பொட்டின் லபொது 

பணியொளரக்ளின் பொதுகொப்பு மற்றும் சுரங்க உபகரணங்கடளப் பரொமரிப்பது 

கவனிக்கப்படும். தூசி, ெத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு கொரணமொக மதொழிலொளரக்ளின் 

ஆலரொக்கியத்தில் எெத்விதமொன பொதகமொன விடளவுகடளயும் தவிரக்்க 

லபொதுமொன ெடவடிக்டககள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. . 

10.9.1 மருத்துவ கை்காைிப்பு மற்றும் பரிலசாதனைகள் 

▪ தூசி மற்றும் இடரெெ்லின் மவளிப்பொட்டின் மூலம் லமொெமடடயக்கூடிய 

ெிடலடமகடளக் மகொண்ட மதொழிலொளரக்டளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

ஆலரொக்கியத்தில் ஏற்படும் மொற்றங்கடளத் தீரம்ொனிப்பதற்கொன 

அடிப்படட ெடவடிக்டககடள ெிறுவுதல். 

▪ மதொழிலொளரக்ள் மீது ெத்தத்தின் விடளடவ மதிப்பீடு மெய்தல். 

▪ லதடவப்படும்லபொது ெரிமெய்தல் ெடவடிக்டககடள லமற்மகொள்ள 

உதவுகிறது 

▪ சுகொதொர கல்விடய வழங்குதல் 

சுரங்கத்தில் பணிபுரியும் மதொழிலொளரக்ளின் சுகொதொர ெிடல, மதொழில்ெொர ்
கண்கொணிப்பு திட்டத்தின் கீழ் மதொடரெ்்து கண்கொணிக்கப்படும். இத்திட்டத்தின் 

கீழ், அடனத்து ஊழியரக்ளும் பணியின் லபொது விரிவொன மருத்துவ 

பரிலெொதடனக்கு உட்படுத்தப்படுகிறொரக்ள். மருத்துவப் பரிலெொதடனயொனது 

சுரங்கெ ்ெட்டம் 1952ன் கீழ் பின்வரும் லெொதடனகடள உள்ளடக்கியது. 

▪ மபொது உடல் பரிலெொதடன மற்றும் இரத்த அழுத்தம் 

▪ எக்ஸ்லர மொரப்ு மற்றும் எலக்ட்லரொ கொரட்ிலயொகிரொபி (ECG) 

▪ ெளி பரிலெொதடன, விெத்ணு எண்ணிக்டக லெொதடன. 

▪ விரிவொன வழக்கமொன இரத்தம் மற்றும் சிறுெீர ்பரிலெொதடன 

 அடனத்து ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலொறுகள் ஆண்டுலதொறும் ெிடலயொன 

வடிவத்தில் பரொமரிக்கப்படும். அதன் பிறகு, பணியொளரக்ள் ஆண்டுலதொறும் 

மருத்துவ பரிலெொதடனக்கு உட்படுத்தப்படுவொரக்ள். கீலழ உள்ள லெொதடனகள் 

ஊழியரக்ளின் மருத்துவ வரலொற்றின் தரவுதத்ளத்டத லமம்படுத்திக்மகொண்லட 

இருக்கும். 
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அட்டவனை 10.9: மருத்துவ பரிலசாதனை அட்டவனை 

வ.எை் பசயல்பாடுகள் 
1 ஆம் 

ஆை்டு 

2ஆம் 

ஆை்டு 

3ஆம் 

ஆை்டு 

4 ஆம் 

ஆை்டு 

5ஆம் 

ஆை்டு 

1 ஆரம்ப மருத்துவ பரிலெொதடன (சுரங்கத் மதொழிலொளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிலெொதடன 

     

B உளவியல் 

லெொதடன 

     

C ஆடிலயொமமட்ரிக் 

லெொதடன 

     

D சுவொெ லெொதடன      

2 கொலமுடற மருத்துவப் பரிலெொதடன (சுரங்கத் மதொழிலொளரக்ள்) 

A உடல் 

பரிலெொதடன - 

அப் 

     

B ஆடிலயொமமட்ரிக் 

லெொதடன 

     

C கண் 

பரிலெொதடன - 

அப் 

     

D சுவொெ லெொதடன      

3 மருத்துவ முகொம் 

(சுரங்கத் 

மதொழிலொளரக்ள் 

மற்றும் 

அருகிலுள்ள 

கிரொம மக்கள்) 

     

4 பயிற்சி (சுரங்கத் 

மதொழிலொளரக்ள்) 
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மருத்துவப் பின்மதொடரத்ல்கள்: - பணியொளரக்ள் வயது வொரியொக மூன்று 

இலக்குக் குழுக்களொகப் பிரிக்கப்படுவொரக்ள்: - 

வயது குழு சுரங்க விதிகள் 1955 இை் படி 

PME 

சிறப்புத் லதர்வு 

25 வருடங்களுக்கும் 

குடறவொனது 

மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுடற 
அவெர கொலங்களில் 

25 முதல் 40 வயது வடர 
மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுடற 
அவெர கொலங்களில் 

40 வயதுக்கு லமல் 
மூன்று வருடங்களுக்கு 

ஒருமுடற 
அவெர கொலங்களில் 

லெொய் கண்டறிதல்/விபத்து ஏற்பட்ட உடலனலய முதன்டமயொன 

முன்னுரிடமயில் மருத்துவ உதவி என்பது தடுப்பு அம்ெங்களின் ெொரொம்ெம். 

 

10.9.2 முை்பமாழியப்பட்ட பதாழில்சார ்சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்னககள் 

▪ சுரங்க தளத்தில் மதொழிலொளரக்ள் ெீரிழப்பு ஏற்படொத வடகயில் 

லபொதுமொன குடிெீர ்விெிலயொகம் மெய்யப்படும். 

▪ மவளிர ்ெிறங்கள் மகொண்ட இலகுரக மற்றும் தளரவ்ொன ஆடடகள் அணிய 

அறிவுறுத்தப்படும். 

▪ இடரெெ்ல் கட்டுப்பொட்டு உத்திகளின் லதடவடய தீரம்ொனிக்க இடரெெ்ல் 

மவளிப்பொடு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும். 

▪ சுரங்கத் மதொழிலொளரக்ளுக்கு தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும். 

▪ ெத்தத்டதக் கட்டுப்படுத்தும் கருவிகளில் ஏலதனும் சிக்கல்கடளப் 

புகொரளிக்க லமற்பொரட்வயொளர ்அறிவுறுத்தப்படுவொர.் 

▪ ெத்தமில்லொத லவடல மெயல்பொட்டில், மவளிப்பொடு லெரம் 

குடறக்கப்படும். 
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▪ தூசி உருவொக்கும் ஆதொரங்கள் கண்டறியப்பட்டு முடறயொன 

கட்டுப்பொட்டு ெடவடிக்டக எடுக்கப்படும். 

▪ அடனத்து மதொழிலொளரக்ளுக்கும் அவ்வப்லபொது மருத்துவ 

பரிலெொதடனகள் மெய்யப்படும். 

▪ சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குெரகம் (DGMS) ெட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுடறகளின் விதிமுடறகடள ெிரவ்ொகம் மற்றும் மதொழிலொளரக்ள் 

இருவரும் கண்டிப்பொக கடடபிடிப்பது. 

▪ ெொடலயின் அகலம் வொகனத்தின் அகலத்டத விட மூன்று மடங்கு 

அதிகமொக பரொமரிக்கப்படும். லபொக்குவரத்து விதிகளின் குறியீடு 

அமல்படுத்தப்படும். 

▪ ஒப்பெத் லவடலகடள மபொறுத்தமட்டில், ஒப்பெத்தொரரக்ள் மற்றும் 

மதொழிலொளரக்ளுக்கு பொதுகொப்பு குறியீடு அமல்படுத்தப்படும். அவரக்ள் 

மதொழிற்பயிற்சி ெிடலயங்களில் பயிற்சி அளித்த பின்னலர அவரக்ள் 

ெட்டப்பூரவ் ெபர/்அதிகொரிகளின் கடுடமயொன லமற்பொரட்வயின் கீழ் 

பணிபுரிய அனுமதிக்கப்படுவொரக்ள். அவரக்ளுக்கு அடனத்து தனிப்பட்ட 

பொதுகொப்பு உபகரணங்களும் வழங்கப்படும். 

▪ ஒவ்மவொரு மொதமும் சுரங்கங்கள் மற்றும் பணியமரத்்தப்பட்டவரக்ளின் 

பொதுகொப்பு குறித்து விவொதிக்க பொதுகொப்பு குழு கூட்டம் ஏற்பொடு 

மெய்யப்படும். 

▪ பணியொளரக்ள் மற்றும் இடண சுரங்க உரிடமயொளரக்ளிடடலய 

பொதுகொப்பு விழிப்புணரவ்ு மற்றும் ெல்லிணக்கத்டத வளரப்்பதற்கொக 

வருடொெ்திர சுரங்க பொதுகொப்பு வொரம் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் வொரம் 

மகொண்டொடப்படுகிறது. 
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படம் 10.1: சுரங்கத் பதாழிலாளர்களுக்காை தைிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரைங்கள் 

10.9.3 உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பயிற்சி திட்டம் 

 இயெ்திரங்கடளத் திறம்படவும் திறடமயொகவும் இயக்குவதற்கும் 

பரொமரிப்பதற்கும் இயக்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு ெிறுவனங்களுக்கு இயெ்திர 
உற்பத்தியொளரக்ளுடன் இடணெ்து சிறப்புத் தூண்டல் திட்டத்டத 

ஆதரவொளரக்ள் வழங்குவொரக்ள். லமற்பொரட்வயொளரக்ள் மற்றும் அலுவலக 

ஊழியரக்ளுக்கொன பயிற்சித் திட்டம் மொெிலத்தில் உள்ள குழு மதொழிற்பயிற்சி 

ெிடலயங்களில் ஏற்பொடு மெய்யப்பட்டு சுற்றுெச்ூழல் ஆலலொெகரக்டள 

ஈடுபடுத்தி அடனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் சுரங்க மெயல்பொடு மற்றும் 

சுற்றுெச்ூழல் ெட்பு முடறயில் லமற்மகொள்ள அவ்வப்லபொது பயிற்சி 

அளிக்கப்படும்.  
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அட்டவனை 10.10: பைியாளர்களுக்காக முை்பமாழியப்பட்ட காலமுனற 

பயிற்சிகளிை் பட்டியல் 

பாடபநறி பைியாளர்கள் 
அதிர்பவ

ை் 

கால 

அளவு 
அறிவுறுத்தல் 

புதிய 

பணியொளர ்
பயிற்சி 

அடனத்து புதிய 

ஊழியரக்ளும் 

சுரங்க 

அபொயங்களுக்கு 

ஆளொகியுள்ளன
ர ்

ஒருமுடற 
ஒரு 

வொரம் 

பணியொளர ்உரிடமகள் 

லமற்பொரட்வயொளர ்
மபொறுப்புகள் 

சுய மீட்பு 

சுவொெ ெொதனங்கள் 

லபொக்குவரத்து 

கட்டுப்பொடுகள் 

மதொடரப்ு அடமப்புகள் 

தப்பிதத்ல் மற்றும் 

அவெரகொல 

மவளிலயற்றம் 

தடர கட்டுப்பொடு 

அபொயங்கள் 

மதொழில்ெொர ்சுகொதொர 
அபொயங்கள் 

மின் அபொயங்கள் 

முதலுதவி 

மவடிமபொருட்கள் 

பணி பயிற்சி 

துடளயிடுதல், 

மவடித்தல், 

ஸ்மடம்மிங், 

பொதுகொப்பு, 

ெரிவு 

ெிடலத்தன்டம
, ெீர ்ெீக்கம், 

ெொடலப் 

பரொமரிப்பு,  

பணியொளரக்ளு
க்கு புதிய பணி 
ெியமனம் 

புதியதுக்கு 

முன் 

பணிகள் 

மொறி 

பணி ெொரெ்த் உடல்ெலம் 

மற்றும் பொதுகொப்பு 

ெடடமுடறகள் மற்றும் 

பல்லவறு சுரங்க 

ெடவடிக்டககளுக்கொன 

ெிடலயொன இயக்கம் 

மெயல்முடற (SOP).  

ஒதுக்கப்பட்ட பணிப் 

பணிகளில் 

லமற்பொரட்வயிடப்பட்ட 

ெடடமுடற.  

புத்துணரெ்ச்ி 

பயிற்சி 

புதிய பயிற்சி 

மபற்ற 

அடனத்து 

ஊழியரக்ளும் 

ஆண்டுலதொ
றும் 

ஒரு 

வொரம்  

லதடவயொன சுகொதொர 
மற்றும் பொதுகொப்பு 

தரெிடலகள் 
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லபொக்குவரத்து 

கட்டுப்பொடுகள் 

மதொடரப்ு அடமப்புகள் 

தப்பிக்கும் வழிகள், 

அவெரகொல 

மவளிலயற்றங்கள் 

தீ எெெ்ரிக்டக 

தடர கட்டுப்பொடு 

அபொயங்கள் 

முதலுதவி 

மின் அபொயங்கள் 

விபத்து தடுப்பு 

மவடிமபொருட்கள் 

சுவொெ ெொதனங்கள் 

ஆபத்து 

பயிற்சி 

அடனத்து 

பணியொளரக்ள் 

சுரங்க 

மவளிப்படும் 

ஆபத்துகள்கள் 

ஒருமுடற மொறி 

அபொயத்டத 

அங்கீகரித்தல் மற்றும் 

தவிரப்்பது 

அவெர மவளிலயற்ற 

ெடடமுடறகள் 

சுகொதொர தரெிடலகள் 

பொதுகொப்பு விதிகள் 

சுவொெ ெொதனங்கள் 

ஆதொரம்: DGMS விதிமுடறகளின்படி FAE மற்றும் EIA ஒருங்கிடணப்பொளரொல் 

முன்மமொழியப்பட்டது 

10.9.4 சுற்றுசச்ூழல் லமலாை்னமக்காை பட்பெட் ஒதுக்கீடு - 

சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டமத் திட்டத்டதெ ் மெயல்படுத்துவதற்கு 

ெிறுவனத்தொல் லபொதுமொன பட்மஜட் ஒதுக்கீடு மெய்யப்பட்டுள்ளது. அட்டவடண 

10.11 சுற்றுெச்ூழல் பொதுகொப்புகள் மீதொன ஒட்டுமமொத்த முதலீட்டடயும், 

மவற்றிகரமொன கண்கொணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பொட்டு ெடவடிக்டககடள 

மெயல்படுத்துவதற்கொன மதொடரெ்ச்ியொன மெலவினங்கடளயும் வழங்குகிறது. 
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அட்டவனை 10.11: முை்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்காை EMP பட்பெட் 

வ.எை் விளக்கம் மபொருள் 

மூலதன 

மெலவு 

(ரூ. 

லட்ெங்க
ளில்) 

ஆண்டுக்
கொன 

மதொடர ்
மெலவு 

(ரூ. 

லட்ெங்களி
ல்) 

1 மதொழில்ெொர ்
ஆலரொக்கியம் 

மற்றும் 

பொதுகொப்பு 

டஸ்ட் மொஸ்க், பொதுகொப்பு கொலணிகள், 

ம ல்மமட் கொது பிளக்குகள், 

டகயுடறகள், கண்ணொடி ரிஃப்மளக்டர ்
ஜொக்மகட், பொதுகொப்பு மபல்ட், மருத்துவ 

பரிலெொதடன 

0.50 0.30 

2 சுற்றுெச்ூழல் 

கண்கொணிப்பு 

கொற்று, ெீர,் ெத்தம் & அதிரவ்ு, மண் 

அளவுருக்கள் 
0.76 0.25 

3 ெீர ்மற்றும் 

மண் அரிப்பு 

கொரல்ண்ட் வடிகொல் & மதொட்டிகள், 

மெக் லடம்/கல்லி பிளக்குகள் 

லபொன்றடவ 

2.12 0.30 

4 குடிெீர ்வெதிகள் மற்றும் சுகொதொர வெதிகள் 0.60 0.20 

5 தண்ணீர ்மதளிக்கும் ஏற்பொடுகள் மற்றும் இழுத்துெ ்

மெல்லும் ெொடல பரொமரிப்பு 
0.80 0.30 

6 பசுடம மண்டல லமம்பொடு மற்றும் லதொட்டம் 0.65 0.20 

7 சுற்றுெச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு ெிகழ்ெச்ி 0.25 0.10 

8 லவலி, உரம், உரம், மனிதவளம் லபொன்றடவ. 1.91 0.50 

பமாத்தம் 7.59 2.15 

சுற்றுெச்ூழல் பொதுகொப்பு ெடவடிக்டககடள மெயல்படுத்த, மூலதனெ ்

மெலவொக ரூ.7.59 லட்ெமும், மதொடரெ் ் மெலவொக ரூ. முன்மமொழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கொன தற்லபொடதய ெெட்த சூழ்ெிடலடய கருத்தில் மகொண்டு 

தற்லபொடதய ெெட்த விடலடய கருத்தில் மகொண்டு மதொடரெ்ச்ியொன மெலவொக 

2.15 லட்ெம் முன்மமொழியப்பட்டது. 
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10.10 முடிவுனர - 

சுரங்க ெடவடிக்டககளின் பல்லவறு அம்ெங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அது 

மதொடரப்ொன பொதிப்புகள் மதிப்பீடு மெய்யப்பட்டன. சுற்றுெச்ூழல் கவடலகடளத் 

தணிக்க ெொத்தியமொன அடனத்து வழிகடளயும் கருத்தில் மகொண்டு, 

சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டமத் திட்டம் தயொரிக்கப்பட்டு, அதற்கொன ெிதியும் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டம் (EMP) மொறும், 

மெகிழ்வொனது மற்றும் அவ்வப்லபொது மதிப்பொய்வுக்கு உட்பட்டது. முக்கிய 

சுற்றுெச்ூழல் தொக்க கள் மதொடரப்ுடடய திட்டத்திற்கு, சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம 

திட்டம் (EMP) வழக்கமொன மதிப்பொய்வில் இருக்கும். திட்டத்திற்குப் மபொறுப்பொன 

மூத்த ெிரவ்ொகம், சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டம் (EMP) பயனுள்ளதொகவும் 

மபொருத்தமொனதொகவும் இருப்படத உறுதி மெய்வதற்கொக சுற்றுெச்ூழல் 

லமலொண்டம திட்டம் (EMP) மற்றும் அடதெ ் மெயல்படுத்துவது பற்றிய 

மதிப்பொய்டவ ெடத்தும். இவ்வொறு, சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டத்தில் (EMP) 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடனத்து இலக்குகடளயும் ெிடறலவற்ற ெரியொன 

ெடவடிக்டககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இெ்த திட்டம் 

லெரம்டறயொன தொக்கத்டத ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 11 

சுருக்கம் மற்றும் முடிவு 

11.0 அறிமுகம் 

கல்லிக்குடி வட்டத்தில் உள்ள சின்னஉலகொணி கிரொமத்தில் 9.69.0 

ம க்லடர ் பரப்பளடவக் மகொண்ட ஒரு முன்மமொழியப்பட்ட மற்றும் 

தற்லபொதுள்ள ெொன்கு சுரங்கங்கடள மகொண்ட சின்ன உலகொணி ெொதரண கல் 

மற்றும் கிரொவல் சுரங்க கூட்டடமப்பு சுரங்கங்களின் அடனத்து 

முன்மமொழியப்பட்ட மற்றும் தற்லபொதுள்ள சுரங்கங்களின் ஒட்டுமமொத்த 

சுடமகடளக் கருத்தில் மகொண்டு இெத் சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீட்டு 

ஆடணயம் (EIA) அறிக்டக தயொரிக்கப்பட்டது. மதுடர மொவட்டம் மற்றும் 

தமிழ்ெொடு மொெிலம், 1 ஜூடல 2016 லததியிட்ட சுற்றுெச்ூழல், வனம் மற்றும் 

கொலெிடல மொற்றம் அடமெெ்கம் (MoEF & CC) அறிவிப்பு S.O.2269 (E) இன் படி சுரங்க 

கூட்டடமவு பகுதி கணக்கிடப்பட்டது. 

இெத் சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீட்டு ஆடணயம் (EIA) அறிக்டக மபறப்பட்ட 

குறிப்பு விதிமுடறக்கு (ToR) இணங்க தயொரிக்கப்பட்டது - 

கடிதம் எை். SEIAA-TN/F.No.8499/SEAC/ToR-991/2021 லததி:28/07/2021 

மற்றும் அடிப்படட கண்கொணிப்பு ஆய்வு அக்லடொபர ்முதல் டிெம்பர-்2021 

வடரயிலொன கொலகட்டத்தில் லமற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

11.1 திட்ட விளக்கம் 

அட்டவனை 11.1: முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின்  மபயர ் திரு. லக.மவங்கட்ரொமன் ெொதொரண கல் மற்றும் 

கிரொவல் சுரங்க  திட்டம் 

லடொலபொஷீட் எண் 58-k/01 

இடடலய அட்ெலரடக 09°46'03.58"வடக்கு முதல் 09°46'08.21"வடக்கு வடர 

இடடலய தீரக்்கலரடக 78°02'44.95"கிழக்கு முதல் 78°02'49.53"கிழக்கு வடர 

மிக உயரெ்்த உயரம் ெரொெரி கடல் மட்டத்திற்கு லமல் 107 மீ 

சுரங்கத்தின் 

முன்மமொழியப்பட்ட 

ஆழம் 

தடர மட்டத்திற்கு கீலழ 22 மீ 

புவியியல் வளங்கள் 
மீ3 இல் ெொதொரண கல் கிரொவல் மீ3 

229800 22980 
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சுரண்டக்கூடிய 

இருப்புக்கள் 

m3 இல் கரடுமுரடொன கல் கிரொவல் மீ3 

61690 10494 

இறுதி குழி பரிமொணம் 126 மீ (ெீளம்) * 46 மீ (அகலம்) * 22 மீ (ஆழம்) 

சுற்றுவட்டொரப் பகுதியில் 

ெீரம்ட்டம் 
தடர மட்டத்திற்கு கீலழ 65 - 60 மீ 

சுரங்க முடற 

திறெ்தமவளி இயெ்திரமயமொக்கப்பட்ட சுரங்க 

முடற துடளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல் 

ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது 

ெிலப்பரப்பு 

குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மவற்று 

ெிலப்பரப்டபக் கொட்டுகிறது. இப்பகுதி 

வடலமற்குப் பக்கமொக மமன்டமயொன ெொய்வொக 

உள்ளது. இப்பகுதியின் உயரம் ெரொெரி கடல் 

மட்டத்திலிருெ்து 107 மீ (அதிகபட்ெம்) ஆகும். 

இப்பகுதி 2 மீ தடிமன் மகொண்ட கிரொவல் 

உருவொக்கத்தொல் மூடப்பட்டுள்ளது. 2 மீ (கிரொவல் 

உருவொக்கம்) பிறகு பொரிய ெொரல்னொடகட் 

கொணப்படுகிறது, இது அருகில் இருக்கும் சுரங்க 

குழியிலிருெ்து மதளிவொக ஊகிக்கப்படுகிறது. 

இயெ்திரங்கள் 

முன்மமொழியப்பட்டன 

சுத்தியல் 2எண்கள் 

கம்ப்ரஸர ் 1 எண்கள் 

ட ட்ரொலிக் எக்ஸ்கலவட்டர ் 1 எண்கள் 

சுடமயுெ்திகள் 2 எண்கள் 

மவடிக்கும் முடற 

ஷொட் ல ொல் துடளயிடுதல் மூலம் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிளொஸ்டிங் முடற மற்றும் 25 

மிமீ ஸ்லரி மவடிமருெத்ு சிறிய டயொ ஆகியடவ 

ெொதொரண கல்டல அகற்றுவதற்கும் மற்றும் 

ஹீவிங் விடளடவப் பயன்படுத்த 

பரிெ்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழமொன துடளயிடல் 

முன்மமொழியப்படவில்டல. 

உத்லதெ மனிதவள 

வரிடெப்படுத்தல் 
17 எண்கள் 
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திட்ட மெலவு ரூ.22,33,000/- 

மபொதுெிறுவன 

சுற்றுெச்ூழல் மபொறுப்பு 

CER மெலவு @ திட்டெ ்

மெலவில் 2% 

ரூ 45,000/-  

அருகிலுள்ள ெீரெ்ிடலகள் 

மதற்கு ஆறு லமற்கு 130 மீ 

மதொட்டி கிழக்கு 70 மீ 

ஓடட 65 மீ வடக்கு 

கிரீன்மபல்ட் லமம்பொட்டுத் 

திட்டம் 

200 ெதுர மீட்டரில் 80 மரங்கடள ெட 

உத்லதசிக்கப்பட்டுள்ளது  

முன்மமொழியப்பட்ட ெீர ்
லதடவ 

2.0 KLD 

அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 1 கிமீ - வடகிழக்கு 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் ெரல்வ ஆஃப் இெ்தியொ 
லடொலபொஷீட் 

அட்டவனை 11.2: முை்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திை் நில பயை்பாட்டு முனற 

விளக்கம் 
தற்லபானதய 

பகுதி (HA) 

குவாரியிை் வாழ்க்னகயிை் முடிவில் 

உள்ள பகுதி (HA) 

குவொரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
பூஜ்யம் 0.50.0 

உள்கட்டடமப்பு பூஜ்யம் 0.01.00 

ெொடலகள் பூஜ்யம் 0.02.0 

பெட்ெ மபல்ட் பூஜ்யம் 0.10.0 

பயன்படுத்தப்படொத 

பகுதி 
1.19.0 0.56.0 

பமாத்தம் 1.19.0 1.19.0 

ஆதொரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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அட்டவனை 11.3 முை்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திை் ஆதாரங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

சாதாரை கல்  

(5 ஆை்டு திட்ட 

காலம்) 

கிராவல் 

(3 வருட திட்ட 

காலம்) 

புவியியல் ஆரஆ்தொரங்கள் மீ3 

இல் 
229800 

22980 

டமனபிள் ஆரஉ்தவுகிறது மீ3 

இல் 
61690 

10494 

சுரங்கத் திட்ட கொலம்  5 ஆண்டுகள் 

லவடல ெொட்களின் எண்ணிக்டக 300 ெொட்கள் 

மீ3 இல் ஒரு ெொடளக்கு உற்பத்தி 41 12 

லொரி சுடமகளின் எண்ணிக்டக 

(ஒரு சுடமக்கு 6 மீ3) 
7 

2 

சுரங்கத்தின் மமொத்த ஆழம் 
22 மீ தடர மட்டத்திற்கு கீலழ (2 மீ கிரொவல் 

+ 20 மீ ெொதொரண கல்) 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

அட்டவனை 11.4: இறுதி குழி பரிமாைம் 

முை்பமாழிவு - பி1 

குழி 

நீளம் 

(அதிகபட்சம்) 

(மீ)  

அகலம் 

(அதிகபட்சம்) 

(மீ) 

ஆழம் 

(அதிகபட்சம்) 

I 126 46 

தடர 
மட்டத்திற்கு 

கீலழ 22 மீ 

                        ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம்கள் 
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அட்டவனை 11.5: முை்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திை் நீர் லதனவ 

*லநாக்கம் அளவு ஆதாரம் 

தூசி அடக்குமுடற 1.0 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துடள கிணறுகளில் 

இருெத்ு 

மரம் வளரெ்ச்ி 0.5 KLD அருகில் உள்ள ஆழ்துடள கிணறுகளில் 

இருெத்ு 

உள்ெொட்டு லெொக்கம்  0.5 KLD ஏற்கனலவ உள்ள, ஆழ்துடள கிணறுகள் 

மற்றும் குடிெீர ்அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

தண்ணீர ்விற்படனயொளரக்ளிடமிருெ்து 

மபறப்படும். 

பமாத்தம் 2.0 KLD 

* அங்கீகரிகக்பப்ட்ட தண்ணீர ்விற்படனயொளரக்ளிடம் இருெ்து குடிெீர ்மபறபப்டும் 

ஆதொரம்: முன்னுரிடம அறிக்டக 

11.2 சுற்றுசச்ூழலிை் விளக்கம் 

அடிப்படட கண்கொணிப்பு ஆய்வு இருெ்தது லபொது லமற்மகொள்ளப்பட்டது 

அக்லடொபர ்முதல் டிெம்பர ்வடர-2021அப்பகுதியில் தற்லபொதுள்ள சுற்றுெச்ூழல் 

சூழ்ெிடலடய மதிப்பிடுவதற்கு. சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுகளின் 

லெொக்கத்திற்கொக,திட்டப் பகுதி இருெத்து டமய மண்டலம் மற்றும் பகுதிக்கு 

மவளிலய கருதப்படுகிறது திட்டப் பகுதி வடர 10கிமீ சுற்றளவு வடர திட்ட 

தளத்தின் சுற்றளவில் இருெத்ு இடடயக மண்டலமொக கருதப்பட்டது. 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத்டதப் பற்றிய அடிப்படட சுற்றுெச்ூழல் தரவு 

லெகரிக்கப்பட்டது: 

ஒரு 

 அ) ெிலம் 

 ஆ) ெீர ்
 இ) கொற்று 

 ஈ) ெத்தம் 

 இ) உயிரியல் 

 உ) ெமூக-மபொருளொதொர ெிடல 

11.2.1 நிலச ்சூழல் 

ெமீபத்திய மெயற்டகக்லகொள் படங்களின் அடிப்படடயில் ஆய்வுப் பகுதியின் 

ெில பயன்பொட்டு முடற கீலழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது: 
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அட்டவனை 11.6: நில பயை்பாடு / நில அட்னட அட்டவனை 10 கிமீ சுற்றளவு 

Sl. இல்னல வனகப்பாடு பெக்லடரில் 

பரப்பளவு 

பகுதி 

% 

இல் 

1 ெிலத்டத உருவொக்குங்கள் 2126.27 6.67 

2 சுரங்கப் பகுதி 442.25 1.39 

3 பயிர ்ெிலம் 18842.51 59.14 

4 ஸ்க்ரப் ெிலம் 5759.76 18.08 

5 உப்பு ெதுப்பு ெிலம் 251.37 0.79 

6 ெீரெ்ிடலகள் 4127.89 12.96 

7 ஆறு/கொல்வொய் 312.21 0.98 
 

பமாத்தம் 31862.26 100 

ஆதொரம்: ெரல்வ ஆஃப் இெ்தியொ லடொலபொஷீட் மற்றும் லலண்ட்ெொட் 

பசயற்னகக்லகாள் படங்கள் 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்ட தளம் ெிலெடுக்கத்தில் விழுகிறதுமண்டலம் II, 

கட்டிட மபொருட்கள் மற்றும் மதொழில்நுட்ப லமம்பொட்டு கவுன்சிலின் (BMTPC) படி 

குடறெத் லெத அபொய மண்டலம், இெ்தியொவின் ெில அதிரவ்ு மண்டலத்தின் 

பொதிப்பு அட்லஸ்: 1893 - 2002. திட்ட பகுதியில் விழுகிறதுகடினமொன 

பொடறமதன்னிெ்தியொவின் தீபகற்பக் கவெத்தில் ெிலப்பரப்பு மிகவும் 

உறுதியொனது. 

மை்ைிை் பை்புகள் 

இயற்பியல்பை்புகள் 

மண் மொதிரிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் அடமப்பு, மமொத்த அடரத்்தி, 

லபொலரொசிட்டி மற்றும் ெீர ் டவத்திருக்கும் திறன் ஆகியடவ ஆரொயப்பட்டன. 

ஆய்வுப் பகுதியில் கொணப்படும் மண்ணின் அடமப்பு களிமண் களிமண் மண் 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் மமொத்த அடரத்்தி லவறுபடுகிறது.1.21 

- 1.41g/cc. மண் மொதிரிகளின் ெீரப்்பிடிப்புத் திறன் மற்றும் லபொலரொசிட்டி 

ெடுத்தரமொனதொகக் கொணப்படுகின்றன, அதொவது 35.7 - 45.2 %. 

இரசாயை பை்புகள் 

• மண்ணின் தன்டம pH வரம்பில் ெற்று கொரமொனது முதல் வலுவொன 

கொரமொனது 7.69மெய்ய8.46 

• இடடலய கிடடக்கும் டெட்ரஜன் உள்ளடக்க வரம்பு 134மெய்ய152 

கிலலொ/எக்டர ்
• கிடடக்கக்கூடிய  ஃலபொரஸ் உள்ளடக்க வரம்பு 26.8மெய்ய4.37 கிலலொ/எக்டர ்



 

253 | பக ் க ம ்  
 

• இடடலய கிடடக்கும் மபொட்டொசியம் வரம்பு 32.8 முதல் 45.2 வடர 
மிகி/கிலலொ 

11.2.2 நீர் சூழல் 

லமற்பரப்பு நீர ்

pH: pH லவறுபட்டது 7.18 முதல் 7 வடர.34 அலத ெமயம் கலங்கியெிடல 

தரெிடலகளுக்குள் கொணப்படுகிறது (ெிடலயொன ெீரவ்ொழ் உயிரினங்களுக்கு 

உகெ்த pH வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 pH வடர). 

பமாத்த கனரந்த திடப்பபாருள்கள்:  

மமொத்த கடரெத் திடப்மபொருள்கள் மொறுபடும் 276 மெய்ய 283 mg/l, TDS 

முக்கியமொக கொரப்லனட்டுகள், டபகொரப்லனட்டுகள், குலளொடரடுகள், 

பொஸ்லபட்கள் மற்றும் கொல்சியம், மமக்னீசியம், லெொடியம் மற்றும் பிற கரிமப் 

மபொருட்களின் டெட்லரட்டுகளொல் ஆனது.  

மற்ற அளவுருக்கள்: 

 குலளொடரடு உள்ளடக்கம் 61.9 - 62.7 mg/l. டெட்லரட்டுகள் 

லவறுபடுகின்றன7.6மெய்ய10.7 மி.கி/l, ெல்லபட்டுகள் 23.5 இலிருெ்து மொறுபடும் 

மெய்ய 23.7 mg/l. 

நிலத்தடி நீர ்

லெகரிக்கப்பட்ட ெீர ் மொதிரிகளின் pH 7.16 முதல் 7.22 வடர மற்றும் 

ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வடர இருெத்து. அடனத்து 

ஆதொரங்களிலிருெ்தும் ெீர ் மொதிரிகளின் pH, ெல்லபட்டுகள் மற்றும் 

குலளொடரடுகள் தரெிடலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. கலங்கியெிடல, 

தண்ணீர ் மொதிரிகள் லதடவடய பூரத்்தி மெய்கின்றன. மமொத்த கடரெத் 

திடப்மபொருள்கள் அடனத்து மொதிரிகளிலும் 169 - 388 mg/l வரம்பில் 

கொணப்பட்டன. அடனத்து மொதிரிகளுக்கும் மமொத்த கடினத்தன்டம 122 - 208 mg/l 

வடர மொறுபடுகிறது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லொ இடங்களிலிருெ்தும் தண்ணீர ்
மொதிரிகள் லதடவடயப் பூரத்்தி மெய்கின்றன. இவ்வொறு பகுப்பொய்வு 

மெய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டு, 

பரிெ்துடரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

11.2.3 காற்று சூழல் 

தளத்திை் குறிப்பிட்ட வாைினல – 

ஆய்வுக் கொலத்தில் தளத்தின் குறிப்பிட்ட வொனிடல ஒரு தொனியங்கி வொனிடல 

ெிடலயத்தொல் பதிவு மெய்யப்பட்டது. 
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TABLE 11.7: தளத்தில் பதிவுபசய்யப்பட்ட வாைினல தரவு 

வ.எை் அளவுருக்கள் 
அக்லடாபர ்

– 2021 

நவம்பர் – 

2021 

டிசம்பர் - 
2021 

1 
மவப்ப ெிடல 

(0C) 

அதிகபட்ெம் 26.1 27.6 26.6 

குடறெத்பட்ெம் 23.0 23.8 24.5 

ெரொெரி 24.5 25.7 25.5 

2 
ஒப்பு 

ஈரப்பதம் (%) 
ெரொெரி 82.5 81.7 69.1 

3 
கொற்றின் 

லவகம் (m/s) 

அதிகபட்ெம் 4.792 4.375 4.694 

குடறெத்பட்ெம் 2.500 2.083 1.875 

ெரொெரி 3.646 3.229 3.284 

4 
கிளவுட் கவர ்

(OKTAS) 
 0-8 0-8 0-8 

5 
கொற்றடிக்கும் 

திடெ 
 

வடகிழக்கு, 

கிழக்கு 

வடகிழக்கு 

கிழக்கு 

வடகிழக்கு, 

வடகிழக்கு 

வடகிழக்கு, 

வட 

வடகிழக்கு 

ஆதாரம்: ஜிலயா படக்கிைிக்கல் னமைிங் பசாலுயிஸ்ஷனுடை் (GTMS) உடை் 

இனைந்து எக்ஸலை்ஸ் லலபரட்டரஸ்ீ மூலம் ஆை்-னசட் 

கை்காைிப்பு/மாதிரி 

சுற்றுப்புற காற்றிை் தர முடிவுகள் – 

(அக்லடொபர ் - டிெம்பர ் 2021) சுற்றுப்புற கொற்றின் தரக் கண்கொணிப்பின் 

முடிவுகள் அறிக்டகயில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தரவு மூன்று மொதங்களுக்கு 

இணங்கப்பட்டது. கண்கொணிப்புத் தரவின்படி, PM10 34.2 µg/m3 முதல் 43.8 µg/m3 

வடரயிலும், PM2.5 தரவு 18.2 µg/m3 முதல் 23.7 µg/m3 வடரயிலும், SO2 4.1 µg/m3 முதல் 

8.9 தரவு வரம்பு வடரயிலும் உள்ளது. 16.9 µg/m3 இலிருெ்து 25.7 µg/m3 வடர. CPCB 

பரிெ்துடரத்த லதசிய சுற்றுப்புற கொற்று தர தரெிடலகள் (NAAQS) 

வரம்புகளுக்குள் லமலல உள்ள மொசுபடுத்திகளின் மெறிவு அளவுகள் ென்கு 

கொணப்பட்டன. 

11.2.4 இனரசச்ல் சூழல் 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிடயெ ்சுற்றியுள்ள 8 (எட்டு) இடங்களில் 

சுற்றுப்புற இடரெெ்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. டமய மண்டலத்தில் பகல் 

லெரத்தில் 31.6 முதல் 46.6 dB (A) Leq வடரயும், இரவு லெரத்தில் 31.9 லிருெ்து 40.4 dB 

(A) Leq ஆகவும் இருெத்து. இடடயக மண்டலத்தில் பகல் லெரத்தில் 31.4 முதல் 44.8 

dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 31.2 முதல் 44.3 dB (A) Leq ஆகவும் இருெத்து. 
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11.2.5 உயிரியல் சூழல் 

வனவிலங்கு பொதுகொப்புெ ் ெட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவடண I வடக விலங்குகள் இல்டல, லமலும் இயற்டக 

பொதுகொப்புக்கொன ெரவ்லதெ ஒன்றியத்தின் (IUCN) படி எெ்த உயிரினமும் 

பொதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தொன அல்லது அெச்ுறுத்தும் வடககளில் இல்டல. 

ஆய்வுப் பகுதியில் அழிெத்ு வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் இல்டல. 

எனலவ இெத் சிறிய சுரங்க ெடவடிக்டகயொனது குறுகிய கொலத்தில் சுற்றியுள்ள 

தொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தொக்கத்டத 

ஏற்படுத்தொது. 

11.2.6 சமூக-பபாருளாதார சூழல் 

சின்ன உலகொணி கிரொமத்தில் முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின் 

தொக்கத்டத ஆய்வுப் பகுதியின் ெமூக-மபொருளொதொர அம்ெத்தில் மதிப்பிடும் 

முயற்சி லமற்மகொள்ளப்பட்டுள்ளது. மக்கள்மதொடக அடமப்பு, லவடலவொய்ப்பு 

உருவொக்கம், மதொழில் மொற்றம், வீட்டு வருமொனம் மற்றும் நுகரவ்ு முடற 

ஆகியடவ கணக்கில் எடுத்துக்மகொள்ளப்பட்ட பல்லவறு பண்புகளொகும். 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்டதெ ் மெயல்படுத்துவது லெரடி மற்றும் 

மடறமுக லவடலவொய்ப்டப உருவொக்கும். தவிர, சுரங்க ெடவடிக்டக 

ெட்டப்பூரவ்மொக மெல்லுபடியொகும் மற்றும் அது மொெில கருவூலத்திற்கு 

வருமொனத்டத மகொண்டு வரும். தற்லபொது மக்கள்மதொடகயில் பொதிக்கும் 

லமற்பட்டவரக்ள் பருவகொல விவெொயத்டத ெம்பியிருப்பதொல் மக்களின் 

முக்கியத் மதொழிலொக உள்ளது. முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

மெயல்படுத்தப்படுவதன் மூலம், அப்பகுதி மக்களின் மதொழில் முடற மொறும், 

லமலும் மக்கள் பருவகொல விவெொயத்தில் ஈடுபடொமல் சுரங்க அடிப்படடயிலொன 

ெடவடிக்டககளில் ஈடுபடுவொரக்ள். 

11.3 எதிரப்ார்க்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்னககள்  

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம் மற்றும் தணிப்பு ெடவடிக்டககளொல் 

எதிரப்ொரக்்கப்படும் சுற்றுெச்ூழல் பொதிப்புகளின் சுருக்கம் கீலழ 

மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது: - 
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அட்டவனை 11.8: எதிரப்ார்க்கப்பட்ட தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்னககள் 

தாக்கம் தைிப்பு நடவடிக்னக 

நிலச ்சூழல் 

▪ இயற்டக ெிலப்பரப்புகடள 

அழித்தல் 

▪ மண்ணின் பண்புகளில் 

மொற்றங்கள் 

▪ மண் அரிப்பு மற்றும் ெரிவு 

உறுதியற்ற தன்டம 

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்தின்படி அறிவியல் மற்றும் 

முடறயொன முடறயில் சுரங்கம் 

லமற்மகொள்ளப்படும் 

▪ பொதுகொப்பு வலயம் அல்லது தொங்கல் 

பகுதி பரொமரிக்கப்படும் மற்றும் 

மவட்டப்படொது, அதற்கு பதிலொக 

பொதுகொப்பு வலயத்தில் லதொட்டம் 

லமற்மகொள்ளப்படும். 

▪ முள்லவலி லவலி உத்லதெ சுரங்க எல்டல 

முழுவதும் வழங்கப்படும். 

▪ கருத்தியல் கட்டத்தில், ெில பயன்பொட்டு 

முடற சுரங்க மெய்யும் பசுடம அரண் 

பகுதி மற்றும் தற்கொலிக ெீரத்்லதக்கமொக 

மொற்றப்படும். 

▪ சுரங்க குழிடயெ ் சுற்றிலும் மொடல 

வடிகொல் அடமத்தல் மற்றும் கட்டுமொனம் 

மபொறிகடள தீரக்்கும் மடழப்மபொழிவின் 

லபொது ெிலத்தடி ெீர ் மவளிலயறுவதொல் 

மண் அரிப்டபத் தடுக்கவும், பல்லவறு 

பகுதிகளுக்கு புயல் ெீடர லெகரிக்கவும் 

குடறெத் உயரத்தில் உள்ள மூலலொபொய 

இடத்தில்கள் முன்மமொழியப்பட்ட 

பகுதியில் பயன்படுத்துகிறது 

நீர் சூழல் 

▪ ெீரெ்ிடல ரீெொரஜ்் குடறதல் 

மற்றும் லமற்பரப்பு ஓட்டம் 

அதிகரிப்பு; 

▪ ெில வடிகொல் மதொெ்தரவு, 

அதிக சுடம மற்றும் 

ெீரவ்ழிகள் அரிப்பு; 

▪ ெீர ் பொயும் லமற்பரப்பில் 

ஏற்படும் மொற்றங்கள்; 

▪ சுரங்க குழிடயெ ் சுற்றிலும் மொடல 

வடிகொல் அடமத்தல் மற்றும் கட்டுமொனம் 

மபொறிகடள தீரக்்கும் மடழப்மபொழிவின் 

லபொது ெிலத்தடி ெீர ் மவளிலயறுவதொல் 

மண் அரிப்டபத் தடுக்கவும், பல்லவறு 

பகுதிகளுக்கு புயல் ெீடர லெகரிக்கவும் 

குடறெத் உயரத்தில் உள்ள மூலலொபொய 

இடத்தில்கள் முன்மமொழியப்பட்ட 

பகுதியில் பயன்படுத்துகிறது 
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▪ ெீலரொடட அடடப்பு மற்றும் 

துகள்கள் அல்லது 

கழிவுகளொல் 

மொசுபடுவதொல் லமற்பரப்பு 

மற்றும் ெிலத்தடி ெீர ்
ஆதொரங்களின் அளவு 

மற்றும் தரத்தில் ஏற்படும் 

மொற்றங்கள்; 

▪ இயற்டக வடிகட்டி 

ஊடகத்டத அகற்றுவதொல் 

ெீரெ்ிடலகள் மொசுபடுதல். 

▪ பருவமடழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் 

அகற்றும் பணி லமற்மகொள்ளப்படும் 

மற்றும் குடிலயற்ற மதொட்டி மற்றும் 

வொய்க்கொல் வொரெல்தொறும், குறிப்பொக 

மடழக்கொலங்களில் சுத்தம் 

மெய்யப்படும். 

▪ தள அலுவலகம் மற்றும் 

சிறுெீர/்கழிப்படறகளில் இருெ்து வீட்டு 

கழிவுெீர ்வழங்கப்படுகிறதுதிட்டப் பகுதி 

இருக்கும்மவளிலயற்றப்பட்டது மூலம் 

மெப்டிக் லடங்க் அடதத் மதொடரெ்்து 

ஊறடவக்கும் குழி அடமப்பு. 

▪ சுடமயுெ்திகள் & கனரக பூமி ெகரும் 

இயெ்திரம் (HEMM) ஒரு ெியமிக்கப்பட்ட 

இடத்தில் கழுவப்பட்டு, கழுவப்பட்ட ெீர ்
வடிகொல் வழியொக எண்மணய் மற்றும் 

கிரீஸ் மபொறிடயக் மகொண்ட ஒரு 

மெட்டில்லிங் லடங்கிற்கு அனுப்பப்படும், 

மதளிவொன ெீர ் மட்டுலம பசுடமப் 

பட்டடயின் வளரெ்ச்ிக்கு மீண்டும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

காற்று சூழல் 

▪ ஃப்யூஜிடிவ் தூசி 

உருவொக்கம் 

▪ முக்கியமொக 

அகழ்வொரொய்ெச்ி, ஏற்றுதல் 

மற்றும் இறக்குதல் 

ெடவடிக்டககளின் லபொது 

தூசி உருவொகும். 

▪ வொயு மொசுபொடுகள் 

மபரும்பொலும் 

லபொக்குவரத்து மூலம் 

உருவொக்கப்படும். 

▪ தூசிப் புழுக்களொல் 

மதரிவுெிடல குடறதல். 

▪ லமற்பரப்புகளின் பூெச்ு 

எரிெெ்ல் மற்றும் வெதி 

இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். 

▪ ஒரு ெொடளக்கு இரண்டு முடற தண்ணீர ்
மதளித்து, இழுத்துெ ்மெல்லும் ெொடலகள் 

ென்கு பரொமரிக்கப்படும் 

▪ லெறு மற்றும் தூசி படிவுகள் லதங்கொமல் 

இருக்க அணுகு ெொடல சுத்தம் 

மெய்யப்பட்டு பிரஷ் மெய்யப்படும். 

▪ அணுகு ெொடலயில் தூசி மற்றும் 

குப்டபகள் குடறக்கப்படுவடத உறுதி 

மெய்வதற்கொக, அடனத்து டிப்பர ்
ஓட்டுெரக்ளும் அடனத்து டயரக்ளிலும் 

தண்ணீர ் மதளிக்கும் முடறடயப் 

பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுவொரக்ள் 

மற்றும் தளத்டத விட்டு மவளிலயறும் 

முன் கலடவ பகுதியில் வழங்கப்படும் 

ஏற்றப்பட்ட மபொருட்களின் மீது 

தண்ணீடர மதளிக்க லவண்டும். 
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▪ உடல் மற்றும்/அல்லது 

இரெொயன மொசுபொடு 

மற்றும் அரிப்பு. 

▪ ஓடும் ெீரில் 

இடடெிறுத்தப்பட்ட 

துகள்களின் மெறிவு 

அதிகரிப்பு. 

▪ குடறெத் 

ஒளிெல்ெரக்்டகக்கு 

வழிவகுக்கும் 

தொவரங்களின் பூெச்ு, 

▪ வளரெ்ச்ி தடடபடுதல், 

தடழகடள அழித்தல், 

பயிரக்ள் சீரழிதல்; 

▪ தூசிடய சுவொசிப்பதொல் 

ஏற்படும் உடல்ெலக் 

லகடுகள் அதிகரிப்பு. 

▪ ெொடலயில் ஏற்றப்பட்ட மபொருட்கள் 

மகொட்டுவடதத் தவிரக்்கவும், ெொடல 

லதய்மொனம் மற்றும் லதய்மொனத்டதக் 

குடறக்கவும் லவகக் கட்டுப்பொடுகள் 

விதிக்கப்படும். 

▪ தகுதிவொய்ெத் ெபரொல் அணுகல் 

ெொடலயின் ெிடல குறித்து வொரொெ்திர 
ஆய்வுகள் மற்றும் ெொடலயின் 

லமற்பரப்பில் ஏலதனும் பள்ளங்கள் 

அல்லது லெதம் ஏற்பட்டொல் உடனடியொக 

ெடவடிக்டக எடுக்கப்படும். 

▪ மவப்பமொன, வறண்ட கொலெிடலயின் 

லபொது, ெொடலயின் லமற்பரப்பு ஈரமொக 

இருக்கும் கொலத்டத அதிகரிக்க, தூசி 

ஈரமொக்கும் முகவரக்டள தண்ணீரில் 

கலக்கலொம். 

▪ அடனத்து மதொழிலொளரக்ளுக்கும் 

தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் 

வழங்கப்படும் 

▪ பயன்படுத்தப்படும் அடனத்து 

துடளயிடும் தண்டுகளிலும் தூசிடய 

அடக்கும் அடமப்புகள் 

மபொருத்தப்பட்டிருக்கும், இது 

துடளக்குள் தண்ணீடர மெலுத்துகிறது. 

▪ துடளயிடும் லபொது ஈரமொன கன்னி 
டபகள் உடறயொக பயன்படுத்தப்படும். 

▪ மவடிப்பின் லபொது லமற்பரப்பில் இருெ்து 

எழக்கூடிய தப்பிக்கும் தூசி உமிழ்டவக் 

கட்டுப்படுத்த, ஒவ்மவொரு 

குண்டுமவடிப்பிற்கு முன்பும் தண்ணீர ்
லடங்கரில் மபொருத்தப்பட்ட மடழ ெீடர 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் மவடிப்பு 

மண்டலம் ஈரமொக டவக்கப்படும். 

▪ தள லமலொளரொல் தினெரி கொட்சி ஆய்வு 

ெடத்தப்படும், அவர ் அடனத்து 

மெயல்முடற மெயல்பொடுகள் மற்றும் தள 

மெயல்பொடுகளின் தினெரி பதிடவ 

டவத்திருப்பொர ் மற்றும் சுரங்க 
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மெயல்பொடுகளில் இருெ்து அெொதொரண 

உமிழ்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும் ஏலதனும் 

மெயலிழப்புகடளக் குறிப்பிடுவொர.் 
▪ தூசி உருவொக்குவதற்கொன 

ெொத்தியக்கூறுகடளக் குடறக்க, 

தளத்தின் லவக வரம்பு 20 கிமீ/மணிக்கு 

அடமக்கப்படும் 

▪ வொரொெ்திர பரொமரிப்புத் திட்டம், அது 

மெயல்படும் மணிலெரங்களின் 

அடிப்படடயில், பரொமரிப்புக்கொன 

இயெ்திரங்கடள அடடயொளம் கொணும். 

▪ ஆன் லபொரட்ு கம்ப்யூட்டர ் சிஸ்டத்தொல் 

குறிப்பிடப்படொவிட்டொல், ஒவ்மவொரு 1000 

மணிலெர பயன்பொட்டிற்குப் பிறகு 

கொற்று வடிப்பொன்கள் புதுப்பிக்கப்படும். 

▪ அடனத்து தள இயெ்திரங்கள் மற்றும் 

சுடமயுெ்திகள் 6 மொதங்களுக்கு ஒரு 

முடற ெரவ்ீஸ் மெய்யப்பட்டு 

பரொமரிக்கப்படும், லமலும் 

பழுதுபொரப்்புகடள உடனடியொக 

லமற்மகொள்ள ஓட்டுனரக்ள் தள 

லமலொளருக்கு உடனடியொக புகொர ்
அளிப்பொரக்ள். 

சத்தம் & அதிர்வு 

▪ வொழ்க்டகத் தரத்தில் 

எரிெெ்ல் மற்றும் ெரிவு; 

▪ மவடிப்பதன் மூலம் 

பொடறத் துண்டுகடள 

உெ்துதல். 

▪ குண்டுமவடிப்பொல் 

கட்டிடங்கள் மற்றும் மக்கள் 

ெடுங்குதல்; 

▪ துடளயிடும் லபொது கூரட்மயொன 

துரப்பண பிட்கடளப் பயன்படுத்துவது 

ெத்தத்டதக் குடறக்க உதவும்; 

▪ இரண்டொம் ெிடல மவடிப்பு முற்றிலும் 

தவிரக்்கப்படும் மற்றும் பொடறகடள 

உடடக்க ட ட்ரொலிக் ரொக் பிலரக்கர ்
பயன்படுத்தப்படும்; 

▪ முடறயொன இடடமவளி, சுடம, தண்டு 

மற்றும் உகெ்த கட்டணம்/தொமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு 

பரொமரிக்கப்படும்; 

▪ ெொதகமொன வளிமண்டல ெிடல மற்றும் 

குடறவொன மனித மெயல்பொடு 

லெரங்களின் லபொது, மின்ெொரம் அல்லொத 
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துவக்க அடமப்டபப் பயன்படுத்தி 

மவடிப்பு லமற்மகொள்ளப்படும்; 

▪ ஒவ்மவொரு வொரமும் இயெ்திரங்களின் 

ெரியொன பரொமரிப்பு, எண்மணய் மற்றும் 

கிரீசிங் ஆகியடவ ெத்தம் உற்பத்திடயக் 

குடறக்கும்; 

▪ அதிக அளவு ெத்தத்டத உருவொக்கும் 

இயெ்திரங்களில் கனரக பூமி ெகரும் 

இயெ்திரம் (HEMM) பணிபுரியும் 

மதொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி 

கொப்பிடப்பட்ட அடறகடள வழங்குதல்; 

▪ அடனத்து இயெ்திரங்களிலும் 

டெலன்ெரக்ள் / மஃப்லரக்ள் 

ெிறுவப்படும்;  

▪ திட்டப் பகுதிடயெ ் சுற்றிலும், இழுத்துெ ்

மெல்லும் ெொடலகளிலும் பசுடமப் 

பட்டட/லதொட்டம் உருவொக்கப்படும். 

லதொட்டம் ெத்தம் பரவுவடத 

குடறக்கிறது; 

▪ கனரக பூமி ெகரும் இயெ்திரம் (HEMM) 

ஆபலரட்டரக்ள் மற்றும் கனரக பூமி 

ெகரும் இயெ்திரத்திற்கு (HEMM) அருலக 

பணிபுரியும் ெபரக்ளுக்கு கொது 

மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் லபொன்ற 

தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரணங்கள் 

(PPE) வழங்கப்படும் மற்றும் பயிற்சி 

மற்றும் விழிப்புணரவ்ு இருெ்தொலும் 

அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி 

மெய்யப்படும்.  

உயிரியல் சூழல் 

▪ லெரடி தொக்கங்களில் 

ெிலத்டத அகற்றுதல் 

மற்றும் எக்ஸ்கலவட்டர ்
ஆகியடவ தொவரங்கள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்களின் 

அழிவு மற்றும் 

வொழ்விடங்கடள 

▪ சில மபொதுவொன மூலிடககள், புதரக்ள் 

மற்றும் புல் மட்டுலம அழிக்கப்படும். 

அதனொல், பல்லுயிர ் மபருக்கத்திற்கு 

எெத் பொதிப்பும் ஏற்படொது. 

▪ மபொருத்தமொன இனங்கள் மகொண்ட 

பசுடமப் பட்டட லமம்பொடு திட்டப் 

பகுதியின் பல்லுயிர ் மபருக்கத்டத 

லமம்படுத்தும். 



 

261 | பக ் க ம ்  
 

இழப்பது ஆகியடவ 

அடங்கும்; 

▪ மடறமுக பொதிப்புகளில் 

ெத்தம், தூசி மற்றும் மனித 

மெயல்பொடு கொரணமொக 

வொழ்விட சீரழிவு அடங்கும். 

▪ டமய மண்டலம் அல்லது தொங்கல் 

மண்டலம் அெச்ுறுத்தப்பட்ட தொவரங்கள் 

அல்லது விலங்கினங்கடள 

உள்ளடக்கொது. 

ெமூக-மபொருளொதொர சூழல் 

▪ மதொழிலொளரக்ள் மற்றும் 

மபொது மக்களின் 

ஆலரொக்கியம் மற்றும் 

பொதுகொப்பு; 

▪ லபொக்குவரத்து அளவுகள் 

மற்றும் ெொடல 

வொகனங்களின் அளவு 

அதிகரிப்பு; 

▪ லவடல வொய்ப்புகள் 

அதிகரிப்பு உட்பட 

மபொருளொதொர 
பிரெச்ிடனகள்;  

▪ சுரங்க மெயல்பொடு ெமூக மபொருளொதொர 
சுயவிவரத்தில் சிறிய மொற்றதட்த 

ஏற்படுத்துகிறது. 

▪ சுமொர ் 17 உள்ளூர ் மதொழிலொளரக்ளுக்கு 

உள்ளூர ் திறன்கடள உருவொக்க 

கொலமுடற பயிற்சியுடன் லவடல 

வொய்ப்பு கிடடக்கும். 

▪ மடறமுக 

லவடலவொய்ப்பு/வருமொனத்தின் புதிய 

வடிவங்கள் உருவொகும். 

▪ வழக்கமொன சுகொதொர பரிலெொதடன 

முகொம். 

▪ பள்ளிகளுக்கு உதவித்மதொடக மற்றும் 

குழெ்டதகளுக்கு கல்வி உதவித்மதொடக 

வழங்கப்படும். 

மதொழில்ெொர ்ஆலரொக்கியம் & பொதுகொப்பு 

▪ தூசிக்கு மவளிப்பொடு 

▪ ெத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

மவளிப்பொடு 

▪ உடல் அபொயங்கள் 

▪ தூசி மவளிப்பொடு 

கொரணமொக சுவொெ 

ஆபத்துகள் 

▪ சுரங்கத் மதொழிலொளரக்ளுக்கு குடிெீர ்
லபொன்ற வெதிகளுடன் கூடிய ஓய்வு 

தங்குமிடங்கடள வழங்குதல். 

▪ தூசி முகமூடிகள், தடலக்கவெங்கள், 

கொலணிகள், பொதுகொப்பு விழிப்புணரவ்ு 

ெிகழ்ெச்ிகள், விருதுகள், சுவமரொட்டிகள், 

பொதுகொப்பு மதொடரப்ொன வொெகங்கள் 

லபொன்ற பொதுகொப்பு உபகரணங்களின் 

பயன்பொடு லபொன்ற அடனத்து 

பொதுகொப்பு ெடவடிக்டககளும். 

▪ மதொழில் பயிற்சி டமயத்தில் பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் மற்றும் முதலுதவி 

பயன்படுத்த பணியொளரக்ளுக்கு 

பயிற்சி அளித்தல். 
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▪ உற்பத்தியொளரக்ளின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி அடனத்து 

உபகரணங்களின் வொரொெ்திர 
பரொமரிப்பு மற்றும் லெொதடன. 

▪ மருத்துவ அதிகொரியொல் அடனத்து 

மதொழிலொளரக்ளுக்கும் முன் லவடல 

வொய்ப்பு மற்றும் வருடொெ்திர மருத்துவ 

பரிலெொதடன  

▪ சுரங்கம் தளத்தில் முதலுதவி வெதி 

மெய்து தரப்படும். 

▪ பணிபுரியும் சுரங்க லமலொளரொல் 

சுற்றுெச்ூழடலயும் மதொழிலொளியின் 

ஆலரொக்கியத்டதயும் பொதிக்கக்கூடிய 

பணிெச்ூழல் மற்றும் பணி 
ெடடமுடறகளில் உள்ள கொரணிகடள 

மெருக்கமொன கண்கொணிப்பு.  

▪ அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் திட்டங்களின்படி 

சுரங்க லவடல 

 

11.4 மாற்றுகளிை் பகுப்பாய்வு 

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கப் பகுதி பின்வரும் ென்டமகடளக் 

மகொண்டிருப்பதொல், மொற்று வழிகள் எதுவும் பரிெ்துடரக்கப்படவில்டல - 

▪ கனிமப் படிவு கொடு அல்லொத பகுதியில் ஏற்படுகிறது. 

▪ பயன்படுத்தப்பட்ட குத்தடக பகுதிக்குள் குடியிருப்பு இல்டல; எனலவ ஆர ்
& ஆர ்சிக்கல்கள் எதுவும் இல்டல. 

▪ சுரங்க குத்தடகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் ஆறு, ஓடட, ெல்லொ 
மற்றும் ெீரெ்ிடலகள் எதுவும் இல்டல. 

▪ இெத் பிரொெ்தியத்தில் திறடமயொன, அடர திறன் மற்றும் திறடமயற்ற 

மதொழிலொளரக்ள் கிடடப்பது. 

▪ மருத்துவம், தீயடணப்பு, கல்வி, லபொக்குவரத்து, தகவல் மதொடரப்ு மற்றும் 

உள்கட்டடமப்பு வெதிகள் என அடனத்து அடிப்படட வெதிகளும் 

கிடடக்கின்றன. 

▪ ெொடல மற்றும் ரயில் மூலம் சுரங்க இடணப்பு ென்றொக உள்ளது. 

▪ முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க ெடவடிக்டககள் ெிலத்தடி ெீர ் மட்டத்டத 

மவட்டுவதில்டல. எனலவ, ெிலத்தடி ெீர ்சுற்றுெச்ூழலுக்கு எெத் பொதிப்பும் 

இல்டல. 
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11.5 சுற்றுசச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

மொெில சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீட்டு ஆடணயத்தொல் (SEIAA) 

வழங்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி கடிதம் மற்றும் தமிழ்ெொடு 

மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் (TNPCB) வழங்கிய ஒப்புதல் கடிதத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெிபெத்டனகளின்படி பல்லவறு சுற்றுெச்ூழல் கூறுகளுக்கு 

சுற்றுெச்ூழல் கண்கொணிப்பு திட்டம் ெடத்தப்படும். 

அட்டவனை 11.9: பிந்னதய திட்ட கை்காைிப்பு திட்டம் 

Sl.No. பசயல்பாடு அட்டவனை 

காற்று மாசுபாடு கை்காைிப்பு 

1 

தமிழ்ெொடு மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் 

(TNPCB)/ மொெில சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீட்டு 

ஆடணயத்தொல்(SEIAA) அவரக்ளின் மெயல்பட 

ஒப்புதல் (CTO)/ சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி (EC) 

ஆரட்ரில் அப்டளடு ஏரியொவில் குறிப்பிடப்பட்ட 

அளவுருக்களின் சுற்றுப்புற கொற்று 

கண்கொணிப்பு 

ஆறு மொதங்களுக்கு 

ஒருமுடற 

2 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு மவளிலய 

அவரக்ளின் மெயல்பட ஒப்புதல் (CTO)/ 

சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி (EC) ஆரட்ரில் தமிழ்ெொடு 

மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியம் (TNPCB)/ மொெில 

சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீட்டு 

ஆடணயத்தொல்(SEIAA) குறிப்பிடப்பட்ட 

அளவுருக்களின் சுற்றுப்புற கொற்று 

கண்கொணிப்பு 

ஆறு மொதங்களுக்கு 

ஒருமுடற 

நீர் தர கை்காைிப்பு 

3 

சுரங்க குழி பகுதியில் லெகரிக்கப்படும் மடழ 

ெீரின் தரத்டத கண்கொணித்தல். மடழ ெீர ்
லதொட்டத் லதடவக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

ஆறு மொதங்களுக்கு 

ஒருமுடற 

4 

அருகிலுள்ள இடத்தில் உள்ள குழொய் கிணறு 

மற்றும் திறெ்த கிணறு அல்லது லமற்பரப்பு 

ெீரெ்ிடலகளின் மொதிரிகடள கண்கொணித்தல். 

IS இன் படி அளவுருக்கள்: 10500:1991 

ஆறு மொதங்களுக்கு 

ஒருமுடற 

5 ெீர ்மதளிப்பு அலகுகடள கண்கொணித்தல் 

தண்ணீர ் மதளிக்கும் 

பதிவுத் தொள் தினமும் 

பரொமரிக்கப்படும் 

சத்தம் தர கை்காைிப்பு 
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6 

பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு உள்லளயும் 

மவளிலயயும் சுற்றுப்புற வளிமண்டலத்தில் 

ெத்தம் 

ஆறு மொதங்களுக்கு 

ஒருமுடற 

கிரை்ீபபல்ட் பராமரிப்பு 

7 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி 

மரம் வளரப்்பு  லமம்பொட்டிற்கொன 

அட்டவடணடய கண்கொணிக்கவும் 

ஆறு மொதங்களுக்கு 

ஒருமுடற 

மை்ைிை் தரக் கை்காைிப்பு 

8 
பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு உள்லளயும் 

அடதெ ்சுற்றியும் மொதிரிகடளப் பிடிக்கவும் 

ஆறு மொதங்களுக்கு 

ஒருமுடற 

 

11.6 கூடுதல் படிப்புகள் 

11.6.1 பபாது ஆலலாசனை 

தமிழ்ெொடு மொசுக்கட்டுப்பொட்டு வொரியத்தின் (TNPCB) உறுப்பினர ்
மெயலொளருக்கொன விண்ணப்பம், திட்டத் தளத்தில் அல்லது மொவட்டத்தில் அதன் 

அருகொடமயில் பரெத் அளவிலொன மபொதுமக்களின் பங்களிப்டப உறுதிமெய்யும் 

வடகயில், முடறயொக, லெரக்கட்டுப்பொடு மற்றும் மவளிப்படடயொன முடறயில் 

மபொது விெொரடண ெடத்த லவண்டும். வடரவு சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு 

(EIA)/சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டம் (EMP) அறிக்டக மற்றும் மபொது 

விெொரடண ெடவடிக்டககளின் முடிவுகள் இறுதி சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு 

(EIA)/சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டம் (EMP) அறிக்டகயில் விவரிக்கப்படும். 

11.6.2 இடர் பகுப்பாய்வு & லபரிடர் லமலாை்னம திட்டம் 

2002 டிெம்பர ் 31, 2002 லததியிட்ட சுற்றறிக்டக எண்.13ன் படி, தன்பொத், 

சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குெரகம் (DGMS) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு 

வழிகொட்டுதலின் அடிப்படடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிற்கொன வழிமுடற 

உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. சுரங்க பொதுகொப்பு இயக்குெரகம் (DGMS) இடர ்மதிப்பீட்டு 

மெயல்முடற லெொக்கம் மகொண்டது பணிெச்ூழல் மற்றும் அடனத்து 

மெயல்பொடுகளிலும் இருக்கும் மற்றும் ெொத்தியமொன அபொயங்கடளக் 

கண்டறிெ்து, உடனடி கவனம் லதடவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிடம 

அளிப்பதற்கொக அெத் ஆபத்துகளின் அபொய அளடவ மதிப்பிடவும். லமலும், இெத் 

ஆபத்துக்களுக்குப் மபொறுப்பொன வழிமுடறகள் அடடயொளம் கொணப்பட்டு, 

அவற்றின் கட்டுப்பொட்டு ெடவடிக்டககள், கொல அட்டவடணயில் 

அடமக்கப்பட்டுள்ளடவ, துல்லியமொன மபொறுப்புகளுடன் பதிவு 

மெய்யப்படுகின்றன. 

பின்விடளவுகள் ஏற்படொத ெெத்ரப்்பத்தில், லபரிடர ் லமலொண்டம 

மதொடங்கும். தகவல் மதொடரப்ு, மீட்பு மற்றும் மறுவொழ்வு லபொன்ற பல சிக்கல்கள் 
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மதொடரப்ொன ெடடமுடறகடள ஏற்படுத்துவது இதில் அடங்கும். இடவ லபரிடர ்
லமலொண்டம திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இடர ் மதிப்பீடு RA மற்றும் 

லபரிடர ்லமலொண்டம திட்டம் (DMP) ஆகிய இரண்டும் உயிருள்ள ஆவணங்கள் 

மற்றும் மெயல்பொடுகள், உபகரணங்கள் அல்லது மெயல்முடறகளில் 

மொற்றங்கள் ஏற்படும் லபொமதல்லொம் புதுப்பிக்கப்பட லவண்டும் மதிப்பீடு என்பது 

விபத்துகடளத் தடுப்பது மற்றும் அது ெிகழொமல் தடுக்க லதடவயொன 

ெடவடிக்டககடள எடுப்பதொகும். 

லபரிடர ் லமலொண்டமத் திட்டம் (DMP) ஒரு வழிகொட்டியொகும், இது 

திட்டமிடப்பட்ட மெயல்பொடுகளிலிருெ்து எழக்கூடிய அவெரெிடலகடளக் 

டகயொள்வதற்கொன மபொதுவொன பரிசீலடனகள், திடெகள் மற்றும் 

ெடடமுடறகடள வழங்குகிறது. லபரிடர ்லமலொண்டமத் திட்டமொனது (DMP) இடர ்
மதிப்பீடு மற்றும் அறிக்டகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மதொடரப்ுடடய 

கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படடயில் தயொரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11.7 திட்ட பலை்கள்  

முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் கொரணமொக பல்லவறு ென்டமகள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் உள்ளூர,் 
சுற்றுப்புறம், பிரொெ்தியம் மற்றும் லதெம் என எதிரப்ொரக்்கப்படும் பல்லவறு 

ென்டமகள் மற்றும் பலன்கள் பற்றிய விரிவொன விளக்கம் - 

▪ லமம்படுத்தப்பட்ட ெொடல மதொடரப்ு 

▪ பொெனம் மற்றும் லதொட்டம் மற்றும் ெிலத்தடி ெீர ்ரீெொரஜ்் ஆகியவற்றிற்கொன 

ெீர ்இருப்டப அதிகரிக்க மடழ ெீர ்லெகரிப்பு கட்டடமப்புகள் 

▪ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொம ெொடலகள்/ இடணக்கப்பட்ட ெொடலகள், 

மருெத்கம் மற்றும் சுகொதொர டமயம், ெமூக டமயம், ெெட்த இடம் லபொன்ற 

ெமூக மெொத்துக்கடள (உள்கட்டடமப்பு) உருவொக்குதல், 

▪ ெமூக லமம்பொட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தற்லபொதுள்ள ெமூக வெதிகடள 

வலுப்படுத்துதல் 

▪ மதொழில் பயிற்சி லபொன்ற திறன் லமம்பொடு மற்றும் திறன் லமம்பொடு 

▪ விழிப்புணரவ்ு ெிகழ்ெச்ி மற்றும் ெமூக ெடவடிக்டககள், சுகொதொர 
முகொம்கள், மருத்துவ உதவிகள், விடளயொட்டு மற்றும் கலொெெ்ொர 
ெடவடிக்டககள், லதொட்டம் லபொன்றடவ. 

 சுற்றுெச்ூழல் பொதுகொப்பு ெடவடிக்டககடள மெயல்படுத்த, இெத் 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொக கீலழ உள்ள அட்டவடணயில் தற்லபொடதய 

ெெ்டத சூழ்ெிடலடய கருத்தில் மகொண்டு தற்லபொடதய ெெ்டத விடலடய 

கருத்தில் மகொண்டு பட்மஜட் முன்மமொழியப்பட்டது. 

அட்டவனை 11.10: சுற்றுசச்ூழல் லமலாை்னம திட்டம் (EMP) பட்பெட் 

வ. 

எை். 
விளக்கம் பபாருள் 

மூலதை 

பசலவு (ரூ. 

லட்சங்களில்) 

ஆை்டுக்காை 

பதாடர் 
பசலவு 
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(ரூ. 

லட்சங்களில்) 

1 மதொழில்ெொர ்
ஆலரொக்கியம் 

மற்றும் 

பொதுகொப்பு 

டஸ்ட் மொஸ்க், 

பொதுகொப்பு 

கொலணிகள், 

ம ல்மமட் கொது 

பிளக்குகள், 

டகயுடறகள், 

கண்ணொடி 

ரிஃப்மளக்டர ்
ஜொக்மகட், பொதுகொப்பு 

மபல்ட், மருத்துவ 

பரிலெொதடன 

0.50 0.30 

2 சுற்றுெச்ூழல் 

கண்கொணிப்பு 

கொற்று, ெீர,் ெத்தம் & 

அதிரவ்ு, மண் 

அளவுருக்கள் 

0.76 0.25 

3 ெீர ்மற்றும் 

மண் அரிப்பு 

கொரல்ண்ட் வடிகொல் 

& மதொட்டிகள், மெக் 

லடம்/கல்லி 

பிளக்குகள் 

லபொன்றடவ 

2.12 0.30 

4 குடிெீர ்வெதிகள் மற்றும் சுகொதொர 
வெதிகள் 

0.60 0.20 

5 தண்ணீர ்மதளிக்கும் ஏற்பொடுகள் & 

 ொல் ெொடல பரொமரிப்பு 
0.80 0.30 

6 பசுடம மண்டல லமம்பொடு மற்றும் 

லதொட்டம் 
0.65 0.20 

7 சுற்றுெச்ூழல் விழிப்புணரவ்ு ெிகழ்ெச்ி 0.25 0.10 

8 லவலி, உரம், உரம், மனிதவளம் 

லபொன்றடவ. 
1.91 0.50 

பமாத்தம் 7.59 2.15 

 

11.8 முடிவுனர 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுடறகள் (ToR) மற்றும் ெிடலயொன 

குறிப்பு விதிமுடறயின் (ToR) படி சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வு 

மெய்யப்பட்டது. சுரங்க ெடவடிக்டககளின் அம்ெங்களுடன் மதொடரப்ுடடய 

பல்லவறு சுற்றுெச்ூழல் பண்புகள் ஆய்வு மெய்யப்பட்டன. மதொடரப்ுடடய 
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பொதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டு மதிப்பீடு மெய்யப்பட்டன. சுற்றுெச்ூழல் 

பிரெச்ிடனகள் தணிக்க ெொத்தியமொன அடனத்து வழிகடளயும் கருத்தில் 

மகொண்டு சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டமத் திட்டம் தயொரிக்கப்பட்டு அதற்லகற்ப ெிதி 

ஒதுக்கீடு மெய்யப்பட்டது. சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டமத் திட்டமொனது (EMP) 

மொறும், மெகிழ்வொனது மற்றும் அவ்வப்லபொது மதிப்பொய்வுக்கு உட்பட்டது. 

மபருெிறுவன சுற்றுெச்ூழல் மபொறுப்புகள் (CER) மெயல்பொடுகள் 

கண்டறியப்பட்டு, அதன் கொலக்மகடுடவ மெயல்படுத்த, ெிதி ஒதுக்கீடு 

மெய்யப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டம் மொெில அரசின் வருவொடய அதிகரிக்கும். அத்துடன் இது 

உள்ளூர ்மக்கள் ெமூக லமம்பொட்டிற்கு உதவும். பசுடம மண்டல லமம்பொட்டுத் 

திட்டம் இப்பகுதியில் பசுடமடய அதிகரிக்க உதவும். எனலவ, 

முன்மமொழியப்பட்ட திட்டம் சுற்றுெச்ூழடலலயொ அல்லது அருகிலுள்ள 

சுற்றுெச்ூழல் அடமப்டபலயொ பொதிக்கொது. 

சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டத்தின் (EMP) திட்ட மதிப்பொய்வு மற்றும் 

சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டம் (EMP) பயனுள்ளதொகவும் 

மபொருத்தமொனதொகவும் இருப்படத உறுதிமெய்வதற்கு சுரங்க லமலொண்டம 

மபொறுப்பொகும். இவ்வொறு, சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டத்தில் (EMP) 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடனத்து இலக்குகடளயும் ெிடறலவற்ற ெரியொன 

ெடவடிக்டககள் எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இெ்த திட்டம் 

லெரம்டறயொன தொக்கத்டத ஏற்படுத்தும். 
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அத்தியாயம் 12 

ஆலலாசகரிை் பவளிப்பாடு 

திட்ட ஆதரவொளர ் திரு.K.மவங்கட்ரொமன், இெ்தியத் தரக் கவுன்சிலின் கீழ் 

அங்கீகொரம் மபற்ற ெிறுவனமொன M/s ஜிலயொ மடக்னிக்கல் டமனிங் 

மெொல்யூஷன்ஸ் - கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கொன லதசிய அங்கீகொர வொரியம், புது 

மடல்லி, சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்டவ லமற்மகொள்வதற்கொக 

குறிப்பு விதிமுடறகள் (ToR) வழங்கியது. 

ஆலலொெடன ெிறுவனத்தின் மபயர ்மற்றும் முகவரி:  
ஜிலயா படக்ைிக்கல் னமைிங் பசால்யூஷை்ஸ் 

எண்: 1/213B ெலடென் வளொகம்,  

ஒட்டப்பட்டி, தரம்புரி - 636705. 

தமிழ்ெொடு, இெ்தியொ 
மின்னஞ்ெல்:info.gtmsdpi@gmail.com 

இடணயம்: www.gtmsind.com  

மதொடலலபசி: 04342 232777. 

கீலழ மகொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி இெத் சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு ஆய்வில் 

ஈடுபட்டுள்ள அங்கீகொரம் மபற்ற ெிபுணரக்ள் மற்றும் மதொடரப்ுடடய 

உறுப்பினரக்ள் - 

 

எஸ்.எை். நிபுைரிை் பபயர் 
இை் ெவுஸ் / 

எம்லபைல் 

FAE 

துனற துனற வனக 

1. ஸ்ரீ G.வொகீென் 

சுற்றுெச்ூழல் தொக்க 

மதிப்பீடு( EIA) 

ஒருங்கிடணப்பொளர ்
(EC) 

இன் - வுஸ் 

1(a)(i) சுரங்கம் 
 

B 

2. டொக்டர.்S.கருப்பண்ணன் இன் - வுஸ் 
1(a)(i) LU, HG, 

GEO 
B 

3 டொக்டர.்M.விஜய்பிரபு இன் - வுஸ் 
1(a)(i) HG, LU, 

GEO 
B 

4 டொக்டர.்J.ரொஜரொலஜஸ்வரி இன்-  வுஸ் 
1(a)(i) 

EB, SC B 

5 டொக்டர.்G.பிரபொகரன் இன் - வுஸ் 
1(a)(i) 

SE 
B 

6 டொக்டர.்R.அருண்பொலொஜி இன் - வுஸ் 
1(a)(i) 

AQ, NV 
B 

7 திரு.J.என்.மணிகண்டன் எம்லபனல்  
1(a)(i) RH, SHW, 

AP 
B 

8 டொக்டர.்S.மலர ் இன் - வுஸ் 
1(a)(i) 

WP 
B 

mailto:info.gtmsdpi@gmail.com
http://www.gtmsind.com/
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9 திரு.G.உமொமலகஸ்வரன் இன் - வுஸ் 
1(a)(i) HG, LU, 

GEO 
B 

10. திரு.S.லகொபொலகிருஷ்ணன் இன் - வுஸ் 
1(a)(i) 

HG, GEO 
B 

1. திரு.G.பிருதிவிரொஜ் FAA 
1(a)(i) 

LU, HG 
B 

2. திரு.C.குமலரென் 
FAA 1(a)(i) 

NV 
B 

3. திரு.என்.லகொகுல்பிரவீன் 
FAA 1(a)(i) 

HG 
B 

4. திரு.S.திலனஷ் 
FAA 1(a)(i) 

HG, GEO 
B 

5. திரு.P.மவள்டளயன் 
FAA 1(a)(i) 

HG, GEO 
B 

6. டொக்டர.்A.கடலயரசி குழு உறுப்பினர ் - HG - 

7. திரு.M.ெரவண்ணன் குழு உறுப்பினர ் - GIS - 

8. திரு.P.மவங்கலடஷ் குழு உறுப்பினர ் - SHW, RH - 

 

சுருக்கங்கள் 

சுற்றுெச்ூழல் பொதிப்பு மதிப்பீடு (EIA) 

ஒருங்கிடணப்பொளர் 
EB சூழலியல் மற்றும் உயிர ்

பன்முகத்தன்டம 

சுற்றுெச்ூழல் பொதிப்பு மதிப்பீடு (EIA) இடண 

ஒருங்கிடணப்பொளர் 
NV ெத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

மெயல்பொட்டு பகுதி ெிபுணர ் SE ெமூக மபொருளொதொரம் 

மெயல்பொட்டு பகுதி அலெொசிலயட்ஸ் HG ெீரியல், ெிலத்தடி ெீர ்மற்றும் ெீர ்

பொதுகொப்பு 

குழு உறுப்பினர் SC மண் பொதுகொப்பு 

புவியியல் RH இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் ஆபத்து 

லமலொண்டம 

ெீர ்மொசுபொடு கண்கொணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்பொடு 

SHW திட மற்றும் அபொயகரமொன 

கழிவுகள் 

கொற்று மொசுபொடு கண்கொணிப்பு, தடுப்பு மற்றும் 

கட்டுப்பொடு 

MSW ெகரொட்சி திடக்கழிவுகள் 
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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு/சுற்றுசச்ூழல் லமலாை்னம திட்டத்திற்கு EIA)/ 

(EMP) பங்களிக்கும் நிபுைர்களிை் அறிவிப்பு 

தமிழ்ெொட்டின் மதுடர மொவட்டம், கல்லிக்குடி தொலுகொவில் உள்ள சின்ன 

உலகொணி கிரொமத்தில் 9.69.0 ம க்லடர ் பரப்பளவில் உள்ள சின்ன உலகொணி 
ெொதொரண கல் மற்றும் கிரொவல் சுரங்க திட்டத்திற்கொன சுரங்க கூட்டடமவு 

சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA)/சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டத்திற்கு (EMP) 

பங்களிக்கும் ெிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு. லமற்குறிப்பிட்ட சுற்றுெச்ூழல் தொக்க 

மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்டமயொனடவ என்றும் 

ெொம் அறிெத்வடர ெரியொனடவ என்றும் ெொன்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA)/சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டத்திற்கு (EMP) 

அறிக்டகடய உருவொக்கிய பின்வரும் திறனில் ெொன் சுற்றுெச்ூழல் தொக்க 

மதிப்பீட்டு (EIA) குழுவின் ஒரு பகுதியொக இருெல்தன் என்று இதன் மூலம் 

ெொன்றளிக்கிலறன். 

மபயர ்                            : ஸ்ரீ G.வாகீசை் 

 

 

பதவி                               : சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஒருங்கினைப்பாளர் 

 

லததி & டகமயொப்பம்:     

   

ஈடுபொட்டின் கொலம்    :  அக்லடாபர் 2021 முதல் இை்றுவனர 

 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்க  மதிப்பீடு (EIA) ஒருங்கினைப்பாளருகக்ாை குழு உறுப்பிைர்: 

1. டொக்டர.்S.கருப்பண்ணன் 

2. டொக்டர.்R.அருண்பொலொஜி 

3. டொக்டர.்M.விஜய்பிரபு 

4. டொக்டர.்S.மலர ்
5. திரு.G.உமொமலகஸ்வரன் 

 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுைர்கள் 

வ. 

எை் 

பசயல்
பாட்டு 

பகுதி 

ஈடுபாடு நிபுைரிை் பபயர் னகபயழுத்து 

1 AP 

▪ முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க 

ெடவடிக்டக கொரணமொக கொற்று 

மொசுபொட்டின் பல்லவறு 

ஆதொரங்கடள அடடயொளம் 

கொணுதல் 

▪ கொற்று மொசுபொடட்ட 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

திரு.J.N.மணிகண்டன் 
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ெடவடிக்டககள் / கட்டுபப்ொட்டு 

ெடவடிக்டககடள முன்மமொழிதல் 

2 WP 

▪ ெீர ் சுத்திகரிப்பு அடமபப்ுகள், 

வடிகொல் வெதிகடள 

பரிெ்துடரத்தல் 

▪ மபறும் சூழல்/ெீரெ்ிடலகளில் 

மவளிலயற்றப்படும் 

கழிவுெீர/்கழிவு ெீரின் 

ெொத்தியமொன தொக்கங்கடள 

மதிப்பீடு மெய்தல் மற்றும் 

கட்டுப்பொட்டு ெடவடிக்டககடள 

பரிெ்துடரத்தல். 

டொக்டர.்S.மலர் 

 

3 LU, HG 

▪ ெிலத்தடி ெீர ் அட்டவடணயின் 

விளக்கம் மற்றும் தொக்கத்டத 

முன்னறிவித்தல் மற்றும் தணிப்பு 

ெடவடிக்டககடள முன்மமொழிதல். 

▪ ெீரெ்ிடல பண்புகளின் 

பகுபப்ொய்வு மற்றும் விளக்கம் 

டொக்டர.்M.விஜய்பிரபு 
 

4 GEO 

▪ அப்பகுதியின் பிரொெ்திய மற்றும் 

உள்ளூர ் புவியியடல 

மதிப்பிடுவதற்கொன கள ஆய்வு. 

▪ கனிம மற்றும் புவியியல் 

வடரபடங்கள் தயொரித்தல். 

▪ புவியியல் மற்றும் புவி 

உருவவியல் பகுப்பொய்வு/விளகக்ம் 

மற்றும் 

ஸ்ட்ரொடிகிரொபி/லித்தொலஜி. 

திரு.G.லகொபொலகிருஷ்
ணன் 

 

5 SE 

▪ இெ்திய மக்கள் மதொடக 

கணக்மகடுப்பு, 2011 இன் படி 

இரண்டொம் ெிடல தரவுகளில் 

திருத்தம். 

▪ தொக்க மதிப்பீடு மற்றும் தடுப்பு 

லமலொண்டம திட்டம் 

▪ கொரப்ப்லரட் சுற்றுெச்ூழல் 

மபொறுப்பு. 

டொக்டர.்G.பிரபொகரன் 
 

6 EB 

▪ தொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் அடிபப்டட 

தரவு லெகரிபப்ு. 

▪ IUCN பட்டியலின்படி அரிதொன, 

அழிெ்து வரும் மற்றும் 

அெச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளொகும் 

இனங்கள் என 

அடடயொளபப்டுத்துதல். 

▪ தொவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் மீதொன 

திட்டத்தின் தொகக்ம். 

▪ கிரீன்மபல்ட் வளரெ்ச்ிக்கொன 

இனங்கடள பரிெ்துடரக்கிறது. 

டொக்டர.்J.ரொஜரொலஜஸ்
வரி 
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7 RH 

▪ அபொயங்கள் மற்றும் 

அபொயகரமொன மபொருட்களின் 

அடடயொளம் 

▪ அபொயங்கள் மற்றும் விடளவுகள் 

பகுபப்ொய்வு 

▪ தொக்க  மதிப்பீடு 

▪ அவெரகொலத் தயொரெ்ிடலத் 

திட்டத்டதத் தயொரித்தல் 

▪ பொதுகொபப்ு லமலொண்டம திட்டம். 

திரு.J.N.மணிகண்டன் 

 

8 LU 

▪ ெில பயன்பொட்டு வடரபடத்டத 

உருவொகக்ுதல் 

▪ சுற்றியுள்ள ெில பயன்பொட்டில் 

திட்டத்தின் தொகக்ம் 

▪ மூடப்படட் பிறகு ெிடலயொன ெிலப ்

பயன்பொடு மற்றும் தணிப்பு 

ெடவடிக்டககடள 

பரிெ்துடரத்தல். 

டொக்டர.்S.கருப்பண்ண
ன் 

 

9 NV 

▪ ெத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகளொல் 

ஏற்படும் தொக்கங்கடள 

அடடயொளம் கொணவும் 

▪ EMP கக்ு மபொருத்தமொன தணிப்பு 

ெடவடிக்டககடள 

பரிெ்துடரத்தல். 

டொக்டர.்R.அருண்பொலொ
ஜி 

 

10 AQ 

▪ உமிழ்வுகளின் மவவ்லவறு 

மூலங்கடளக் கண்டறிெ்து, 

AERMOD ஐப ் பயன்படுத்தி 

அதிகரிகக்ும் GLC இன் 

கணிப்புகடள முன்மமொழிக. 

▪ EMP இல் தணிப்பு 

ெடவடிக்டககடளப் 
பரிெ்துடரக்கவும் 

டொக்டர.்R.அருண்பொலொ
ஜி  

11 SC 

▪ மண் சுற்றுெச்ூழலில் ஏற்படும் 

தொக்கத்டத மதிப்பிடுதல் மற்றும் 

மண் பொதுகொபப்ிற்கொன 

முன்மமொழியப்பட்ட தணிப்பு 

ெடவடிக்டககள் 

டொக்டர.்J.ரொஜரொலஜஸ்
வரி 

 

12 SHW 

▪ அபொயமற்ற திடக்கழிவுகள் 

மற்றும் அபொயகரமொன கழிவுகள் 

உருவொகும் மூலத்டதக ்

கண்டறியவும். 

▪ கழிவுகடள உருவொகக்ுவடதக ்

குடறப்பதற்கொன 

ெடவடிக்டககடள பரிெ்துடரத்தல் 

மற்றும் அடத எவ்வொறு மீண்டும் 

பயன்படுத்தலொம் அல்லது 

மறுசுழற்சி மெய்யலொம். 

திரு.J.N.மணிகண்டன் 

 

 
 



 

273 | பக ் க ம ்  
 

இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள குழு உறுப்பிைர்களிை் பட்டியல் 

வ 

எை். 
பபயர் 

பசயல்பாட்டு 

பகுதி 
ஈடுபாடு னகபயழுத்து 

1 திரு.G.பிருதிவிரொஜ்  AQ, AP, LU, HG 

▪ FAE உடன் தள வருடக 

▪ கொற்று 

மொசுபொட்டின் 

ஆதொரங்கள், 

அதன் தொக்கம் 

மற்றும் 

கட்டுப்பொட்டு 

ெடவடிக்டககடள 

பரிெ்துடரக்கும் 

உள்ளீடுகள் 

மற்றும் FAEகக்ு 

உதவுதல். 

வொனிடல தரவு, 

உமிழ்வு மதிபப்ீடு, 

AERMOD 

மொதிரியொக்கம் 

மற்றும் 

கட்டுப்பொட்டு 

ெடவடிக்டககடள 

பரிெ்துடரத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் 

உள்ளீடுகடள 

பகுபப்ொய்வு 

மெய்து 

வழங்குதல் 

மற்றும் 

மெயல்பொட்டு 

பகுதி 

ெிபுணரக்ளுகக்ு 

(FAE) உதவுதல் 

 

2 திரு.N.லகொகுல்பிரவீன் HG 

▪ மெயல்பொட்டு பகுதி 

ெிபுணரக்ளுடன் FAE 

தள வருடக 

▪ ெீர ் மொசுபொட்டின் 

ஆதொரங்கள், 

அதன் தொக்கங்கள் 

மற்றும் 

கட்டுப்பொட்டு 

ெடவடிக்டககடள 
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பரிெ்துடரத்தல் 

ஆகியவற்றில் 

மெயல்பொட்டு 

பகுதி 

ெிபுணரக்ளுகக்ு 

(FAE) உதவுதல். 

ெில பயன்பொட்டு 

வடரபடங்கடள 

தயொரிபப்தில் 

பகுதி 

ெிபுணரக்ளுகக்ு 

(FAE) உதவுதல் 

3 திரு.சி.குமலரென் NV 

▪ ஆதொரங்கள் மற்றும் 

இருப்பு கணக்கீடு 

மற்றும் உற்பத்தித் 

திட்டம் மற்றும் 

கருத்தியல் திட்டத்டதத் 

தயொரிபப்தில் 

உதவுங்கள் 

 

4 திரு. S. திலனஷ் HG; GEO 

▪ மெயல்பொட்டு 

பகுதி 

ெிபுணரக்ளுடன் 

(FAE) தள வருடக 

▪ புவியியல் 

அம்ெங்களில் 

உள்ளீடுகடள 

வழங்கவும் 

▪ வளங்கள் மற்றும் 

இருப்பில் உதவுங்கள் 

 

5 திரு.P.மவள்டளயன் HG; GEO 

▪ மெயல்பொட்டு பகுதி 

ெிபுணரக்ளுடன் (FAE) 

உடன் தள வருடக 

தரவு லெகரிபப்ில் 

மெயல்பொட்டு பகுதி 

ெிபுணரக்ளுகக்ு (FAE) 

உதவுங்கள் 

▪ முதன்டம மற்றும் 

இரண்டொம் ெிடல தரடவ 

பகுபப்ொய்வு மெய்வதன் 

மூலம் உள்ளீடுகடள 

வழங்கவும் 
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அங்கீகாரம் பபற்ற ஆலலாசகர் அனமப்பிை் தனலவரால் பிரகடைம் 

ெொன், ஜிலயொ மடக்னிக்கல் டமனிங் மெொல்யூஷன்ஸ் ெிரவ்ொகப் 

பங்குதொரரொன டொக்டர.்S.கருப்பண்ணன், லமலல குறிப்பிட்டுள்ள மெயல்பொட்டுப் 

பகுதி வல்லுெரக்ள் மற்றும் குழு உறுப்பினரக்ள், சின்ன உலகொணி ெொதொரண கல் 

மற்றும் கிரொவல் சுரங்க திட்டத்திற்கொன சுரங்க கூட்டடமவு சுற்றுெச்ூழல் தொக்க 

மதிப்பீடு (EIA)/சுற்றுெச்ூழல் லமலொண்டம திட்டம் (EMP) சுரங்க கூட்டடமவு 

அளவில் தயொர ் மெய்திருப்படத உறுதி மெய்கிலறன். தமிழ்ெொட்டின் மதுடர 

மொவட்டம், கல்லிக்குடி வட்டத்தில் உள்ள சின்ன உலகொணி கிரொமத்தில் 9.69.0 

ம க்லடர.் சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வில் அளிக்கப்பட்ட 

தகவல்கள் உண்டமயொனடவ மற்றும் ெொம் அறிெ்தவடர ெரியொனடவ என்றும் 

ெொன்றளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

டகமயொப்பம் மற்றும் லததி: 

மபயர ்                                                         :     டாக்டர்.S.கருப்பை்ைை் 

பதவி                                                            :          நிர்வாக பங்குதாரர ்

சுற்றுெச்ூழல் தொக்க மதிப்பீடு (EIA) 

 ஆலலொெகர ்அடமப்பின் மபயர ்   :  M/s. ஜிலயா படக்ைிக்கல் னமைிங் தீர்வுகள் 

கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கொன லதசிய அங்கீகொர வொரியம் (NABET) ெொன்றிதழ் 

எண் & மவளியீட்டு லததி               :  NABET/EIA/2023/IA0067 லததி: மார்ச ்30, 2021. 

மெல்லுபடியொகும்                            :  29.12.2023 வனர பசல்லுபடியாகும் 

 

29.01.2021 அன்று ெடடமபற்ற ஆரம்ப அங்கீகொரத்திற்கொன 254-வது அங்கீகொரக் 

குழுக் கூட்டத்தின் ெிமிடங்கள். 
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