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ToR Compliance 
 

Enviro Resources, Mumbai  1 

Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 

5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, 

Tamil Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

TOR COMPLIANCE 

 

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

mine of an area is 1.00.0 Ha, with cluster area 5.505 Ha, located in S.F. No. 158/I (Part-2) 

(Bit -I), Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu. Details of ToR issued by SEIAA is as 

follows. 

 

LESSEE PROPOSAL NO TOR LETTER 

Thiru. C. Vijayakumar 

 

SIA/TN/MIN/59009/2020 SEIAA-TN/F.No.8118/SEAC/ToR-

922/2020, dated 16.04.2021 

 

TERMS OF REFERENCE (ToR) for Thiru. C. Vijayakumar 

Sr. 

No. 

Condition Compliance 

SPECIFIC CONDITIONS 

1.  Restricting the maximum depth of mining from 

71m to 61m considering the environmental 

impacts due to mining, safety of the working 

personnel and following the principle of the 

sustainable mining and consequently the 

maximum minable quantities of 178572 cu.m of 

Rough stone are permitted for mining over five 

years. 

 Noted, we assure we will restrict to 61m 

and won’t go beyond 61m.  

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

per approved mining plan considering the 

hydrogeological regime of the surrounding area 

as well as for safe mining 

We assure that, will provide proper 

benches as per mining plan during mining 

operation of the quarry Detailed hydro-

geological study is furnished in Chapter 3, 

Section 3.1.4, Page No. 84 to 89 

3 The proponent shall furnish the contour map of 

the water table detailing the number of wells 

located around the site and impacts on the wells 

due to mining activity 

The contour map of the water table 

detailing the number of wells located 

within 1 km radius is furnished. Chapter 

3, Figure 3.14, Page No. 85 

4 The Project Proponent shall conduct the hydro-

geological study to evaluate the impact of 

proposed mining activity on the ground water 

table, agricultural activity and water bodies 

such as rivers, tanks, canals, ponds located 

nearby the proposed mining area. 

Hydrogeological study furnished in the 

Chapter 3, Section 3.10, Page No. 82. 



ToR Compliance 
 

Enviro Resources, Mumbai  2 

Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 

5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, 

Tamil Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Sr. 

No. 

Condition Compliance 

5 The Project Proponent shall furnish the details 

on the number of ground water pumping and 

open well, within 1 km (radius) along with the 

water levels for both monsoon and non-

monsoon seasons. The proponent also shall 

collect the data of water level from the 

PWD/TWAD in this area in both monsoon and 

non-monsoon seasons. 

Hydrogeological study furnished in the 

Chapter3, Section 3.1.4, Page No. 84 to 

89 

6 The Proponent shall carry out the Cumulative 

impact study on the Agricultural area due to 

Mining, Crushers and other activities around 

the site area. 

There is no agricultural activity 

surrounding the project site. Hence 

livelihood of the local people will not be 

affected due to the proposed Mine Lease 

area. In turn it will improve the livelihood 

of the local people by providing direct and 

indirect employment opportunities. 

7 The details of surrounding well and the 

cumulative impact on the ground water shall be 

part of EIA study. 

Proper care will be exercised for the 

management of wastewater generating 

from the project site. The wastewater 

generated due to the domestic activities in 

the ML area will be disposed through 

septic tank along with soak pit 

arrangement. Hence there will not be any 

impact to the proposed ML area. 

 

There are 11 wells within 1km radius 

around the project site. The quarrying is 

planned up to a maximum depth of 40m 

below the ground level. The ground water 

table in the project site is found be 44 to 

46m depth from the ground level. Hence 

there will not be any impact due to mining 

activity since it is not intersecting the 

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

out within 10km buffer zone of  mine 

Socio-Economic Studies were carried out 

covering 10km radius from the periphery 

of the project area and discussed in 

Chapter 3, Para 3.12, Page No. 105 to 

132. 

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

name of the species, age) in the mining lease 

applied area and its management during mining 

activity. 

No trees within the project area, thorny 

bushes and karuvelam trees are found 

within the project area. 

10 CER activities should be carried out taking into 

consideration the requirement of the local 

habitants available within the buffer zone as per 

Office Memorandum of MoEF & CC. 

 We have submitted the 2 % of CER 

affidavit to SEIAA-TN. Annexure X, Page 

Nos. 335-338 

11 A detailed mining closure plan for the proposed 

project shall be submitted. 

Mine Closure Plan was approved by 

Department of Geology and Mining, 

Salem District. Mine Plan Approval letter 

is attached As Annexure II, Page Nos 

226-229 while Mine Plan Report as 

Annexure VIII., Page Nos. 248-322. 

12 A detailed report on the safety and health 

aspects of the workers and for the surrounding 

habitants during operation of mining for 

drilling and blasting shall be submitted 

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 

10. 

13 The recommendation for the issue Terms of 

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

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

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

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

M.A.No.384/2017). 

Noted. 

14 A detailed study of the lithology of the mining 

lease area shall be furnished  

Lithology details along with study map 

attached in the Chapter 2, Page No. 43, 
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Figure No. 2.4. 
15 The project proponent shall furnish the details 

of the existing Green belt area earmarked with  

GPS  coordinates  and  list  of trees  are planted 

with a copy of photos/documents along with 

EIA report 
 

 The development of greenbelt will be 

done in the peripheral buffer zone of the 

mine area. Green belt has been 

recommended as one of the major 

components of environmental 

Management plan, which will improve 

ecology, environment and quality of the 

surrounding area. Local trees like, Neem, 

Pungam etc. will be planted along the 

safety distance at a rate of 50 trees per 

annum with interval 5m. The rate of 

survival expected to be 80% in this area. 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1 As per the recommendation of SEAC and as 

accepted by the proponent, the ultimate depth 

of mining is restricted to 6lm and accordingly 

the quantity of mineral to be mined out is 

178572 cu.m of rough stone for a period of five 

years.  

Yes will adhere 

2 As per the MoEF& CC office memorandum 

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

20.10.2020 the proponent shall address the 

concerns raised during the public consultation 

and all the activities proposed shall be part of 

the Environment Management Plan. 

Yes will be part of FINAL EIA report.  

STANDARD TOR 

1)  Year-wise production details since 1994 

should be given, clearly stating the highest 

production achieved in any one year prior to 

1994. It may also be categorically informed 

whether there had been any increase in 

production after the EIA Notification 1994 

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

achieved prior to 1994. 

Not applicable. 
This is not a Violation Category Project. 
This proposal is for Environmental 

Clearance for B1 Category Cluster 

Situation. 
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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 copy of LOI i.e. Precise Area 

Communication Letter in the name of all 

Lessee is attached as Annexure I, Page 

Nos. 219-225.  

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). 

All corner coordinates of the mine lease 

area are superimposed on High 

Resolution Imagery Figure 1.4 in 

Chapter 1, Page No. 24. The topo map 

showing mine lease area and land use 

and other ecological features of the 

study area (core and buffer zone) 

5)  Information should be provided in Survey of 

India Toposheet in 1:50,000 scale indicating 

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. 

Geological map of Lease area 10km, 5km 

radius is given, on Chapter-2 Figure 

No.2.2, Page No. 41 

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 is inspected by the 

VAO, Revenue Inspector of Mines, 

Assistant Director and confirmed the 

land is suitable for Rough stone 

quarrying operation with the land use 

policy of the state. VAO Certificate is 

attached as Annexure IV, Page No 234-

236 

7)  It should be clearly stated whether the 

proponent Company has a well laid down 

Environment Policy approved by its Board of 

The proponent has framed its 

Environmental Policy and the same is 

Attached as Annexure XI, Page No. 340 
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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. 

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 open cast mining project. 

Blasting details are incorporated in 

Chapter-2, Section 2.16, Page No. 50 

9)  The study area will comprise of 10 km zone 

around the mine lease from lease periphery 

and the data contained in the EIA such as 

waste generation etc should be for the life of 

the mine / lease period. 

The study area comprise of 10 km zone 

around the mine lease from lease 

periphery as mentioned and the data 

contained in the EIA such as waste 

generation etc. are for the life of the 

mine. in Chapter 2, Table No.2.9, Page 

No. 48 

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 

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 is given in Chapter 3, Section 

3.11, Page No. 95 to 104.  

There is no wildlife sanctuary and 
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submitted. Impact, if any, of change of land use 

should be given. 

national park, migratory routes of fauna 

in the study area 

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. 

There is no proposal for use of land 

outside the mine lease area for OB 

dumps, etc. There are no R&R issues 

involved in the project.  

12)  A Certificate from the Competent Authority in 

the State Forest Department should be 

provided, confirming the involvement of forest 

land, if any in the project area. In the event of 

any contrary claim by the Project Proponent 

regarding the status of forests, the site may be 

inspected by the State Forest Department 

along with the Regional Office of the Ministry 

to ascertain the status of forests, based on 

which, the Certificate in this regard as 

mentioned above be issued. In all such cases, it 

would be desirable for representative of the 

State Forest Department to assist the Expert 

Appraisal Committees. 

 No forest land involved in the project.  

 

 

13)  Status of forestry clearance for the broken up 

area and virgin forestland involved in the 

Project including deposition of net present 

value (NPV) and compensatory afforestation 

(CA) should be indicated A copy of the forestry 

clearance should also be furnished. 

Not applicable since no forest land 

involved within mine lease area.  

14)  Implementation status of recognition of forest 

rights under the Scheduled Tribes and other 

Traditional Forest Dwellers (Recognition of 

Forest Rights) Act, 2006 should be indicated. 

Not applicable since no forest land 

involved in mine lease area.  

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

area, with necessary details, should be given. 

No wildlife sanctuary, national park or 

biosphere reserve within 10 m radius of 

mine lease area. 

16)  A study shall be got done to ascertain the 

impact of the Mining Project on wildlife of the 

study area and details furnished. Impact of the 

Impact on Biological Environment is 

given in Chapter 3, Section 3.11, Page 

No. 95 to 104. 
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project on the wildlife in the surrounding and 

any other protected area and accordingly, 

detailed mitigative measures required, should 

be worked out with cost implications, and 

submitted. 

17)  Location of National Parks, Sanctuaries, 

Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, 

Ramsar site Tiger/ Elephant 

Reserves/(existing as well as proposed), if any, 

within 10 km of the mine lease should be 

clearly indicated, supported by a location map 

duly authenticated by Chief Wildlife Warden 

Necessary clearance, as may be applicable to 

such projects due to proximity of the 

ecologically sensitive areas as mentioned 

above, should be obtained from the Standing 

Committee of National Board of Wildlife and 

copy furnished. 

Not Applicable since no National Parks, 

Sanctuaries, Biosphere Reserves, 

Wildlife Corridors, Ramsar site Tiger/ 

Elephant Reserves/ (existing as well as 

proposed) within 10 km radius.  

18)  A detailed biological study of the study area 

[core zone and buffer zone (10 km radius of 

the periphery of the 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-l fauna found in the study area, the 

necessary plan along with budgetary 

provisions for their conservation should be 

prepared in consultation with State Forest and 

Wildlife Department and details furnished. 

Necessary allocation of funds for 

implementing the same should be made as 

part of the project cost. 

Details biological study (flora & fauna) 

within 10 km radius of the project site 

have been incorporated in Chapter 3, 

Section 3.11, Page No. 95 to 104.  
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19)  Proximity to Areas declared as 'Critically 

Polluted' or the Project areas likely to come 

under the 'Aravali Range', (attracting court 

restrictions for mining operations), should 

also be indicated and where so required, 

clearance certifications from the prescribed 

Authorities, such as the TNPCB or State Mining 

Department should be secured and furnished 

to the effect that the proposed mining 

activities could be considered. 

There is no critically polluted area 

within 10 km radius of the mining area. 

Also, the project does not come under 

the 'Aravali Range'. 

20)  Similarly, for coastal Projects, A CRZ map duly 

authenticated by one of the authorized 

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area, 

location of the 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). 

The project does not fall under CRZ.  

21)  R&R Plan/compensation details for the Project 

Affected People (PAP) should be furnished. 

While preparing the R&R Plan, the relevant 

State/National Rehabilitation & Resettlement 

Policy should be kept in view. In respect of SCs 

/STs and other weaker sections of the society 

in the study area, a need based sample survey, 

family-wise, should be undertaken to assess 

their requirements, and action programmes 

prepared and submitted accordingly, 

integrating the sectoral programmes of line 

departments of the State Government. It may 

be clearly brought out whether the village(s) 

located in the mine lease area will be shifted or 

not. The issues relating to shifting of village(s) 

including their R&R and socio-economic 

aspects should be discussed in the Report. 

There is no Rehabilitation and 

resettlement is involved. Land classified 

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

(Summer Season); October-December (Pre 

Monsoon season) , December-February 

(winter season)]primary baseline data on 

ambient air quality as per CPCB Notification of 

2009, water quality, noise level, soil and flora 

and fauna shall be collected and the AAQ and 

other data so compiled presented date-wise in 

the EIA and EMP Report. Site-specific 

meteorological data should also be collected. 

The location of the monitoring stations should 

be such as to represent whole of the study area 

and justified keeping in view the pre-dominant 

downwind direction and location of sensitive 

receptors. There should be at least one 

monitoring station within 500 m of the mine 

lease in the pre-dominant downwind 

direction. The mineralogical composition of 

PM10, particularly for free silica, should be 

given. 

Baseline environmental monitoring was 

conducted in the core zone and buffer 

zone during Summer March 2021 to 

May 2021. Site specific meteorological 

data was also collected during the study 

period. The monitoring location details 

and the monitoring results are discussed 

in Chapter 3. 

23)  Air quality modeling should be carried out for 

prediction of impact of the project on the air 

quality of the area. It should also take into 

account the impact of movement of vehicles 

for transportation of mineral. The details of 

the model used and input parameters used for 

modeling should be provided. The air quality 

contours may be shown on a location map 

clearly indicating the location of the site, 

location of sensitive receptors, if any, and the 

habitation. The wind roses showing pre-

dominant wind direction may also be 

indicated on the map. 

Air quality modeling was carried out for 

the rough stone mining project using 

AERMOD as incorporated in Chapter-4, 

Section 4.3, Page No. 132, while 

Incremental due to mining is provided in 

Table 4.2, Page No. 137 

24)  The water requirement for the Project, its 

availability and source should be furnished. A 

detailed water balance should also be 

Water requirement for the project and 

source are given in detail in Table 

No.2.2 in Chapter 2, Page No. 36 
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provided. Fresh water requirement for the 

Project should be indicated. 

25)  Necessary clearance from the Competent 

Authority for drawl of requisite quantity of 

water for the project should be provided. 

Not Applicable  

Water will be taken from near by 

villages 

26)  Description of water conservation measures 

proposed to be adopted in the Project should 

be given. Details of rainwater harvesting 

proposed in the Project, if any, should be 

provided. Impact of the Project on the water 

quality, both surface and groundwater, should 

be assessed and necessary safeguard 

measures, if any required, should be provided. 

Proposed water conservation measures 

including rainwater harvesting 

measures are discussed in Chapter 4 

27)  Impact of the project on the water quality, both 

surface and groundwater, should be assessed 

and necessary safeguard measures, if any 

required, should be provided.  

Impact of the project on the surface and 

ground water environment and 

necessary control measures are 

discussed in Chapter 4, Section 4.5, 

Page No. 143  

28)  Based on actual monitored data, it may clearly 

be shown whether working will intersect 

groundwater. Necessary data and 

documentation in this regard may be provided. 

In case the working will intersect groundwater 

table, a detailed Hydro Geological Study should 

be undertaken and Report furnished The 

Report inter-alia. shall include details of the 

aquifers present and impact of mining 

activities on these aquifers. Necessary 

permission from Central Ground Water 

Authority for working below ground water 

and for pumping of ground water should also 

be obtained and copy furnished. 

The mining activities will not intersect 

ground water during life of mine as per 

plan period and Conceptual Plan. 

Schematic Diagram Of Mine Workings 

W.R.T. Ground Water Table is shown in 

Chapter 4, Figure 4.6, Page No, 144 

29)  Details of any stream, seasonal or otherwise, 

passing through the lease area and 

modification / diversion proposed, if any, and 

There is no seasonal stream or nallah 

flowing through the mining area. 
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the impact of the same on the hydrology 

should be brought out. 

30)  Information on site elevation, working depth, 

groundwater table etc. Should be provided 

both in AMSL and bgl. A schematic diagram 

may also be provided for the same. 

Highest elevation: 364 AMSL  

Depth: 61 m (21m AGL + 40m BGL) 

i.e. 40m Below Ground Level as per TOR 

31)  A time bound Progressive Greenbelt 

Development Plan shall be prepared in a 

tabular form (indicating the linear and 

quantitative coverage, plant species and time 

frame) and submitted, keeping in mind, the 

same will have to be executed up front on 

commencement of the Project. Phase-wise 

plan of plantation and compensatory 

afforestation should be charted clearly 

indicating the area to be covered under 

plantation and the species to be planted. The 

details of plantation already done should be 

given. The plant species selected for green belt 

should have greater ecological value and 

should be of good utility value to the local 

population with emphasis on local and native 

species and the species which are tolerant to 

pollution. 

Progressive green belt development 

plan is prepared and attached mining 

Plate no. IV. It is shown in Chapter 2, 

Figure 2.5, Page No. 49. While details 

of Plantation is part of Chapter 4, 

Section 4.10 Page No. 154 

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 

Impact on local transport infrastructure 

due to the project has been assessed. 

There shall not be much impact on local 

transport. Traffic density from the 

proposed mining activity has been 

incorporated in chapter-4 section 

No.4.9, Page No. 151 EIA/EMP report. 
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conduct Impact of Transportation study as per 

Indian Road Congress Guidelines. 

33)  Details of the onsite shelter and facilities to be 

provided to the mine workers should be 

included in the EIA Report. 

Details of onsite facilities to be provided 

to the mine workers are given in Para 

2.19 in Chapter 2, Page No. 54. 

34)  Conceptual post mining land use and 

Reclamation and Restoration of mined out 

areas (with plans and with adequate number 

of sections) should be given in the EIA report. 

Conceptual Plan and Section of the mine 

lease area is given in chapter-2 

35)  Occupational Health impacts of the Project 

should be anticipated and the proposed 

preventive measures spelt out in detail. Details 

of pre-placement medical examination and 

periodical medical examination schedules 

should be incorporated in the EMP. The 

project specific occupational health mitigation 

measures with required facilities proposed in 

the mining area may be detailed. 

Details of anticipated occupational 

health impacts and proposed preventive 

measures are discussed in Para 4.8 in 

Chapter 4, Page No. 148 

36)  Public health implications of the Project and 

related activities for the population in the 

impact zone should be systematically 

evaluated and the proposed remedial 

measures should be detailed along with 

budgetary allocations. 

The public health implications due to the 

project are discussed in Para 4.8.3 in 

Chapter 4, Page No. 149.  

37)  Measures of socio economic significance and 

influence to the local community proposed to 

be provided by the Project Proponent should 

be indicated. As far as possible, quantitative 

dimensions may be given with time frames for 

implementation. 

CSR Affidavit is attached as Annexure X, 

Page No. 335-338 

38)  Detailed environmental management plan 

(EMP) to mitigate the environmental impacts 

which, should inter-alia include the impacts of 

change of land use, loss of agricultural and 

grazing land, if any, occupational health 

Environmental Management Plan for 

the project is discussed in detail in 

Chapter 9. 
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impacts besides other impacts specific to the 

proposed Project. 

39)  Public Hearing points raised and commitment 

of the Project Proponent on the same along 

with time bound Action Plan with budgetary 

provisions to implement the same should be 

provided and also incorporated in the final 

EIA/EMP Report of the Project. 

The draft EIA/EMP report is submitted 

for public hearing. Issues raised in the 

public hearing along with time bound 

action plan will be incorporated in the 

final EIA/EMP report. 

40)  Details of litigation pending against the 

project, if any, with direction /order passed by 

any Court of Law against the Project should be 

given. 

There is no litigation pending against 

the project. 

41)  The cost of the Project (capital cost and 

recurring cost) as well as the cost towards 

implementation of EMP should be clearly spelt 

out. 

S.No. Description  Cost 

1  Operational cost  47,31,000  
2  EMP Cost  3,80,000  
 Total  51,11,000  

 

42)  A Disaster management Plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP 

Report. 

Disaster Management Plan is included in 

Para 7.3 of Chapter 7, Page No. 170 

43)  Benefits of the Project if the Project is 

implemented should be spelt out. The benefits 

of the Project shall clearly indicate 

environmental, social, economic, employment 

potential, etc. 

The Project benefits are clearly spelt out 

in Chapter 8.  

44)  Besides the above, the below mentioned 

general points are also to be followed:- 

1. Executive Summary of the EIA/EMP Report 

2.  All documents to be properly referenced with 

index and continuous page numbering. 

3.  Where data are presented in the Report 

especially in Tables, the period in which the 

data were collected and the sources should be 

indicated. 

4.  Project Proponent shall enclose all the 

analysis/testing reports of water, air. soil, 

All general are followed while preparing 

EIA/EMP. 
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Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 

5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, 

Tamil Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Sr. 

No. 

Condition Compliance 

noise etc. using the MoEF&CC/NABL 

accredited laboratories. All the original 

analysis/testing reports should be available 

during appraisal of the Project. 

5.  Where the documents provided are in a 

language other than English, an English 

translation should be provided. 

6.  The Questionnaire for environmental 

appraisal of mining projects as devised earlier 

by the Ministry shall also be filled and 

submitted.  

7.  While preparing the EIA report, the 

instructions for the Proponents and 

instructions for the Consultants issued by 

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

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

available on the website of this Ministry, 

should be followed. 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.  

8. Changes if any made in the basic scope and 

project parameters (as submitted in Form-I 

and 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 to be 

altered. Post public hearing changes in 

structure and content of the draft EIA/EMP 
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Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 

5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, 

Tamil Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Sr. 

No. 

Condition Compliance 

(Other the modifications arising out of the P.H. 

Process) will entail conducting the Ph again 

with the revised documentation.  

9. As per the circular no. J-11011/61S/2010-

IA.ll(l) dated 30.5.2012, certified report of the 

status of compliance of the conditions 

stipulated in the environment clearance for 

the existing operations of the project, should 

be obtained from the Regional Office of 

Ministry of Environment, Forest and Climate 

Change, as may be applicable.  

10. The EIA report should also include (i) surface 

plan of the area indicating contours of main 

topographic features, drainage and mining 

area, (ii) geological maps and sections and (iii) 

sections of the mine pit and external dumps, if 

any, clearly showing the land features of the 

adjoining area. 
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CHAPTER 1: INTRODUCTION 

 

1.1 INTRODUCTION 

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

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

anticipated environmental impacts due to proposed project identified including social 

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

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

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

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

operational phase of the project with resilience to climate. 

 

The Report is prepared by considering Cumulative load of all proposed & existing quarries 

of Periyagoundapuram Rough Stone Cluster Quarries consisting of Two Proposed and 

Three Existing Quarries with total extent of Cluster of 5.505 Ha at Periyagoundapuram 

Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu State, cluster area is calculated as per 

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

 

1.2 HISTORY OF THE PROJECT 

Lessee Thiru. C. Vijayakumar has applied for TOR in order to prepare EIA report for grant 

of Environmental Clearance for proposed Rough Stone mine having an area of 1.00.0 Ha, 

with a cluster area of 5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, 

Salem District, Tamil Nadu.  

 

The lessee has sought TOR (Terms of Reference) in order to prepare Draft EIA report for 

grant of environmental clearance as per EIA notification 2006.  As the total cluster comes 

to 5.505 Ha (3 Existing + 2 Proposed) as the cluster area more than 5 Ha but less than 100 

Ha project falls in B Category. 

  

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

 

TABLE 1.1: LOI & ToR DETAILS 

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

Thiru. C.  

Vijayakumar 

 

Rc.No.181/2020/Mines/A   22.06.2020 5 years 

ToR Letter No.     Letter Date - 

SEIAA-TN/F.No.8118/SEAC/ToR-922/2020      16.04.2021 - 

 

1.3 PURPOSE OF THE REPORT 

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

environmental consequences of implementing a proposed project. The EIA document 
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itself is a technical tool that identifies, predicts and analyses impacts on the physical 

environment, as well as social, cultural, and health impacts. 

 

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

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

sustainable development of the Rough stone Quarry over a cluster area of 1.00.0 Ha, with 

cluster area 5.505 Ha, located in S.F. No. 158/I (Part-2) (Bit -I), Periyagoundapuram 

Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu. 

 

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

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

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

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

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

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

area. 

 

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

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

prevailing at the project site and identification and Assessment of impact on the 

environment. Keeping these points and statutory requirement in view, this Environment 

Impact Assessment Report (EIA) and Environmental Management Plan (EMP) has been 

prepared. Environmental Study has been carried out within 10 km radius of proposed 

mine lease area for one season monitoring data from March 2021 to May 2021. 

 

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

Environmental Clearance (Form-1, PFR and Approved Mine Plan) for this proposed mine 

was considered as per the provisions of EIA Notification dated 14th September 2006.  The 

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

recommended for TOR by SEAC, Tamil Nadu. The proposal was considered by SEIAA, 

Tamil Nadu in its meeting and granted Terms of Reference (ToR) in order to prepare the 

Environmental Impact Assessment and Environmental Management Plan. The cluster 

details are provided in Table 1.2. 

 

TABLE 1.2: LIST OF QUARRIES WITHIN THE CLUSTER  

Code  Name of the lessee S.F.Nos Extent 

Area 

(Ha) 

Period of lease 

Existing  

E1. Tmt. R.Vijaya 158/2 0.66.5 26.05.2018 to 25.05.2023 
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E2.               Tmt.V.Hemalatha 158/1 (P-3) 0.34.0 02.05.2011 to 01.05.2021 

E3.     Thiru. C. Vijayakumar 158/1 1.50.0 07.01.2018 to 06.01.2023 

Proposed 

P1.   Thiru. C. Vijayakumar 158/1 (P-2) 

(Bit – 1) 

1.00.0 - 

P2. Tmt.R.Vijaya            158/1 (P-2) 

(Bit- 2)  

2.00.0                        - 

Total Extent 5.505  

 

 
FIGURE 1.1: GOOGLE MAP OF CLUSTER MINES (EXISTING & PROPOSED) 

 

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

Clearance (Form-1, PFR and Approved Mine Plan) for the rough stone mine was 

considered vide Application no. SIA/TN/MIN/59009/2020 by SEAC, as per the 

provisions of EIA Notification dated 14th September 2006.  Rough stone mine was 

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

by SEAC, Tamil Nadu. 

 

This Environmental Impact Assessment (EIA) report is prepared for obtaining 

Environmental Clearance (EC) from the State Environmental Impact Assessment 

Authority, Tamil Nadu for open cast Rough stone mine. 
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M/s. Enviro Resources, Mumbai has been allocated work to undertake Environmental 

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

impacts due to Minor Mineral cluster project in the districts of Salem. To assess the 

activities on various environmental parameters and prepare an Environment Management 

Plan for mitigating the adverse impacts of the project. The public hearing will be conducted 

in line with the EIA Notification dated 14th September 2006 and its amendments and as 

prescribed in ToR. The final report will be upgraded after public hearing incorporating 

concerns of public raised at the time of public hearing. As per Order Dated: 04.09.2018 & 

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

& O.A. No, 186 of 2016 and MoEF & CC Office Memorandum F. No. L-11011/175/2018-IA-

II (M) Dated: 12.12.2018 clarified the requirement for EIA, EMP and therefore, Public 

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

SEIAA as well as for cluster situation. 

 

1.4 IDENTIFICATION OF PROJECT & PROJECT PROPONENT 

▪ The lessee has applied for Rough Stone Quarry Lease Dated: 08.12.2020 

▪ Precise Area Communication Letter was issued by the District Collector, Salem 

district, Rc.No.181/2020/Mines/A, dated 22.06.2020. 

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

Assistant Director, Geology and Mining, Tiruppur District, vide 

Roc.No.181/2020/Mines-A, dated 29.09.2020. 

▪ The proposed project falls under “B1” Category as per Order Dated: 04.09.2018 & 
13.09.2018 passed by Hon'ble National Green tribunal, New Delhi in O.A. No. 173 

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

11011/175/2018-IA-II (M) Dated: 12.12.2018 

▪ Proponent applied for ToR for Environmental Clearance vide. online Proposal No. 

SIA/TN/MIN/59009/2020 and ToR was granted by SEAC with letter no. SEIAA-

TN/F.No.8118/SEAC/ToR-922/2020, dated 16.04.2021. 

 

A. Project Proposal 

TABLE 1.3: PROJECT DETAILS 

Proposed Project Rough Stone Quarry – 1.00.0 Ha 

             Location of the Project Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil 

Nadu. 

 

 B. Screening Category 

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

December 2009 and 4th April 2011; the proposed mining project falls under Activity(1a), namely Mining of Minerals. Such activities are further divided into category “A” and “B”. 
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The said project is for mining rough stone of area 1.00.0 Ha such projects are listed as category “B” under the said notification, this project is categorized as ‘B’ category project 

as the total cluster area is 5.505 Ha. This project comes into B Category due to Cluster 

situation. As per latest amended EIA Notification, dated 14.08.2018 lease area upto 100 

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

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

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

 

C. Mining Lease Status 

Lessee has obtained Letter of Intent from District Collector, Salem district, vide letter no. 

Rc.No.181/2020/Mines/A dated 22.06.2020 for rough stone mine for a lease area of 

1.00.0 Ha located at S.F. No. 158/I (Part-2) (Bit -I), Periyagoundapuram Village, 

Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu for 5 years.  

 

D. Status of approval of Mining Plan 

Mining Plan for the proposed project has been approved for plan period 10 years by 

Assistant Geologist, Department of Geology and Mining, Salem, Tamil Nadu. Copy of 

approval letter is enclosed as Annexure II.  

 

TABLE 1.4: MINING PLAN DETAILS 

Name of 

Lessee 

S.F. Nos. Approved Mine Plan Letter No. 

Thiru. C. 

Vijayakumar 
158/I (Part-2) (Bit -I) 

Roc.No.181/2020/Mines-A, dated 29.09.2020 

 

1.5 INTRODUCTION OF PROJECT PROPONENT 

 Details of the lessee is given below.  

 

TABLE 1.5: PROJECT PROPONENT DETAILS 

Lessee Name Thiru. C. Vijayakumar 

S/o. Chandrasekaran 

Address No.2/1, Chinna Goundapuram, Ramalingam Post,  

Vazhapadi Taluk, Salem – 636 106. 

Mobile No 99441 19429 

Email ID vijyakumarvbm@gmail.com 

 

1.6 BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT 

This is a case of proposed rough stone mine (Cluster Area is 5.505 Ha) located in S.F. No. 

158/I (Part-2) (Bit -I), Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, 
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Tamil Nadu. The project proponent has applied for Environmental clearance as per EIA 

notification dated 14th September 2006 and its amendments. The cost of project Rs. 52.14 

lakhs. Details of mine is presented in Table 1.6. 

 

TABLE 1.6: BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT 

Location of Project S.F. No. 158/I (Part-2) (Bit -I),  

Periyagoundapuram Village,  

Vazhapadi Taluk,  

Salem District,  

Tamil Nadu. 

Topo sheet Number 58 -I/06 

Type of Mining Open Cast Mechanized Mining 

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

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

Zone. With MSK scale of VII. 

No of Working Days 300days/ year 

Mine Area 1.00.0 Ha 

Mine   Location on 

WGS 1984 datum 

Latitude Longitude 

11°39'21.87"N to 11°39'25.15"N 78°16'02.06"E to 78°16'09.17"E 

 

1.7 LOCATION OF THE PROJECT 

The proposed mine is in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, 

Tamil Nadu. The nearest railway station is Minnampalli Railway Station at 2.41 Km, NE 

Direction. The nearest National Highway is NH-79 (Salem- Perambalur Road) at 1.03 Km 

in the direction of north from the project site and State Highway is (SH- 188) (Kuppanur 

- Salem Road) at 9. 81 Km in northern side of the site. The area is included in Survey of 

India Toposheet No. 58 I/06 on R.F. 1:50,000. The location map of the project site is 

presented in Figure:1.2. Topographical map of study area of the project area (10 km 

radius) is shown in Figure:1.6. The environmental setting and the project details is 

presented in Table-1.7. Photographs of the Rough stone Mine are given in Figure: 1.7. 

There is no critically polluted identified cluster by CPCB/MOEF in the vicinity of the 

project. 
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FIGURE 1.2: LOCATION MAP 

 
FIGURE 1.3: ROUTE CONNECTIVITY MAP 
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FIGURE 1.4: MINE LOCATION ON WGS 84 DATUM 

 

 
FIGURE 1.5: LEASE BOUNDARY   
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FIGURE 1.6: TOPOGRAPHICAL MAP OF STUDY AREA (10 KM RADIUS) 
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FIGURE 1.7: PHOTOGRAPHS OF MINE 

 

TABLE 1.7: PROJECT DETAILS 

S. No. Particulars Details 

1 Type of Project Rough Stone Mine 

2 Mine area applied 1.00.0 Ha  

3 Project Location S.F. No. 158/I (Part-2) (Bit -I), Periyagoundapuram Village, 

Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu. 

4 Mine Location on 

WGS 1984 datum 

Latitude Longitude 

11°39'21.87"N to 

11°39'25.15"N 

78°16'02.06"E to 

78°16'09.17"E 

5 Boundary Pillars Sr. No. Latitude  Longitude 

1  11°39'21.87"N 78°16'02.06"E 

2  11°39'24.80"N 78°16'02.66"E 

3  11°39'24.56"N 78°16'05.28"E 

4  11°39'24.04"N 78°16'07.15"E 
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S. No. Particulars Details 

5  11°39'25.15"N 78°16'09.17"E 

6  11°39'24.08"N 78°16'09.04"E 

7  11°39'23.29"N 78°16'06.98"E 
 

6 Topo sheet Number 58 - I/06 

7 Land use at the 

proposed project 

site 

Non-Forest Land / Government Poramboke Land 

Land Cover: Barren Land which is not fit for 

vegetation/cultivation 

8 Site Topography Undulated topography, the area has gentle sloping toward 

western side 

9 Site elevation above 

Mean Sea Level 

347 m (Max) 

10 Reserves  
Description 

Rough 

stone 
Top soil 

Geological Reserves 
8,75,955 

m3 
3,312 m3 

Mineable  
1,81,687 

m3 
- 

Recoverable Reserves  

(5 Years) 

1,81,687 

m3 
- 

11 Lease period 5 years 

12 Ultimate depth of 

Mining 

61 m (21m AGL + 40m BGL) 

 

13 Existing Pit 

Dimension 

131m (L) x 69m (W) x 13m (D) AGL 

14 Ultimate Pit 

Dimension 

131 m (L) x 69 m (W) x 61m (D) 

15 Land Use Pattern Description Percentage 

Old Pits/Crusher 13% 
Trees 10% 

Roads 12% 

Habitation 14% 

Seasonal Agri. Land 49% 
Odai & Private Building 2% 

16 Climatic Conditions IMD Data, Salem (1971-2000) 

• Avg. Ambient air temp – 42 o C to 23o C 

Annual rainfall - 998 mm 

17 Ground water level The Ground water is about 44 to 46m depth from ground 

level. 
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S. No. Particulars Details 

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

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

Damage Risk Zone. With MSK scale of VII. 

19 Nearest 

State/National 

Highway 

• NH-79 (Salem- Perambalur Road)-1.03 Km, N  

• NH-179 A (Salem- Tirupattur- Vaniyambadi Road)- 3.74 

Km, NW  

• SH-188 (Kuppanur - Salem Road)- 9.81 Km, N 

20 Nearest Railway 

Station  
• Minnampalli Railway Station                : 2.41 Km, NE 

• Ayyothiyapattinam Railway Station   : 4.08 Km, NW 

21 Nearest Air Port Trichy Airport – 91.2 Km, SE 

22 Nearest 

village/major town 
• Ramalingapuram     : 1.15 Km, NW Direction 

• Salem                           : 12.21 Km, W Direction 

• Vazhapadi                   : 14.54 Km, E Direction 

23 Nearest Town, city, 

District 

Headquarters along 

with distance in 

kms. 

Salem                           : 12.21 Km, W Direction  

Vazhapadi                  : 14.54 Km, E Direction 

 

24 Ecologically 

sensitive zone 

No wildlife sanctuary, national park or biosphere reserve 

within 10m radius of mine lease area. 

25 Reserved/Protected 

forests 

No wildlife sanctuary, national park or biosphere reserve 

within 10m radius of mine lease area. 

26 Historical/tourist 

places 

None within 300m radius of mine lease area 

27 Water bodies within 

10 Km Radius 

Water bodies Distance 

(Km) 

Direction 

ver    River 

               Thirumanimuthu River 8.61 NW 

               Vellaru 4.93 SE 

                Lake 

              Velalagundam Lake 4.87 SE 

              Kumaragiri Lake 9.09 NW 

              Kannankurichi Lake 10.20 NW 

 Odai 

Odai 0.85 W 
 

28 Reserve Forest 

within 10Km Radius 

Reserve Forest Distance 

(Km) 

Direction 
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S. No. Particulars Details 

Jarugumalai RF 3.26 S 

Gudamalai R.F. 5.56 NE 

Jalluthuppatti R.F 6.37 S 

Timmanur R.F. 8.30 s 

Vellalakumdam R.F. 7.84 SE 

Kapputhi R.F. 9.05 NW 

Kalrayan Hill Forest 9.25 NE 

29 Nearest Hospital Salem – 12.42 Km, W 

30 Details of other 

quarries for a radius 

of 500m around the 

quarry site 

There are following quarries located within the radius of 

500m from the proposed project site. 

Details:  

Abandoned quarry  –  1 No (1.00.0 Ha)  

Existing quarry  – 3 Nos (2.50.5 Ha) 

Proposed quarry  – 2 Nos (3.00.0Ha) 

The total extent of the Existing and proposed quarry within 

the radius of 500m is 5.50.5Ha. The project falls under the 

cluster situation. 

31 Man power  Total Employees proposed for the quarry operation is 20 

Nos. 

32 Water requirement 

& source  

Total water requirement for 2.0 KLD from water vendors 

& nearby Bore well. 

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

34 Cost of the project The Project Cost: 

A. Project cost             =    Rs. 47,31,000/- 

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

Total Project Cost (A+B) = Rs. 51,11,000/- 

CER Cost (2.0%)    =    Rs.    1,03,000/- 

Total cost  =    Rs. 52,14,000/- 

 

1.8 SUPPLY AND DEMAND DETAILS 

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

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

fly overs are also being under construction. And also, huge requirements of rough stone for 

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

project is significant to the state. 

 

Railway lines in the country also under progress where huge rough stone is required as 

Ballast. Other internal Panchayat Roads are also under progress, besides all these public 
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works projects the rough stone is widely used for domestic construction project like Hospital, 

School, Government Building and Housing construction. It is worth mentioning that the rough 

stone of Salem District. 

 

 
FIGURE 1.8: ENVIRONMENTAL SENSITIVITY MAP 

 

1.9 SCOPE OF THE STUDY 

The EIA study includes detailed characterization of various environmental components like 

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

The SEAC, Tamil Nadu committee suggested us to focus on baseline data which includes 

Hydrology study, Ground water study, Biodiversity assessment and land use cover within in 

the 10km radius around the mining lease area. The EIA is done based on collection of one 

season data (From March -2021 to May - 2021). 

 

1.10     DATA GENERATION 

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

the requirement of statutory agencies from March -2021 to May - 2021. The monitoring 

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

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

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

collected by Enviro Resources through field survey and other sources for preparing the 

EIA/EMP for the mining project. 

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

about forests, if any. 

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

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

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

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

zone) based on Survey of India toposheet map and satellite image. 

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

area. 

• Relevant meteorological data, for previous decades from Indian Meteorological 

Department (IMD) and primary data. 

• Study of present environmental protection and mitigation measures in nearby 

operating similar projects if any. 

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

 

 1.12 GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

DOCUMENT 

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

the generic structure of the EIA document will be as under: 

➢ Introduction 

➢ Project Description 

➢ Analysis of Alternatives (Technology and site) 

➢ Description of the Environment 

➢ Anticipated Environmental Impact & Mitigation Measures 

➢ Environmental Monitoring Programme 

➢ Additional Studies 

➢ Project Benefits 

➢ Environmental Cost Benefit Analysis 

➢ Environmental Management Plan 

➢ Summary & Conclusion 

➢ Disclosure of Consultants engaged 

 

 1.13   PREPARATION OF EIA/EMP 

The EMP will include the following details: 
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➢ Present Environmental Setting. 

➢ Identification, prediction, and evaluation of anticipated environmental impact 

due to the proposed mine and related facilities. 

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

➢ Sensitive Places/Historical Monuments. 

➢ Measures to control the surface and ground water pollution due to various 

effluents to be discharged, if any. 

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

➢ Green belt development plan and reclamation plan of mine. 

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

habitat in core and buffer zone. 

➢ Pronounce the improvement in socio-economic conditions & benefits the 

people will get on implementation of the project. 

➢ Total and specific cost of control measures. 

➢ Environmental monitoring, implementation organization and feedback 

mechanism to effect mid-course corrections. 

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

 

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

months representing to determine existing levels of various environmental attributes as 

outlined in Table 1.8. The scope also includes all the conditions outlined in the ToR’s 
prescribed. 

 

TABLE 1.8: ENVIRONMENTAL ATTRIBUTES AND FREQUENCY OF MONITORING 

S. No. Attributes Parameters Frequency 

1 Ambient Air 

Quality 

PM10, SO2, NOX, & 

mineralogical 

composition of PM10, 

particularly for free silica 

24 hourly samples, twice a week 

for three months at 7 locations.  

2 Meteorology Wind speed, Wind 

direction, Temperature, 

Relative humidity and 

Rainfall  

Continuous hourly recording (one 

season) at project site. Secondary 

data from the nearest IMD station. 

3 Water quality Physical and Chemical 

parameters. 

Grab samples collected once 

during study period from 6 ground 

water locations.  

4 Soil Quality  Physical and Chemical 

parameters. 

Grab samples collected once 

during study period from 6 

locations. 
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S. No. Attributes Parameters Frequency 

5 Ecology • Existing terrestrial flora 

and fauna covering Core 

Zone (1.00.0 Ha) & Buffer 

Zone (10-Km radius).  

• Existing aquatic 

ecological status in Buffer 

Zone (10-Km radius). 

Through field studies once during 

study period. Secondary data also 

collected.  

6 Noise levels Noise levels in dB (A) Day 

and Night. 

Hourly Noise levels in and around 

the project area for 24 hours at 

each location once during study 

period at 7 locations. 

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

recent satellite imagery and 

ground-truthing at site. 

8 Geology Geological details Once during study period. Data 

collected from secondary sources  

9 Hydrogeology  Drainage area and 

pattern, nature of 

streams, aquifer 

characteristics, recharge 

and discharge areas, etc.  

Based on primary and secondary 

sources, once during study period.  

10 Socio-

Economic 

aspects  

Socio-economic aspects 

like demography, 

population dynamics, 

infrastructure resources, 

health status, economic 

resources, etc.  

From primary and secondary 

sources (like census abstracts of 

census of India 2011) once during 

the study period.  
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1.14 TERMS OF REFERENCE 

The EIA/EMP report is prepared for rough stone cluster Mine; which is classified as 

“Category B” by Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF & CC), New 

Delhi, as per the EIA notification dated on 14th September, 2006 and as the lease area is 

less than 100 Ha vide amended EIA Notification dated 14.08.2018. The project falls in B1 

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

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

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

 

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

Management Plan vide its letter No. SEIAA-TN/F.No.8118/SEAC/ToR-922/2020, dated 

16.04.2021 
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CHAPTER 2: PROJECT DESCRIPTION 

 

2.1 TYPE OF PROJECT 

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

for Rough stone Mine of area 1.00.0 Ha, with cluster area 5.505 Ha, located in S.F. No. 

158/I (Part-2) (Bit -I), Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, 

Tamil Nadu. Since the cluster extent is more than 5 ha, the proposal falls under B1 

Category as per the Order Dated: 04.09.2018 & 13.09.2018 passed by Hon'ble National 

Green Tribunal, New Delhi in O.A. No. 173 of 2018 & O.A. No, 186 of 2016 and MoEF & CC 

Office Memorandum F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) Dated: 12.12.2018, and 

requirement for EIA, EMP and Public Consultation for obtaining Environmental 

Clearance. Rough Stone is proposed to be excavated by opencast mechanized method 

involving splitting of rock mass of considerable volume from the parent rock mass by 

jackhammer drilling and blasting, hydraulic excavators are used for loading the Rough 

Stone from pithead to the needy crushers and rock breakers to avoid secondary blasting. 

 

2.2 NEED FOR THE PROJECT 

The basic objective of the project is to have effective utilization of rough stone as a 

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

construction industry has enhanced the demand of rough stone in past few years. 

Building stone, mine not only provides the building material but also employment and 

economic growth of the region that ultimately enhance the socio-economic status of the 

people of the region and the state. The mining activities shall provide socio-economic 

benefits to the local population with direct & indirect employment opportunities. The 

project also contributes to the regional and financial benefits in the form of Royalty, Cess, 

Taxes, DMF etc. 

 

2.3 LOCATION 

TABLE 2.1: LOCATION DETAILS 

1 S.F. No. 158/I (Part-2) (Bit -I) 

2 Village Periyagoundapuram Village 

3 Taluka and District Vazhapadi Taluk, Salem District 

4 State Tamil Nadu 

5 Toposheet No. 58 -I/06 

6 Latitude & 

Longitude 

Latitude Longitude 

11°39'21.87"N to 

11°39'25.15"N 

78°16'02.06"E to 

78°16'09.17"E 

The proposed area does not fall within 10 km radius of any eco – sensitive zone, Wild life 

Sanctuary, National Park, Tiger Reserve, Elephant Corridor and Biosphere Reserves. 
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2.4 REQUIREMENTS FOR THE PROJECT 

2.4.1 Land Requirement 

Lessee has obtained Letter of Intent by District Collector, Salem district for rough stone 

mine for a lease area 1.00.0 Ha located at Survey Nos. 158/I (Part-2) (Bit -I) in 

Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu. The LOI is 

provided for lease period of 5 years.  

 

2.4.2 Water Requirement 

Total water requirement for the project will be 2.0 KLD, which will be met from mine pit 

water (when available) and by tankers from nearby bore wells. Water for drinking 

purposes will be supplied from nearby borewell. Details of water requirement in the 

project are presented in Table 2.2. Water balance diagram for the proposed mine is given 

in Figure 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2.1: WATER BALANCE DIAGRAM 

 

TABLE 2.2: DAILY WATER REQUIREMENT (KLD) 

Particulars Calculation description Quantity 

Dust 

Suppression 

➢ Water requirement per day for sprinkling of water to 

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

(Water required for 10000 Sqm. i.e. 1.000 Ha area required 

=0.1*10000 = 1000 liters i.e. 1.0 KLD) 

1.0 

Daily Water Requirement 

2.0 KLD 

Supply Water 
 

Mine Water and from tanker 

water supply   

Dust Suppression 

1 KLD 

Plantation 

0.1 KLD 

Drinking & Sanitation 

0.9 KLD 

Septic Tank & Soak Pit 
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Particulars Calculation description Quantity 

Green Belt 

& 

Plantation 

➢ One plant per 4 Sqm of Green area. 

➢ One plant requires 4 litre water per day. 

➢ Green Belt Area= 0.05 Ha, i.e. 500 Sqm. 

500/4 = 125 No of trees considering 25 trees per year 

25*4 = 100 liters per day i.e. 0.1 KLD 

0.1 

Domestic 

Use 

➢ 45 liters/day water required by one person.  

Total No. of Workers including technical staff = 20 

(45 Lpcd*20 = 0.9 KLD) 

0.9 

Total 2.0 

 

2.4.3 Man Power Requirement 

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

The list of proposed manpower for rough stone mine is shown in Table-2.3.  

 

TABLE 2.3: REQUIREMENT OF MANPOWER 

S.No Particulars Nos 

Mine Official & Competent Person 

1. Mine Foreman/ Manager 1 

2. Blaster/mate 1 

Machinery Operators 

3. Excavator- Operator  1 

4. Jack hammer operator 8 

5. Tipper Driver 2 

Semi- Ordinary Employee 

6. Watchman/ Security 1 

7. Labour & Helper 3 

8. Cleaner 3 

Total 20 

(Source: Approved Mining Plan) 

 

2.4.4 Power Requirement 

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

power will be required for mining. The proposed rough stone mine does not require any 

power supply for the Mining operation. Lightings on the Night will be taken from nearby 

electric poles after obtaining permission from concerned authorities. It is proposed to 

operate in day time only from 9 Am to 5 PM with 1 Hour lunch interval between 1PM to 

2PM. 

 



Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 

5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil 

Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 2: Project Description 

 

Enviro Resources, Mumbai 38 

2.4.5 Diesel Requirement 

Diesel (HSD) used for quarrying machineries will be around 1,45,360 Litres of HSD for 

the entire project life. Diesel will be brought from nearby diesel pumps.  

 

Per hour Excavator will consume      =    16 liters / hour 

Per hour Excavator will excavate      =    20m3of Rough stone  

Rough stone quantity   =    1,81,687/20   = 2,930 hours 

Diesel consume     =    9,085  hours x 16 litres  

Total diesel consumption= 1,45,360 litres of HSD will be utilized for Rough stone 

Total diesel consumption= 1,45,360 litres of HSD will be utilized for entire project. 

 

2.4.6 Extent of Mechanization 

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

mining for this plan period. The lists of machines to be used in the mine are given in 

Table 2.4. Mostly hired equipment’s are utilized.  
 

TABLE 2.4: LIST OF MACHINERY 

S.No Particulars Size capacity Motive Power Nos 

1. Jack hammer  

(30-35mm dia hole) 

1.2m to 2.0m Compressed air 4 

2. Compressor 400 psi Diesel drive 1 

3.                                                             Excavator with Bucket  

                  and Rock Breaker 

300 Diesel drive 1 

4. Tippers 20 tonnes Diesel drive 2 

(Source: Approved Mining Plan) 

 

2.4.7 Lorry Load Calculation 

One lorry load        = 6m3 (approx..) 

Total No of working days      = 300 days per year 

Total quantity to be removed in this five years plan period  = 1,81,687 m3 

Hence total lorry loads per day     = 1,81,687 m3 / 6m3 

= 30,281 Lorry loads 

= 30,281 / 5 years 

= 6,056 / 3300 days 

Rough stone       = 2 Lorry loads per day 

 

2.5 PROJECT COST 

The estimated cost of the proposed rough stone quarry is proposed is given below in 

Table.2.5 with split up. (The Total cost of the project including EMP Cost is Rs. 

52,14,000/- (Rupees fifty-two lakhs and fourteen thousand only). 
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TABLE 2.5: ESTIMATION OF PROJECT COST 

Description Project 

Project cost/ Investment 

Land cost 21,30,000 

Machinery cost 20,00,000 

Refilling/Fencing cost 1,14,000 

Labourers shed 85,000 

Sanitary facility 60,000 

Others items (First aid room & accessories) 40,000 

Drinking water facility for the labourers 50,000 

Sanitary arrangement 40,000 

Safety kit 50,000 

Water sprinkling  80,000 

Garland drain construction  66,000 

Greenbelt etc.  16,000 

A. Total Project cost 47,31,000 

EMP cost 

Air Quality Monitoring 52,000 

Water quality sampling 18,000 

Noise Level monitoring 2,000 

Ground vibration test 4,000 

Total EMP cost 76,000 

B. Total EMP Cost for the five years period 3, 80,000 

A. Project cost 47,31,000 

B. EMP cost 3,80,000 

Total Project Cost (A+B) 51,11,000 

CER Cost (2.0%) 1,03,000 

Total cost 52,14,000 

 

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

by deploying drilling and blasting method, loader and tipper/dumper combination. The 

machineries to be deployed are excavators, Water Tanker loading and transportation 

from mine head to destination will be done by hired tipper/dumper. 
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2.7 GEOLOGY OF THE AREA 

2.7.1 Regional Geology 

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

Charnockite lies over with rich accumulation of recent quaternary formation. On regional 

scale the Charnockite body N350E – S350W with dipping towards SE700. The general 

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

 

    Regional stratigraphic sequence: 

            AGE   FORMATION 

            Recent  -      Quaternary formation (Top soil) 

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

              Archaean -      Charnockite 

                    Peninsular Gneiss complex 

 

Crystalline rocks of Archaean to late Proterozoic age occupy over 80% of the area of the 

state of Tamil Nadu, while the rest is covered by Phanerozoic sedimentary rocks mainly 

along the coastal belt and in a few inland River valleys. The hard rock terrain comprises 

predominantly of Charnockite and Khondalite groups and their migmatitic derivatives, 

supracrustal sequences of Sathyamangalam and Kolar groups and Peninsular Gneissic 

Complex (Bhavani Group), intruded by ultramafic-mafic complexes, basic dykes, Granites 

and Syenites. The sedimentary rocks of the coastal belt include fluviatile, fluvio-marine 

and marine sequences, such as Gondwana Supergroup (Carboniferous to Permian and 

Upper Jurassic to Lower Cretaceous), marine sediments of Cauvery basin (Lower 

Cretaceous to Paleogene), Cuddalore /Pannambarai Formation (Mio-Pliocene) and 

sediments of Quaternary and Recent age.  

(Source:https://cdn.s3waas.gov.in/s3c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c/uploads/2019

/06/2019061086.pdf) 

 

The  area  identified is  a  part of  high grade  metamorphic  rocks  – mainly  hypersthene  

bearing gneiss/granulite  and  hornblende biotite bearing  banded  dioritic  gneiss.  

Basic/ultrabasic  rocks  like metapyroxenite  and  actinolite-talc  schist  occur  as  xenoliths  

of various shapes and sizes  in  the  banded gneiss.  Pink  syenite,  basic dykes,  quartz  

reefs/veins  and  pegmatite  veins  are  the  younger intrusions  that  are  recorded  in  the  

area.  The main rocks can be classified as follows.  The area forms a part of north-central 

Tamil Nadu and lie between the two near E – W trending  lineaments, namely  the  Palar  

Lineament  (PL)  in  the  north  and  the  Moyar-Bhavani-Attur  Lineament  (MBAL) in  the  

south (Plate-I).  It is  in turn transected  by  two  NNE-SSW  trending  lineaments,  namely  

Jawadi Hill  West  Lineament  (JHWL)  in  the  east  and  Mettur-Palaghat Lineament  (MPL)  

in  the  west. This narrow  NNE-SSW  zone  which extends  from  Gudiyattam  in  the  north  

and  Bhavani  in the  south is named  as  central  zone  or  Dharmapuri  Suture  Rift  Zone 
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(Gopalakrishnan,  1993).  It  shows  a  number  of  prominent  alkali syenite  carbonatite  

complexes  (e.g.  Elagiri,  Koratti  andSamalpatti) and  quartz  and  quartz-ankerite  

veins/reefs  intruded  along  shear zones  carrying  Mo,  Pb,  Cumineralisation  (e.g.  Harur,  

Alangayam). The Omalur area forms the southern extremity of this zone which lies to the 

immediate west and NW of Salem. 

 

(Source:311353615_Lithological_Structural_And_Geomorphological_Mapping_Using_Remo

te_Sensing_And_Gis_-_A_Field_Based_Mapping_Part_Of_Salem_Tamilnadu_India) 

 

2.7.2 Local Geology 

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

as a homogeneous formation / Batholith formation of Charnockite. The lease applied area 

is exhibits elevated terrain. The area has gentle sloping towards southwestern side. The 

maximum altitude of the area is 347m (max) above Mean Sea level. The area is covered 

by top soil which is maximum thickness of 1m depth. Massive Charnockite is found after 

1m (top soil formation) which is clearly inferred from the existing quarry pits in the 

cluster. The Geological map is presented in Figure 2.2. 

 

 
FIGURE 2.2: GEOLOGICAL OF STUDY AREA 
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2.8 GEOMORPHOLOGY 

Salem district forms part of the Upland Plateau Region of Tamil Nadu with many hill 

ranges, hillocks and undulating terrain with a gentle slope towards East. The prominent 

geomorphic units identified in the district through interpretation of Satellite imagery are 

1) Plateau, 2) Structural hills, 3) Bazada zone, 3) Valley fill, 4) Pediments, 5) Shallow 

Pediments and 6) Buried Pediments.  

 

A number of hill ranges are located in the Northern and North Eastern parts of the district, 

whereas the Southern, Western and Eastern parts of the district are gently undulating 

and dotted with a few isolated hillocks. The important hill ranges in the district are 

Yercaud hills, Kanjamalai hills, Godumalai hills and Pachamalai hills. Soil: The soils can be 

broadly classified into 6 major soils types viz., Red insitu, Red Colluvial Soil, Black Soil, 

Brown Soil, Alluvial and Mixed Soil. Major part of the district is covered by Red insitu and 

Red Colluvial soils. Block soils are mostly seen in Salem, Attur, Omallur and sankari taluks. 

Brown Soil occupies major portion of Yercaud and parts of Salem and Omallur taluks and 

the Alluvial Soil is seen along the river courses in Omallur and Sankari taluks. Mixed soil 

is occurring only in Attur taluk. 

(Source:https://cdn.s3waas.gov.in/s3c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c/uplo

ads/2019/06/2019061086.pdf) 

 

 
FIGURE 2.3: GEOMORPHOLOGY OF STUDY AREA 
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2.9 LITHOLOGY 

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

is described with the term called as lithology. The study area consists of top soil, 

weathered and fresh stratums of geneiss, charnockite, pyroxenite. The lithological details 

of the study area are known from the selected bore logs across the study area. The 

lithological details of different bore logs are given in Table 2.6, Lithology details (PWD, 

2001). 

 

TABLE 2.6: LITHOLOGY DETAILS (PWD, 2001). 

Salem 78.18 11.23 GL- 2.0 Top soil 

2.0-45.0 Weathered pyroxenite 

 

 
FIGURE 2.4: LITHOLOGY OF STUDY AREA 

 

2.10  PHYSIOGRAPHY AND DRAINAGE PATTERN  

Salem district is drained by tributaries of Cauvery and Vellar rivers. Cauvery River, which 

is perennial in nature, flows along the Western and Southern boundaries of the district. 

Sarabanga and Tirumanimuttar are important tributaries of Cauvery River and originate 

in the Shevroy hills. The Swetha and Vasishta rivers are tributaries of Vellar River. The 

Swetha River originates in the Kollimalai and flows Eastwards and joins the Vellar River. 
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The Vasishta River originates in the Chitteri hills and flows southwards and joins the 

Vellar River. In general, the district is characterized by dentritic drainage.  

 

This is a case of proposed mine change in topography which will be there with formation 

of mining pits. Mining of Rough stone by opencast method will change the existing 

topography within the mine lease area. The district profile is as follows. 

 

o Salem district is characterized by undulating terrain and major part of the Eastern 

Ghats falls in the district. 

o The Shevroy hills, Yercaud part of the Eastern Ghats is located at an altitude of 

1900m the highest peak in this district. 

o The terrain between plains and the hills are generally 150 to 400m above MSL with 

a low lying plain in the western side of the district. 

o River Cauvery is the major river which traverses at the western part of the district. 

o The major tributaries are Sarabanga and Thirumanimuttar. The Vasishta Nadhi and 

Vellar also drain in the Eastern part of the district. 

Source: Salem District Mineral survey report | Salem District, Government of Tamil Nadu | 

India 

 

The lease applied area is exhibits elevated terrain. The area has gentle sloping towards 

western side. The maximum altitude of the area is 347m (max) above Mean Sea level. The 

area is covered by top soil which is maximum thickness of 1m depth. Massive Charnockite 

is found after 1m (top soil formation) which is clearly inferred from the existing quarry 

pits in the cluster.  

 

The water table is found at a depth of 70m in summer and at 65m in rainy seasons. 

Average rainfall is about 998mm.  

  

2.11  DETAILS OF MINING 

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

max and the width of benches will more than height, maintain a slope of 45° from the 

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

 

 

 

 

 

 

https://salem.nic.in/salem-district-mineral-survey-report-new/
https://salem.nic.in/salem-district-mineral-survey-report-new/
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2.12 RESERVE ESTIMATION & LIFE OF THE MINE 

2.12.1 Reserve Estimation 

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

using geological cross section. The geological cross sections are prepared across the 

strike of the ore body. The area of individual litho units in each cross section is calculated 

separately. The volume between the cross section is arrived based on the average area of 

parallel cross section i.e. ((S1+S2)/2) and multiplying sectional interval. And tonnage is 

arrived at by multiplying by bulk density. 

 

2.12.2 Geological Reserves 

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

individual litho units in each cross section is calculated separately. Section wise 

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

The volume is multiplied by 2.5MT/m3 (bulk density) to calculate the resource of Rough 

stone in MT. 

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

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

 

TABLE 2.7: SUMMARY OF AVAILABLE GEOLOGICAL RESERVE 

Section Bench 

(m)  

Length 

(m) 

Width 

(m) 

Depth 

(m) 

            Geological Resources of 

Rough stone at 100% 

(m3) 

Top Soil 

(m3) 

XY-AB I 48 69 1 - 3312 

II 71 69 5 24495 - 

III 72 69 5 24840 - 

IV 74 69 2 10212 - 

Blasting Drilling 

Rough stone 

Loading the Rough stone from 

pithead to the needy crusher 

Gravel 

Gravel will be removed and used 

for filling and leveling of low-lying 

areas 

Excavation 

SCHEMIC DIAGRAM OF THE MINING PROCESS 
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Section Bench 

(m)  

Length 

(m) 

Width 

(m) 

Depth 

(m) 

            Geological Resources of 

Rough stone at 100% 

(m3) 

Top Soil 

(m3) 

V 204 69 3 42228 - 

VI 204 69 5 70380 - 

VII 204 69 5 70380 - 

VIII 204 69 5 70380 - 

IX 204 69 5 70380 - 

X 204 69 5 70380 - 

XI 204 69 5 70380 - 

XII 204 69 5 70380 - 

XIII 204 69 5 70380 - 

XIV 204 69 5 70380 - 

XV 204 69 5 70380 - 

Total 875955 3312 

 (Source: Approved Mining Plan) 

 

Available Geological Resources of Top Soil   : 3,312 m3 

Available Geological Resources of Rough stone  : 8,75,955 m3 

 

2.12.3 Mineable Reserves 

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

statutory safety distance in the inner boundary, mineral lock up in the benches itself, 

ultimate depth of mining, bench slope adopted etc. So, the mineable reserve is estimated 

after reducing the rough stone blocked in the safety distance, benches and existing pit. 

The Rough stone reserves are given below. 

 

TABLE 2.8: SUMMARY OF MINEABLE RESERVE 

Section Bench 

(m)  

Length 

(m) 

Width 

(m) 

Depth 

(m) 

            Mineable Resources of 

Rough stone at 100% 

(m3) 

XY-AB 

IV 121 59 3 21417 

V 121 59 5 35695 

VI 111 54 5 29970 

VII 101 49 5 24745 

VIII 91 44 5 20020 

IX 81 39 5 15795 

X 71 34 5 12070 

XI 61 29 5 8845 
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Section Bench 

(m)  

Length 

(m) 

Width 

(m) 

Depth 

(m) 

            Mineable Resources of 

Rough stone at 100% 

(m3) 

XII 51 24 5 6120 

XIII 41 19 5 3895 

XIV 31 14 5 2170 

XV 21 9 5 945 

Total 181687 

(Source: Approved Mining Plan) 

 

Total Mineable Recoverable Reserves of Rough stone @ 100%  : 181687 m3 

 

The mineable reserves have been computed as 181687 m3 of rough stone at the rate of 

100% recovery upto a maximum depth of 71m below from the existing ground profile. 

 

2.12.4 Anticipated Life of The Mine  

The estimated life of the proposed quarry is 5 years. 

 

2.13  METHOD OF MINING 

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

Mining Method is being proposed by formation of 5 m height bench with a bench width 

not less than the bench height. However, as far as the quarrying of Rough Stone is 

concerned, observance of the provisions of Regulation 106 (2) (b) as above is seldom 

possible due to various inherent petro genetic factors coupled with mining difficulties. 

Hence it is proposed to obtain relaxation to the provisions of the above regulation from 

the Director of Mines Safety for which necessary provision is available with the Regulation 

106 (2) (b) of MMR-1961, under Mine Act – 1952. 

 

Rough stone will be directly excavated by Hydraulic Excavators and loaded into tippers 

directly and sold to needy customers. The Rough Stone is a batholith formation and the 

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

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

Hydraulic Excavators attached with Rock Breakers unit will be deployed for breaking 

large boulders to required fragmented sizes to avoid secondary blasting and hydraulic 

excavators attached with bucket unit will be deployed for loading the Rough Stone into 

the tippers and then the stone is transported from pithead to the nearby crushers. 
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2.14  TOPSOIL, OVERBURDEN REMOVAL AND WASTEWATE 

➢ Topsoil / Waste 

There is no topsoil in this proposed site. The overburden is in the form of topsoil 

formation. Most of the topsoil removed in previous quarrying operation. The entire 

quarried out rough stone will be consumed hence waste dump is not proposed. 

 

➢ Overburden / Waste 

The no overburden generated during the mining plan period. Hence, there is no disposal 

of Top soil or waste. The excavated rough stone will be directly loaded into Tippers for 

the filling and levelling of low-lying areas. The excavated Rough Stone (100%) will be 

directly loaded into Tippers to the needy customers. There is no Waste anticipated during 

this plan period hence, disposal of waste does not arise. 

 

➢ Wastewater 

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

effluent from the mine office is discharged in septic tank and soak pit. There is no toxic 

effluent expected to generate in the form of solid liquid and gases and the no requirement 

of treatment of waste. 

 

2.15 PRODUCTION DETAILS 

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

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

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

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

plan period is given in Figure 2.5.  

 

TABLE 2.9: YEAR- WISE DEVELOPMENT & PRODUCTION  

Section Year 

 

Bench 

(m)  

Length 

      (m) 

       Width 

(m)  

Depth 

(m) 

Recoverable 

      Reserve of Rough stone 

at 100% (m3) 

XY- AB I IV 121 59 3 21417 

V 55 59 5 16225 

Total 37642 

II V 66 59 5 19470 

VI 67 54 5 18090 

Total 37560 

III VI           44 54 5 11880 

VII     101         49 5                 24745 

                                Total                 36625 

IV VIII 91        44       5                 20020 
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Section Year 

 

Bench 

(m)  

Length 

      (m) 

       Width 

(m)  

Depth 

(m) 

Recoverable 

      Reserve of Rough stone 

at 100% (m3) 

IX 81        39       5                 15795 

                               Total                35815 

V X 71 34 5 12070 

XI 61 29 5 8845 

XII 51 24 5 6120 

XIII 41 19 5 3895 

 Total 30930 

              Grand Total 178572 

(Source: Approved Mining Plan and As per TOR mining has been restricted to 61m depth) 

 

Total Recoverable Reserves of Rough stone @ 100%  : 1,78,572m3 

The recoverable reserves have been computed as 1,78,572m3 of rough stone at the rate 

of 100% recovery for the period of five years upto a maximum depth of 61 m (21m AGL 

+ 40m BGL as per TOR condition) below from the existing ground profile. 

 
 FIGURE 2.5: PRODUCTION AND DEVELOPMENT PLAN AND SECTION  
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2.16   DRILLING AND BLASTING PARAMETERS 

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

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

be done by jack hammer with the help of air compressor.  

 

➢ Hole location will be properly dressed by excavator to remove the loose boulders 

for efficient drilling and for avoiding jamming of drilling hammer and bits. 

➢ Drill holes of 32mm diameter and 1.5 m in depth will be made.  

➢ To reduce the noise level the holes will be blasted by using nitrate mixture and 

Millisecond delay detonators. 

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

on Two benches will be merged and one bench of 5m will be formed and 

maintained. 

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

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

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

 

2.16.1 Blasting Pattern 

The blasting pattern entirely depends about the joints present in the rocks. The drilling is 

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

mineral.  

 

TABLE 2.10: BLASTING PROGRAM FOR THE PRODUCTION PER DAY 

          Particulars Qty 

No. of holes 105 

Pattern of hole Zigzag- Multi-rows 

Inclination of holes 800 from horizontal 

Yield (Tons) 315 

Powder factor 

(Tons/Kg of explosives) 
6 

Total explosive required 

(Kg-Slurry explosives) 
52 

Charge/hole (Kg) 0.5 

Use of detonators 25millisecond relays 

Detonating fuse Detonating Cord 

 

2.16.2 Frequency of Blasting 

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

required. 
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2.16.3  Storages of Explosives 

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

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

authorized blasting party himself and the blasting will be carried out by registered 

blasting contractor as per present practices. The controlled blasting is proposed by 

adopting all the safety measures as per "MMR 1961" and with the permission of DGMS. 

 

2.16.4 Precautions 

✓ Proper and safe storage of explosives in approved and Licensed Magazine. 

✓ Proper, safe and careful handling and use of explosives by competent Blasters having 

Blaster's Certificate of Competency issued by DGMS. 

✓ Proper security system to prevent theft/ pilferage, unauthorized entry into 

Magazine area and checking authorized persons to prevent carrying of match box, 

lights, mobile phones etc. 

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

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

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

other explosives. 

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

blasting is completed. 

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

people nearby can take shelter. 

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

mining operations are proposed to be carried out in day times. 

 

2.16.5 Types of Explosives Used  

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

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

 

2.17  CONCEPTUAL MINE PLAN 

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

safety zone as well as upper benches will be used for plantation at the conceptual period. It 

will also serve the purpose as socio economic and corporate social responsibility of the 

lessee by way of supplying water for irrigation purpose or at will of the local people. This 

will help in ground water recharging as well. The conceptual plan and section of mine lease 

area is given in Figure 2.6. 

 

2.18  LAND USE PATTERN OF MINE LEASE AREA 

➢ Land form: The lease applied area is exhibits an undulated topography. Lease area 

is dry land. The area does not fall in forest land. 
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➢ Land use:  The area is a dry barren land devoid of Agriculture and Habitations. The 

land is not used for any specific vegetation. Some thorny bushes and shrubs are 

observed. 

➢ Land Ownership: It is a Government Poramboke land, The applicant has awarded 

tender from the Government. 

  

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

is given in Table 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2.6: CONCEPTUAL PLAN 

 

TABLE 2.11: EXISTING AND PROPOSED LAND USE PATTERN OF MINE LEASE AREA  

S. 

No. 
Description 

Present area 

(Ha) 

Area at the end of this 

quarrying period 

(Ha) 

1.  Area under quarry 0.75.0 0.81.0 
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S. 

No. 
Description 

Present area 

(Ha) 

Area at the end of this 

quarrying period 

(Ha) 

2.  Infrastructure  Nil 0.01.0 

3.  Roads 0.02.0 0.02.0 

4.  Green Belt Nil 0.05.0 

5.  Unutilized Land 0.23.0 0.11.0 

Total 1.00.0 1.00.0 

 

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

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

 

2.19  SITE SERVICES 

Following site services will be provided at the mine: 

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

outside lease area. A first aid box with necessary medical facility is available and 

maintained at the mine office.  

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

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

transformer unit has been installed in the lease to support the crushing and 

screening unit.  

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

Drinking water & water for other purpose is brought from tube well situated outside 

the lease area. Drinking water stored in clean covered earthen pots and kept near 

working faces.  

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

female worker as per rule.  

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

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

 

2.20 POTENTIAL IMPACTS & MITIGATION MEASURES 

The expected anticipated adverse environmental impacts and mitigation measures are 

summarized in Table-2.12. 

 

TABLE 2.12: ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

PROPOSED 

Environmental 

Component 

Project 

Activities 

Impacts Mitigation Measures 

Air Quality  

 

 

 

 

 

 

Drilling and 

Blasting  

Dust is generated 

during drilling 

and blasting 

operations 

• Use of dust aprons on drilling 

equipment and adopting wet drilling 

methods. 

• Avoiding blasting during adverse 

weather conditions. 

• Use of controlled blasting practice 

• Development of greenbelt.  
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Environmental 

Component 

Project 

Activities 

Impacts Mitigation Measures 

 

 

 

 

Extraction of 

Mineral, 

Loading / 

unloading 

activities 

Increase in 

SPM/RPM levels 

in ambient air 

and SO2/NOx 

concentration 

levels in ambient 

air due to 

vehicular 

emissions. 

• Exposed area will be limited to the 

minimum required for mining 

operations. 

• Periodic sprinkling of water on 

working faces, 

• Regular preventive maintenance of 

mine machinery 

Transportation 

of Mineral 

Increase in 

SPM/RPM level 

due to dust 

generation and 

SO2/NOx 

concentration 

levels in ambient 

air due to 

vehicular 

emissions. 

• Regular sprinkling of water on haul 

and access roads. 

• Periodic maintenance of transport 

vehicles. 

• Periodic maintenance of haul roads 

• All tippers would be covered by 

tarpaulin sheets at top and avoid 

spillage. 

General 

equipment 

operations 

Increased 

SPM/RPM and 

SO2/NOx 

concentrations in 

ambient air. 

• Regular maintenance of all 

equipment to minimize particulate 

matter and gaseous emissions from 

diesel engines. 

All activities Excessive 

occupational 

exposures to 

airborne 

particulate 

matter. 

• Provision of dust masks to workers 

exposed to dusty operations / areas. 
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Environmental 

Component 

Project 

Activities 

Impacts Mitigation Measures 

Noise Levels 

and Ground 

Vibrations 

Blasting High impulsive 

noise levels, 

overpressure 

and ground 

vibrations 

impacts and 

noise related 

community 

annoyance 

• Small scale blasting will be carried 

out. 

• Controlled blasting using delay 

detonators will be carried out to 

minimize ground vibrations. 

• Charge per delay will be kept 

optimum. 

• Muffle blasting will be carried out in 

area facing habitation. 

• Blasting will be conducted during 

lunch (noon) time when no 

employees are present in mine 

working area. 

General 

activities 

including 

machine/ 

operations and 

transportation 

of Mineral. 

Increase in noise 

levels 

occupational 

hazard due to 

noise exposures 

and increase in 

ambient noise 

levels. 

• Periodic maintenance of all mining 

machinery and transport vehicles 

• Provision of effective silencers to all 

mine machinery 

• Provision of ear plugs/ear muffs to 

workers exposed to high noise 

generating operations 

• Development of thick plantation 

around mine lease boundary to act as 

a noise screen. 

• Regular noise monitoring will be 

carried-out.  

Water 

Resources and 

Quality 

Dewatering  Reduction in 

groundwater 

availability  

 

Deterioration in 

surface/ground 

water quality of 

receiving body. 

• Surface run-off from mining area will 

be collected in settling tank / mine 

sump and will be used for dust 

suppression and plantation.  

• There may be impact of groundwater 

availability since the proposed 

working may intersect water table. 

• There will not be any process effluent 

discharge from the mine. 

• Domestic effluent will be discharged 

in septic tank and soak pit system. 

• At conceptual stage, mined out pit will 
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Environmental 

Component 

Project 

Activities 

Impacts Mitigation Measures 

be converted into water reservoir, 

which will help in recharging ground 

water table and will be available to 

nearby villagers as an additional 

surface water body. 

Water 

required in 

mine for dust 

suppression, 

plantation and 

domestic use.  

Reduction in 

groundwater 

availability for 

domestic and for 

irrigation 

purposes. 

 

• Surface run-off from mining area will 

be collected in settling tank / mine 

sump and will be used for dust 

suppression and plantation.  

• There may be impact of groundwater 

availability since the proposed 

working may intersect water table.  

• Water for drinking and domestic use 

will be supplied by tanker from 

nearby village.  

• At conceptual stage, mined out pit will 

be converted into water reservoir, 

which will help in recharging ground 

water table and will be available to 

nearby villagers as an additional 

surface water body. 

Waste water 

generated 

from domestic 

usage at mine. 

Deterioration in 

ground water 

and soil quality 

when discharged 

untreated for 

greenbelt 

development 

• There will not be any process effluent 

discharge from the mine. 

• Rain water accumulated in mine pit 

will be discharged in nearby drainage 

after passing through settling pond.  

• Domestic effluent will be discharged 

in septic tank and soak pit system. 

Geology Mining 

activities 

Change in 

Geomorphology 

of the area with 

disturbance of 

stratigraphic 

sequence.  

• The impact will be confined to lease 

area.  

• Mining will be carried out as per 

guidelines with formation of proper 

benches and presence of non-

disturbed safety zone of 10m from 

lease boundary.  

• No active faults present in the area 

hence the change in geomorphology 
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Environmental 

Component 

Project 

Activities 

Impacts Mitigation Measures 

will be limited to lease area.  

Hydrogeology 

and Drainage 

pattern 

Mining 

activities  

May impact 

regional 

hydrology and 

drainage pattern 

of the area. 

• There may be impact of groundwater 

availability since the proposed 

working may intersect water table. 

However, at conceptual stage, mined 

out pit will be converted into water 

reservoir, which will help in 

recharging ground water table and 

will be available to nearby villagers as 

an additional surface water body.  

• Rainwater harvesting structures will 

be constructed in nearby villages. 

Land use and 

Soil 

Characteristics  

Mining 

operations. 

Land use of the 

mine lease area 

will degrade.  

 

Impact due to 

settling of air 

borne dust on 

soil outside ML 

area. 

 

Land 

degradation due 

to disposal of 

solid wastes. 

• Development of thick plantation 

around mine lease area, waste dump 

area and on undisturbed area. 

• Adoption of adequate air pollution 

control measures to control dust 

emissions. 

• At conceptual stage, mined out pit will 

be converted into water reservoir. 

Plantation will be developed on top 

benches of mined out pit. This will 

improve aesthetic view of the ML 

area. 

Biological 

environment 

Dust emission 

due to Rough 

stone mining 

activity. 

Dust deposition 

on vegetation & 

agriculture 

paddy crop 

around 

periphery of ML 

area may reduce 

the crop 

productivity 

specifically 

within 500m 

from mine lease 

• Development of thick green belt 

around mine lease boundary and 

plantation on undisturbed area, top 

benches of mined out area, waste 

dump area etc. using native flora 

species. 

• Transport through covered trucks. 

Sprinkler will be installed at loading 

& unloading point; regular water 

sprinkling within the mining area and 

also on haulage road will be carried 

out. 
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Environmental 

Component 

Project 

Activities 

Impacts Mitigation Measures 

area. • The waste material/OB dumps will be 

covered with shrubs and grasses 

plantation. 

Environmental 

Pollution, 

Health, Safety   

Overall Mining 

operation  

Occupational 

health issues, 

Community 

disturbance, risk 

of accidents, etc 

• Adoption of suitable pollution control 

measures in the mines 

• Provision of pre-employment and 

periodic training on health and safety 

to all the workers in the mine 

• Adoption of safe working practices 

• Maintaining proper housekeeping at 

working places. 

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

• Periodic maintenance of mine 

machinery and transport vehicles 

• Display of warning signals at strategic 

locations. 

Socio-economic 

Aspects 

Mining 

operations  

Increase in 

employment 

opportunities 

both direct and 

indirect thereby 

increasing 

economic status 

of people of the 

region. 

• Will generate direct employment for 

persons. While secondary employment 

will be generated by other ancillary 

activities.  

• Mostly local people will be employed in 

the mine.   

• Mine management will carry out CER 

activities in the nearby villages to 

improve conditions of the villages. 

• The Mine management will improve 

the basic facilities. in the nearby 

villages under CER.  
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CHAPTER 3: DESCRIPTION OF ENVIRONMENT 

 

3.1 BASELINE ENVIRONMENTAL STUDIES 

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

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

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

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

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

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

Land was carried out during Summer Season i.e. March 2021 to May 2021in the study area 

covering 10 km radial distance from the rough stone mine. Other environmental data on 

flora and fauna, land-use pattern, forest etc. were also generated through field surveys and 

secondary information collected from different State Govt. departments. Sampling methods 

and analysis. Socio-economic survey was conducted, through interaction with the people, 

sarpanch and medical officers by floating questionnaires and collection of information are 

supported by census data for demographic structures, amenities, and infrastructure 

availability within the study area.  

 

3.1.1 Methodology 

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

methodology adopted for the study is outlined below: 

➢ Conducting reconnaissance of the study area;  

➢ Selecting sampling locations for conducting various environment baseline studies; 

 

The sampling locations were selected on basis of the following: 

➢ Predominant wind directions recorded by the nearest Indian Meteorological 

Department (IMD) observatory; 

➢ Existing topography; 

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

streams; 

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

➢ Areas, which represent baseline conditions; 

 

The field observations were made to: 

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

➢ Suggest appropriate mitigation measures for negating the adverse environmental 

impacts, if any, and; 

➢ Suggest post-project monitoring; 
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3.2 LAND ENVIRONMENT 

3.2.1 LAND USE OF STUDY AREA  

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

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

24th December 2021 satellite image with reference to Google Earth data and the SRTM data 

having 30 m spatial resolution and date of pass September 2014. In order to strengthen the 

baseline information on existing land use pattern, the following data covering approx. the 

proposed project site as well as the 10 km radius from the periphery of the project site i.e. 

11°39'20.49"N to 11°39'29.30"N latitude and 78°10'31.93"E to 78°21'39.33"E longitude and 

elevation 280 to 1027 meter are observed. The project is in Survey of India topo sheet no 58I/6 

while 10 km radius study area covers four topo sheets 58I/2 & 58I/6 as Figure 1: 10 Km radius 

topo map of study area. 

 

Table 3.1: Data Specification Used for Presents Study 

Satellite/ Image Sensor Spatial resolution Date of Acquisition 

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

SRTM SRTM-1 Arc Second 

Global 

30 m September 2014 

 

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

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

issues and taking appropriate action to uphold ecological equilibrium in the region. The main 

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

around the project site so that temporal changes due to the industrial activities on the 

surroundings can be assessed in future. 

 

 3.2.2 Methodology 

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

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

 

Salient features of the adopted methodology are given below: 

➢ Acquisition of satellite data 

➢ Preparation of base map from Survey of India topo sheets 

➢ Data analysis using visual interpretation techniques 

➢ Ground truth studies or field checks using GPS 

➢ Finalization of the map 

➢ Digitization using head up vectorisation method 

➢ Topology construction in GIS  
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➢ Area calculation for statistics generation 

➢ Masking 

 

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

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

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

2A data and SRTM data having 30 m spatial resolution having pan chromatic imagery has been 

used for land use mapping. 

 

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

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

 

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

land use classes at level II on the basis of the spectral responses, which involve the following three 

steps: 

1. Acquisition of ground truth. 

2. Calculation of the statistics of training area. 

3. Classification using maximum likelihood algorithm. 

 

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

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

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

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

 

3.3 PRE-FIELD INTERPRETATION OF SATELLITE DATA 

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

resolution satellite data at 1:50,000 scale was used for pre-field interpretation work. Taking 

the help of topo sheets, geology, geo-morphology and by using the image elements, the 

features were identified and delineated the boundaries roughly. Each feature was identified 

on image by their image elements like tone, texture, color, shape, size, pattern and 

association. A tentative legend in terms of land cover and land use was formulated. The 

sample area for field check is selected covering all the physiographic, land use/land cover 

feature cum image characteristics. Figure 3.1 shows the FCC of 10 KM radius of Sentinental 

imagery.  
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FIGURE 3.1: FCC OF THE 00-10 KM RADIUS WITH PROJECT LOCATION 

 

3.4 TOPOGRAPHY 

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

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

even then, regionally, there is considerable local variation. The area is sloping from south 

west to north east. The Surface elevation map of the study area is shown in Figure 3.2 to 

Figure 3.4. The Elevation from 146 to 265m MSL are observed in the study area. 
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FIGURE 3.2: DIGITAL ELEVATION MODEL WITH IN 10 KM RADIUS 

 

 
FIGURE 3.3: ELEVATION PROFILE OF NW-SE DIRECTION WITH IN 10 KM RADIUS 

 

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

 

3.5 LAND USE/LAND COVER CLASSIFICATION 

Total three major land use/land cover classes were demarcated in the study area following 

Level I classification furthermore a level II classification also adopted as per the requirement 



Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 

5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil 

Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 3: Description of Environment 

 

Enviro Resources, Mumbai         65 

of MoEF & CC in which total 10 classifications has been classified in the study area. A thematic 

map of 1:50,000 scale was generated incorporating these classified categories considering 

the area of the project  

 

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

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

highest category of land which consists of both cultivated and uncultivated crop land 40.33 

% (126.668 Km2), followed by forest  comprises of 32.53% (102.19 km2), followed by waste 

land which comprises of bare land 1 % (3.14 Km2) and plantation 13.09 % (41.11 Km2), 

followed by built-up land 12.62% (39.65 Km2), while water body comprises of 0.28 % (0.89 

Km2) and the last other i.e. mining comprises of 0.14 % (0.45 Km2). Terrain presumably 

makes it difficult to visualize some of the other features of the total project area. It is also 

observed that the study area is well connected NH-79, NH 179A which is passing under the 

10 km radius of the study area. The presence of different land use is shown in Figure 3.5 of 

the pie chart distribution. 

 

TABLE 3.2: LU/LC AND ITS COVERAGE WITHIN 10 KM RADIUS 

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

1 Built-up Land Built-up Land 39.65 12.62 

2 Forest Reserve Forest 102.19 32.53 

3 Agricultural Land Crops 126.668 40.33 

4 Waste Land 
Bare land 3.14 1.00 

Plantation 41.11 13.09 

5 Water Body Water Body 0.89 0.28 

6 Others Mining land 0.45 0.14 

Total 314.1 100 
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FIGURE 3.5: PIE CHART OF THE LU/LC CLASSIFICATION WITHIN 10 KM RADIUS 

 

 
FIGURE 3.6: LU/LC DETAILS OF 10 KM RADIUS 

 

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

area is Agriculture land (includes crop land) 40.33 % and by water bodies (Rivers Stream 

Canals) 0.28 %. The total mining area within the study area is 5.2 %. The cluster area 5.505 Ha 

Water Body
0.28%

Forest
32.53%

Plantation
13.09%

Crops
40.33%

Built-up Land
12.62%

Bare Land
1%

Mining Land
0.14%

Water Body Forest Plantation Crops

Built-up Land Bare Land Mining Land
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contributes to the total mining area within the study area. This small percentage of Mining 

Activities shall not have any significant impact on the environment. 

 

3.6 SPATIAL DATA FROM SOI TOPOGRAPHICAL SHEETS 

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

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

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

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

concern to natural resource scientist and an environmentalist. 

 

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

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

prepared to a certain scale and with attributes complying with the requirement of terms of reference (ToR). The location of entities on the earth’s surface is then specified by means of an 
agreed co-ordinate system. For most GIS, the common frame of co-ordinate system used for 

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

procedure is also applied on remote sensing data before it is used to prepare the Essential 

maps. There is a road network connecting built-up areas and industries. As the terrain 

conditions are black cotton soil and bit undulated terrain and there is a drainage network 

around the site location. No National parks and wild life sanctuaries located in the study area.  

 

3.7 SOIL CHARACTERISTICS 

The soils can be broadly classified into 6 major soils types viz., Red insitu, Red Colluvial Soil, 

Black Soil, Brown Soil, Alluvial and Mixed Soil. Major part of the district is covered by Red insitu 

and Red Colluvial soils. Block soils are mostly seen in Salem, Attur, Omallur and sankari taluks. 

Brown Soil occupies major portion of Yercaud and parts of Salem and Omallur taluks and the 

Alluvial Soil is seen along the river courses in Omallur and Sankari taluks.  

 

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

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

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

Total 6 samples within the study area were collected and analyzed. The details of the soil 

sampling locations are given in Table 3.3 and shown in Figure-3.7. The sampling was carried 

out once in the study period during summer season. 

 

TABLE 3.3: DETAILS OF SOIL SAMPLING LOCATIONS 

S. 

No. 

Location 

Code 

Location Distance 

(Km) 

Direction of 

wind 

Criteria 

w.r.t Project Site 

1.  S1 Moonukottaikadu 2.77  SE Upwind 
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S. 

No. 

Location 

Code 

Location Distance 

(Km) 

Direction of 

wind 

Criteria 

w.r.t Project Site 

2. S2 Mettupatti colony 4.37  SE Upwind 

3.  S3 Subramani Maligai store, 

Ramalingaouram nearest 

habitat  

0.57  

NW Downwind 

4.  S4 Ayothiyapattinam 3.77  NW Downwind 

5.       S5 Nattamangalam 4.70  NE Cross wind 

6. S6 Kasi nagar 3.66  SW Cross wind 

 

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

physio-chemical and nutrition parameters. The physical, chemical properties and heavy 

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

 
 FIGURE 3.7: STUDY AREA MAP WITH SOIL SAMPLING LOCATIONS 
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TABLE 3.4: TEST RESULTS OF SOIL 

 

 

 

 

 

 

S. No. Test Parameter Unit 
S1 

Results 

S2 

Results 

S3 

Results 

S4 

Results 

S5 

Results 

S6  

Results 
Test Method 

1 pH … 7.63 7.58 7.15 7.28 7.53 7.75 IS 2720 (Part-26) 

2 Electrical Conductivity (EC) µs/cm 483 542.0 437.0 318 319.0 323.0 IS 14767 

3 Texture … Clay Loam Clay Loam 
Clay 

Loam 

Clay 

Loam 

Clay 

Loam 
Loam IS 2720  (Part-4) 

4 Sand % 36.8 37.4 34.4 34.0 35.1 46.6 IS 2720  (Part-4) 

5 Silt % 33.1 33.5 35.2 38.8 40.2 36.2 IS 2720  (Part-4) 

6 Clay % 30.1 28.1 30.4 26.2 24.7 17.2 IS 2720  (Part-4) 

7 Water Holding Capacity (WHC) % 30.0 32.0 43.0 27.0 33.0 37.0 IS 2720 (Part-2) 

8 Bulk Density g/cm3 1.06 1.34 1.05 1.19 1.11 0.85 IS 2386 (Part-4 ) 

9 Porosity % 13.5 25.5 36.5 38.5 29.8 36.2 IS 13030 

10 Calcium,(Ca) mg/kg 15.3 129.0 137.0 143.8 152.8 128.0 IS 2720 (Part-23) 

11 Magnesium,(Mg) mg/kg 26.8 23.4 26.2 29.6 36.0 21.4 ETS/STP/SOIL-08 

12 Manganese,(Mn) mg/kg 32.7 35.4 23.8 32.1 31.7 18.6 ETS/STP/SOIL-18 

13 Zinc,(Zn) mg/kg 0.55 0.62 1.27 1.28 1.21 0.48 ETS/STP/SOIL-18 

14 Boron (as B) mg/kg 0.75 0.78 0.69 0.77 1.12 0.44 ETS/STP/SOIL-18 

15 Chloride,(Cl) mg/kg 137.2 167.0 138.4 139 142.4 191.0 BS 1377 -3 

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

Analysis Start Date 25.05.2021 Sample Quantity 2.0 Kg. 

Analysis End Date 31.05.2021 Packing Condition SEALED 

Sampling Done By ETS STAFF               Packed In POLY BAG 



 

Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, 

Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 3: Description of Environment 

 

Enviro Resources, Mumbai         70 

S. No. Test Parameter Unit 
S1 

Results 

S2 

Results 

S3 

Results 

S4 

Results 

S5 

Results 

S6  

Results 
Test Method 

16 Total Soluble Sulphate % 152.0 120.0 126.1 168 149.5 125.6 IS 2720 (Part-27 ) 

17 Potassium (K ) mg/kg 40.5 46.7 56.3 37.7 31.6 24.0 ETS/STP/SOIL-18 

18 Phosphorus (PO4) mg/kg 0.86 1.57 0.99 1.15 1.16 0.60 ETS/STP/SOIL-19 

19 Total Nitrogen (N) mg/kg 152.5 150.0 142.6 237.0 126.4 181.6 ETS/STP/SOIL-15 

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

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

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

23 Lead,(Pb) mg/kg 0.77 0.64 0.49 1.30 1.36 0.37 ETS/STP/SOIL-18 

24 Iron,(Fe) mg/kg 1.75 1.28 1.63 2.46 2.08 2.42 ETS/STP/SOIL-18 

25 Organic Matter,(OM) % 1.26 1.90 1.78 1.70 1.63 1.23 IS 2720 (Part-22) 

26 Organic Carbon,(OC) % 0.78 1.06 1.61 1.68 0.85 0.87 BS 1377 -3 

27 
Cation Exchange Capacity 

(CEC) 
meq/100g 32.5 32.6 33.7 38.7 40.0 42.0 IS 2720 (Part-24) 
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3.7.1  Observations:  

➢ pH of the soil samples varied from 7.15 to 7.75 indicating slightly alkaline soil 

➢ Bulk density of the soil samples varied from 0.85 to 1.34 g/cm3 

➢ Organic matter in the soil samples varied from 1.23 to 1.90 % 

➢ Total Nitrogen in the soil samples varied from 126.4 to 181.6 mg/kg 

➢ Water Holding Capacity (WHC) in the soil samples varied from 27 to 43%. 

 

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

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

fertilizers for improving the fertility status and increase in crop productivity. This also 

indicates the poor level of micro-nutrient. The organic matter was found in the range of 

1.25 to 1.92 % indicating moderate organic content in the soil. Overall, the soil quality in 

the area was found to medium to fair fertile with moderate productivity. 

 

3.8 AIR ENVIRONMENT 

3.8.1  Meteorology 

The district enjoys a tropical climate. The weather is pleasant during the period from 

November to January. The normal rain fall occurs during North East monsoon and 

moderate rainfall is received during South West monsoon. 

 

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 3m above the ground level in such a way 

that there are no obstructions facilitating flow of wind, wind speed, wind direction, 

humidity and temperature are recorded on hourly basis. 

 

The district enjoys a tropical climate. The weather is pleasant during the period from 

November to January. Mornings in general are more humid than the afternoons, with the 

humidity exceeding 75% on an average. In the period June to November the afternoon 

humidity exceeds 60% on an average. In the rest of the year the afternoons are drier, the 

summer afternoons being the driest.  

 

The hot weather begins early in March, the highest temperature being reached in April and 

May. Weather cools down progressively from about the middle of June and by December, 

the mean daily maximum temperature drops to 30.2°C, while the mean daily minimum 

drops to 19.2°C and 19.6°C in January in Salem and Mettur Dam respectively. 
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                           ( Source: Microsoft Word - Salem-DT-GW-BR-Approved.doc (cgwb.gov.in)) 

 

The Area on the whole enjoys a dry climate. Weather is pleasant during the period from 

November to January. The driest months are from January to April, the average relative 

humidity in afternoons being about 40%. Even during the rainy months the average 

humidity is appreciably below the saturation level. Winds are generally light. From 

November to April winds blow mainly from northeasterly direction, from May to 

September south-westerly predominates. The hot weather begins early in March, the 

highest temperature being reached in April and May. Weather cools down progressively 

from about the middle of June and by December; the mean daily maximum temperature 

drops to 30.2°C, while the mean daily minimum drops to 19.2°C in January.  

 

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

meteorological condition and atmospheric dispersion involves the wind in the broadest 

sense. Wind fluctuations over a very wide range of time, accomplish dispersion and 

strongly influence other processes associated with them. 

 

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

quarries. The station was installed at a height of 3 m above the ground level in such a way 

that there are no obstructions facilitating flow of wind, wind speed, wind direction, 

humidity and temperature are recorded on hourly basis. 

 

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

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

the precipitation occurs in the form of cyclonic storms caused due to the depressions in 

Bay of Bengal. The Southwest monsoon rainfall is highly erratic and summer rains are 

negligible. The average annual rainfall over the district varies from about 577.7 mm to 

1135.50 mm. (Average Rainfall is 997.9 mm). The average annual rainfall and the 6 years 

rainfall collected from IMD, Chennai is as follows: 

 

TABLE 3.5: RAINFALL DATA 

Actual Rainfall (mm)  

Normal Rainfall   

(mm) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

830.80 857.70 1135.50 577.5 1006.5 712.9 997.9 

                           (Source: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/Salem) 

 

The annual rainfall normal (1970-2000) of Salem district is 898 mm.3 Projections of 

rainfall over Salem for the periods 2010-2040 (2020s), 2040- 2070 (2050s) and 2070-2100 

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Salem.pdf
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/namakkal
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(2080s) with reference to the baseline (1970-2000) indicate a decrease of 2.0%, 2.0% and 

7.0% respectively. 

 

The district receives the rain under the influence of both Southwest and Northeast 

monsoons. The Northeast monsoon chiefly contributes to the rainfall in the district. The 

normal annual rainfall over the district varies from about 800 mm to 1600 mm. It is the 

minimum around Sankari (800 mm) in the southwestern part of the district. It gradually 

increases towards north, northeast and east and attains a maximum around Yercaud 

(1594.3 mm) in the northern part. The Normal Rainfall of the district during Southwest 

monsoon is 380 mm and during Northeast monsoon is 347 mm. 

                           ( Source: 9_SALEM_RAINFALL.pdf (tnenvis.nic.in)) 

 

TABLE 3.6: METEOROLOGICAL DATA RECORDED AT SITE 

S. No Parameters March - 2021 April - 2021 May- 2021 

1 Temperature (0C) Max 39.7 40.4 40.8 

Min 19.2 21.7 22.0 

Avg 24.5 26.3 27.2 

2 Relative Humidity (%) Avg 54 58 62 

3 Wind Speed (m/s) Max 6.7 6.2 6.9 

Min 2.9 2.4 2.1 

Avg 3.3 3.7 3.5 

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

5 Wind Direction  SE, NW SE, NW SE 

                                                                                        Source: On-site monitoring/sampling  

 

3.8.2 Analysis of Meteorological Data, Salem 

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

17:30 hr.  

 

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

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

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

general meteorological regime of the region. The year may broadly be divided into four 

seasons based on meteorological variations: 

 

Winter : December to February 

Pre-Monsoon/Summer : March to May 

Monsoon : June to September 

Post-Monsoon : October to November 

 

http://www.tnenvis.nic.in/WriteReadData/UserFiles/file/9_SALEM_RAINFALL.pdf


Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 

5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil 

Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 3: Description of Environment 

 

Enviro Resources, Mumbai  74 

 
FIGURE 3.8: SITE SPECIFIC WINDROSE MARCH 2021 TO MAY 2021  

 

TABLE 3.7: WIND DIRECTION AND WIND SPEED 

Wind Direction Frequency % 

Upwind Direction NW (30 %) 

Downwind Direction SE (10%) 

Calm conditions (%) <2mph 

Average Speed 3.1 mph 

 

3.8.3 Baseline Ambient Air Quality  

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

May 2021 at 8 locations including the Rough stone mine lease area and in nearby villages. The 

monitoring locations are given in Table 3.8 and are shown in Figure 3.11.  
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The various sources of air pollution in the region are stone mining, crushing activities and 

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

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

represents mostly rural environment with stone mining quarries & crushers.  

 

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

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

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

mining activities around.  

 

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

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

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

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

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

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

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

summarized in Table 3.9. 

 

TABLE 3.8: DETAILS OF AMBIENT AIR QUALITY MONITORING LOCATIONS 

S. No. 
Station 

Code 
Locations 

Distance 

(Km) 

Direction 

of wind 

Criteria 

w.r.t Project Site 

1 AAQ1 Project Site - Core zone Core zone 

2 AAQ  2 Moonukottaikadu 2.77  SE Upwind  

3 AAQ 3 Mettupatti Colony 4.37  SE Upwind  

4 AAQ 4 Subramani Maligai Store, 

Ramalingaouram nearest 

habitat  

0.57  NW Downwind  

5 AAQ 5 Ayothiyapattinam 3.77  NW Downwind  

6 AAQ 6 Nattamangalam 4.70  NE Cross wind  

7 AAQ 7 Kasi Nagar 3.66 SW Cross wind 
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FIGURE 3.9: STUDY AREA MAP WITH MONITORING LOCATIONS 

 

TABLE 3.9: SUMMARY OF AMBIENT AIR QUALITY RESULTS 

 

Particulate matter PM-2.5 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 
AAQ-1 21.8 20.1 20.9 21.7 0.54 
AAQ-2 24.7 21.7 23.2 24.7 0.94 
AAQ-3 21.8 19.1 20.4 21.8 0.85 
AAQ-4 21.3 17.8 19.5 21.0 0.98 
AAQ-5 24.6 21.1 23.1 24.4 0.96 
AAQ-6 25.9 22.1 24.1 25.8 1.19 
AAQ-7 24.9 22.9 23.5 24.9 0.81 

Particulate matter PM-10 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 
AAQ-1 42.8 39.9 41.4 42.8 0.74 

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

Analysis Start Date 05.03.2021    Sample Quantity - 

Analysis End Date 31.05.2021       Packing Condition - 

Sampling Done By ETS STAFF        Weather Condition Clear 
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AAQ-2 46.4 42.4 44.4 46.3 1.22 
AAQ-3 42.8 38.4 40.1 42.5 1.01 
AAQ-4 41.9 39.4 40.9 41.9 0.90 
AAQ-5 47.2 42.7 44.4 46.9 1.09 
AAQ-6 47.6 43.5 45.8 47.3 0.88 
AAQ-7 46.9 43.2 45.5 46.8 1.00 

Sulphur Di-oxide as SO2  

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 
AAQ-1 9.8 7.8 8.7 9.8 0.53 
AAQ-2 8.8 7.1 8.2 8.8 0.53 
AAQ-3 7.8 5.6 6.7 7.7 0.47 
AAQ-4 6.9 5.1 6.0 6.8 0.44 
AAQ-5 7.9 6.2 7.0 7.8 0.43 
AAQ-6 7.9 6.1 7.2 7.8 0.39 
AAQ-7 7.9 6.1 7.2 7.8 0.37 

Oxide of Nitrogen as NO2 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 
AAQ-1 24.7 19.5 21.7 24.7 1.41 
AAQ-2 24.7 20.5 23.5 24.7 1.30 
AAQ-3 23.9 20.6 22.5 23.8 0.74 
AAQ-4 24.9 21.1 23.5 24.8 1.01 
AAQ-5 24.9 22.2 23.4 24.8 0.90 
AAQ-6 24.9 21.5 23.7 24.8 0.80 
AAQ-7 26.8 21.9 23.9 26.2 1.37 

 

3.8.4 Observations of Primary Data: 

➢ PM2.5 concentration in the study area varied from 17.8 to 25.9 μg/m3 during the study 

period. 

➢ PM10 concentration in the study area varied from 38.4 to 47.6 μg/m3 during the study 

period. 

➢ SO2 concentration in the study area varied from 5.1 to 9.8 μg/m3 during the study 

period. 

➢ NO2 concentration in the study area varied from 19.5 to 26.8 μg/m3during the study 

period. 

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

PM2.5, SO2, and NO2 at all the monitoring locations was within the permissible limits 

specified by CPCB. 

 

3.9 NOISE ENVIRONMENT 

3.9.1 Baseline Status 

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

selected for ambient air quality monitoring. The details of noise monitoring locations are 

given in Table 3.10 and are shown in Figure-3.10. Monitoring stations and the results are 

summarized in Table 3.11. 
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TABLE 3.10: NOISE SAMPLING LOCATIONS IN THE STUDY AREA 

S. No. 
Station 

Code 
Locations 

Distance 

(Km) 

Direction 

of wind 

Criteria 

w.r.t Project Site 

1 N 1 Project Site - Core zone Core zone 

2 N 2 Moonukottaikadu 2.77  SE Upwind  

3 N 3 Mettupatti Colony 4.37  SE Upwind  

4 N 4 Subramani Maligai Store, 

Ramalingaouram nearest 

habitat  

0.57  NW Downwind  

5 N 5 Ayothiyapattinam 3.77  NW Downwind  

6 N 6 Nattamangalam 4.70  NE Cross wind  

7 N 7 Kasi Nagar 3.66 SW Cross wind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURE 3.10: STUDY AREA MAP WITH NOISE MONITORING LOCATIONS 
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TABLE 3.11: AMBIENT NOISE LEVEL MONITORING RESULTS, [dB(A)] 

 

 

 

 

 

 

Location N1  N2  N3  N4  

S.No 
Time 

(Hrs) 

Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 
dB(A) 

Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 
dB(A) 

Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 
dB(A) 

Min 

dB(A) 

Max 

dB(A) 
dB(A) 

1 0600 33.6 42.8 36.5 35.8 46.7 43.3 35.8 42.4 40.5 23.7 46.6 41.7 

2 0700 33.4 42.5 39.9 33.6 46.3 43.5 31.9 39.4 37.1 29.6 48.6 42.6 

3 0800 35.2 46.2 40.0 36.8 46.8 43.2 34.6 43.1 39.8 32.5 49.5 43.6 

4 0900 36.4 48.2 45.5 39.2 38.3 37.2 35.7 41.7 39.3 36.1 47.6 42.8 

5 1000 36.3 47.3 45.8 33.5 47.6 44.8 32.6 40.4 45.1 36.6 46.5 44.1 

6 1100 35.1 45.7 43.3 33.5 44.1 38.8 34.9 43.6 41.1 36.7 45.5 43.0 

7 1200 36.3 44.9 42.5 35.7 44.6 41.1 36.2 46.8 44.2 36.5 46.5 43.9 

8 1300 38.7 45.2 42.7 36.1 47.2 44.5 40.6 48.5 45.1 33.8 45.8 44.5 

9 1400 35.9 45.5 41.9 36.4 43.5 41.9 38.5 47.6 40.7 35.6 45.8 45.1 

10 1500 34.2 43.4 40.9 32.9 44.3 42.6 35.1 41.9 42.5 36.5 48.9 45.3 

11 1600 35.7 45.8 42.1 33.7 41.7 39.3 36.2 45.6 43.1 36.4 44.5 43.2 

12 1700 39.7 44.7 42.3 32.9 40.6 38.3 38.5 43.2 40.7 38.2 48.6 46.0 

13 1800 34.5 42.9 41.5 34.6 36.1 40.1 35.7 44.4 41.1 36.7 42.8 44.2 

14 1900 36.8 46.8 43.3 32.8 44.2 21.5 32.9 40.9 38.5 38.4 44.3 41.3 

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

Analysis Start Date 22.05.2021 Sample Quantity - 

Analysis End Date 23.05.2021 Packing Condition - 

Sampling Done By ETS STAFF Category of Area Industrial Area 



Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 5.505 Ha, located in Periyagoundapuram 

Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 3: Description of Environment 

 

Enviro Resources, Mumbai         80 

Location N1  N2  N3  N4  

15 2000 34.5 45.4 42.8 34.6 45.6 42.9 32.5 40.1 37.8 36.9 47.6 44.9 

16 2100 36.2 44.8 42.2 34.9 42.9 39.0 34.8 42.6 40.0 32.6 46.5 38.6 

17 2200 35.8 44.1 43.5 34.5 43.2 40.7 33.9 43.2 40.8 31.5 47.2 39.4 

18 2300 31.5 44.5 38.2 32.9 44.8 40.6 35.6 44.7 39.1 30.2 42.6 37.8 

19 0000 37.6 43.2 39.6 35.8 41.3 38.8 32.6 40.9 38.5 31.0 37.5 36.7 

20 0100 31.6 40.7 39.2 33.7 42.7 39.3 33.9 41.5 39.1 31.5 37.6 35.5 

21 0200 32.5 43.6 39.6 31.5 42.6 39.9 31.5 38.5 36.6 27.2 36.4 33.9 

22 0300 33.9 40.7 38.6 33.9 35.7 34.9 32.6 40.6 38.2 24.6 35.6 32.9 

23 0400 33.5 39.9 37.2 33.4 39.8 36.7 32.3 40.7 38.4 26.7 35.9 32.1 

24 0500 30.5 35.4 33.7 31.5 36.6 34.8 33.4 41.8 39.3 25.6    38.9 30.3 

Day Mean dB(A) 42.4 
Day Mean 

dB(A) 
41.0 Day Mean dB(A) 40.8 Day Mean dB(A) 44.2 

Night Mean dB(A) 38 
Night Mean 

dB(A) 
38 Night Mean dB(A) 38.5 Night Mean dB(A) 34.5 

 

Location N5  N6  N7  

S.No Time (Hrs) Min Max dB(A) Min Max dB(A) Min Max dB(A) 

1 0600 46.3 48.5 39.8 32.7 40.3 38.7 31.4 41.3 36.9 

2 0700 44.6 46.9 40.9 33.5 41.4 39.1 35.6 40.7 38.2 

3 0800 45.8 47.5 4.5 34.48 42.2 39.5 34.6 41.2 39.1 

4 0900 47.1 47.6 42.7 32.9 44.1 38.5 31.3 39.5 39.1 

5 1000 45.9 48.1 43.2 33.6 41.6 39.7 34.5 40.2 37.6 

6 1100 44.3 46.3 45.4 32.3 40.3 38.7 35.8 41.6 39.1 

7 1200 45.8 46.2 46.0 35.7 41.2 37.6 35.6 43.7 41.2 
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Location N5  N6  N7  

S.No Time (Hrs) Min Max dB(A) Min Max dB(A) Min Max dB(A) 

8 1300 42.2 45.7 45.9 33.8 42.6 39.3 31.5 39.4 40.4 

9 1400 43.8 46.5 45.4 36.1 44.7 41.1 33.9 41.7 42.4 

10 1500 42.9 46.7 45.2 33.2 42.2 40.5 32.2 40.3 42.5 

11 1600 44.6 46.6 45.5 34.6 43.7 41.2 34.2 43.6 41.1 

12 1700 45.9 47.5 46.2 35.5 44.5 42.3 32.3 40.1 43.3 

13 1800 44.7 47.3 46.6 34.2 42.3 40.9 35.9 43.4 40.7 

14 1900 45.8 47.3 43.8 36.8 44.5 42.7 36.1 40.4 42.6 

15 2000 45.2 48.6 42.2 31.9 39.2 36.1 34.7 43.6 41.1 

16 2100 45.7 46.3 40.0 36.7 40.1 37.8 36.5 47.6 40.7 

17 2200 45.1 47.6 39.8 33.6 41.8 39.2 33.8 41.6 38.9 

18 2300 38.7 42.3 39.9 32.6 40.4 38.1 33.5 42.9 39.8 

19 0000 35.9 42.6 40.4 33.4 39.2 36.9 31.5 39.4 37.0 

20 0100 34.8 38.8 37.2 33.6 41.4 39.5 32.9 40.2 37.9 

21 0200 35.1 39.9 35.5 34.8 40.6 38.2 33.8 41.7 39.1 

22 0300 34.2 37.5 34.9 31.4 39.2 36.9 31.7 38.5 36.3 

23 0400 35.2 38.1 37.7 35.7 42.7 40.4 32.6 40.7 38.4 

24 0500 33.1 37.4 35.8 32.7 40.7 38.5 31.1 38. 36.3 

Day Mean dB(A) 46.1  39.6  39.2 

Night Mean dB(A) 37.4  38.8  37.9 
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3.9.2 Observations 

From the above table, it is observed that the ambient noise levels at all the monitoring 

locations and villages as the permissible limits of 55 dB(A) for day time and 45 dB(A) for 

night time observed within permissible limit.  

 

3.10 WATER ENVIRONMENT  

3.10.1 Topography & Drainage Pattern 

Topography  

The lease applied area is exhibits elevated terrain. The area has gentle sloping towards western 

side. The maximum altitude of the area is 347m (max) above Mean Sea level.  

 

Drainage Pattern of the area 

There are no developed surface drainage channels in the study area. The area is studded 

with few tanks that serve as the source of drinking water and their surplus feeds adjoining 

tanks. The area is mostly dry in all seasons except rainy seasons. Salem district is drained 

by tributaries of Cauvery and Vellar rivers. Cauvery river, which is perennial in nature, 

flows along the western and southern boundaries of the district. Sarabanga and 

Tirumanimuttar are important tributaries of Cauvery River and originate in the Shevroy 

hills. The Swetha and Vasishta rivers are tributaries of Vellar river. The Swetha river 

originates in the Kollimalai and flows eastwards and joins the Vellar river. The Vasishta 

river originates in the chitteri hills and flows southwards and joins the Vellar river. In 

general, the district is characterized by dendritic drainage. 

 

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

prominent water course or nallah is inferred. During rainy season the surface runoff flows 

in E to W direction. The quarrying activity will not hinder the natural flow of rainwater. 

 

3.10.2 Rainfall 

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

and lasts till September. The normal average rainfall in the Salem district is 997.9 mm.  

 

3.10.3 HYDROLOGY 

The Cauvery River is situated at 25 km from the study area, and the study area is located 

under the basin of the river Kaveri. Tirumanimuttar river and other reservoirs are in the 

study area. Due to which the cultivation in the study area is very good. 

 

The area represents a gently slope. this river is within 10 km radius. Figure 3.11, represent 

the drainage pattern of the study area. Thirumanimuthar River is one of the tributary of River Cauvery. Thirumanimuthar river originating from Arunuthimalai Hills and Shevroy’s 
hills in the northern part of Salem District. It traverses through Valappadi, Yercaud, Salem, 
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Rasipuram, Salem and Paramathivelur taluks in Salem and Salem Districts and Confluences 

with river Cauvery near Nanchai Idayar village in ParamathiVelur Taluk of Salem District. 

Total length of the river is about 105kms. 

 

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

observed in study area.  Tirumanimuttar river is at 6Km, W from project site and other 

reservoirs are located in the study area. Due to which the cultivation in the study area is 

very good. The area represents a gently slope. this river is within 10 km radius. Table 4 and 

Figure 8 represent the drainage pattern of the study area. 

 

The study area is part of Thirumanimuthar river basin. Dendritic to sub dendritic type of 

drainage is observed in study area.  The 10km study area comprises of small stream the 

major is Thirumanimuthar River 8.85 Km in north direction.  

 

TABLE 3.12: DISTANCE & DIRECTION OF RIVER/STREAM/NALA WITHIN THE 10KM 

RADIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3.11: DRAINAGE PATTERN 10 KM RADIUS 

Name of the 

River/Stream/Nala 

Distance from Project Site 

(Km) 

Direction from Project Site 

Tirumanimuttar River 8.85 km N 
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3.10.4 Hydrogeological studies 

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

and Colluvial deposits of limited areal extents along the courses of major rivers and foothills 

respectively. Weathered and fractured crystalline rocks and the Recent Colluvial deposits 

constitute the important aquifer systems in the district.  

 

Colluvial deposits represent the porous formations in the district. These deposits comprise 

boulders, cobbles, gravels, sands and silts and are seen in the foothills of all the major hill 

ranges. The thickness of these aquifers ranges from a few meters to as much as 25 m. Ground 

water occurs under phreatic conditions and is developed by means of dug wells. They are 

important from ground water development point of view in the hilly terrain.  

 

Granite Gneiss, Charnockite, Granites and other associates represent the hard consolidated 

crystalline rocks. Ground water occurs under phreatic conditions in the weathered mantle 

and under semi-confined conditions in the fractured zones. These rocks are devoid of 

primary porosity but are rendered porous and permeable with the development of 

secondary openings by fracturing and their interconnection. The thickness of weathered 

zone in the district ranges from <1m to more than 25 m. The depth of the dug wells tapping 

weathered residuum ranged from 10 to 38 m bgl.  

 

Dug wells have traditionally been the most common ground water abstraction structures 

used for irrigation in the district. The yields of the open wells are low in the hill areas about 

500 lpm for a drawdown of 2 m for four hours pumping, whereas the open wells in the plains 

varies from 200 to 1000 lpm. The yields of dug wells are improved at favorable locations by 

construction of extension bores, which are 50 to 75 m. deep. In recent years, the declining 

water levels and reduction in yields of wells are being observed due to increased extraction 

of ground water by a large number of bore wells for irrigation purposes. The Specific capacity 

of large diameter wells tested in crystalline rocks from 59 to 270 lpm / m. of drawdown  

 

The yield of bore wells drilled down to a depth of 40 to 75 m, by various state agencies mainly 

for domestic purposes ranged from 20 to 500 lpm. The yield of successful bore wells drilled 

down to a depth of 300 m bgl during the ground water exploration programme of Central 

Ground Water Board ranged from <1 to 14 lps. 

 

The depth to water level in the district varied between 0.10 – 11.46 m bgl during pre-

monsoon depth to water level (May 2006) and varied between 0.10 – 17.15 m bgl during 

post monsoon depth to water level (Jan 2007). The seasonal fluctuation shows a rise in water 

level, which ranges from 0.20 to 3.25 m bgl. The piezometric head varied between 3.00 to 

18.00 m bgl (May 2006) during pre-monsoon and 2.02 to 19.62 m bgl during post monsoon. 

(Source: Microsoft Word - Salem-DT-GW-BR-Approved.doc (cgwb.gov.in)). 

http://cgwb.gov.in/District_Profile/TamilNadu/Salem.pdf
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Type of Aquifer       Discontinuous Unconfined to Semi Confined Aquifers  

in Fissured Formations 

Well Yield in Lpm 45 - 545 

Transmissivity (T)m2/day 10.2 - 542.8 

Permeability (K)(m/day)) 0.1 - 50 

Depth of Water level 20m to 36m 

(Source: Salem | TWAD (tn.gov.in)). 

3.10.5 Site Specific Ground Water Table scenario 

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

45 to 48 bgl while Post Monsoon water level in the area is observed from 44 to 46 bgl. As 

per data obtained from nearby village borewells are tabulated in Table 3.13 and 3.14. 

 

TABLE 3.13: WATER LEVEL 

Particulars Project 

Water Table Level 

During summer  

Pre Monsoon 

45-48m 

Post Monsoon 44-46m 

Particulars Distance & 

Direction 

Depth  

(m) 

Water Level 

(m) 

Open Well  

(3 Nos) 

350 m, North East  19 16.5 

310 m, South East 18 15 

390 m, South West 17 15.5 

Bore Well 

(2 Nos) 

135 m, North  160 44 

40 0m, North West 180 47 

 

TABLE 3.14: PRE MONSOON WATER LEVEL OBSERVED IN BOREWELLS WITH 1KM 

RADIUS 

Station 

Code 

Latitude  Longitude March April May Average 

Water Level bgl in m 

A.  11°39'32.02"N 78°16'9.35"E 45.25 46 46.50 45 

B.  11°39'25.65"N 78°16'1.74"E 45 47 46 46 

C.  11°39'9.29"N 78°15'51.05"E 40 42 41 41 

D.  11°39'10.86"N 78°15'40.34"E 44 43 45 44 

E.  11°39'4.25"N 78°16'22.31"E 48 46 47 47 

F.  11°39'18.81"N 78°16'27.34"E 45 46 46 46 

G.  11°39'24.32"N 78°16'35.20"E 44 45 45 45 

H.  11°39'38.60"N 78°16'27.87"E 41 42 44 42 

https://www.twadboard.tn.gov.in/content/salem
https://www.twadboard.tn.gov.in/content/salem
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Station 

Code 

Latitude  Longitude March April May Average 

Water Level bgl in m 

I.  11°39'49.81"N 78°16'8.53"E 42 43 45 43 

J.  11°39'35.08"N 78°15'51.93"E 44 46 47 46 

K.  11°39'24.67"N 78°15'43.47"E 43 44 45 44 

Source: Field Monitoring Data 

 

3.10.6 GEOPHYSICAL SURVEY 

Geophysical survey was carried out in that area by SSRMP-ATS Instrument with the 

help of IGIS software. Low resistance encountered at the depth between 48m bgl. The 

quarrying operations is restricted upto 61 m (21 m AGL + 40 m BGL). 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 this proposed 

project. During rainy season there is a possibility of collection of seepage water from 

the subsurface levels this is due to the fracture and fissures at a depth of 45 m to 48 m. 

Since the total mining depth is 61 m (21 m AGL + 40 m BGL), the water seepage from 

the fractured zone is not anticipated.  

 

 
FIGURE 3.12: WATER LEVEL CONTOURS OBSERVED WITHIN 1KM RADIUS 
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3.10.6.1 Methodology and Data Acquisition 

VES Resistivity Method for delineating lateral as well vertical discontinuities in the resistive structure of the Earth’s subsurface is well established. 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. The 

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 

ρa = GΔV 

          I 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 = Fρw = a Ømρw 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 

 

3.10.6.2 Survey Layout 

Here the present study is considered with Schlumberger array. The layout for a resistivity 

survey depends on the choice of the current and potential electrode arrangement, which 

is called electrode 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. The field equipment deployed for the study is in a deep resistivity meter with 



Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 

5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil 

Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 3: Description of Environment 

 

Enviro Resources, Mumbai  88 

a model of SSR – MP – ATS. This Signal stacking Resistivity meter is a high quality data 

acquisition system incorporating several innovation features for Earth resistivity. 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. 

 

 
FIGURE 3.13: 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. 

 

TABLE 3.15: GPS CO-ORDINATES OF VES LOCATION 

No of 
station 

Co-ordinates 
Vertical Electrical Sounding depth in 

(m) 

Station 1 
11°39'26.36"N  
78°16'7.22"E 

100m 

Source: Field Data 

 

3.12.6.3 Data Presentation 

TABLE 3.16 VES RESULTS OF STATION 1 

S.No Ab/2 Mn/2 K R Rho 

1 2 1 6.21 22.81 141.6501 
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S.No Ab/2 Mn/2 K R Rho 

2 4 1 25.05 9.14 228.957 

3 6 1 56.45 5.45 307.6525 

4 8 1 100.41 4.03 404.6523 

5 10 1 156.95 3.29 516.3655 

6 10 5 25.05 16.51 413.5755 

7 15 5 64.3 7.51 482.893 

8 20 5 119.25 4.81 573.5925 

9 30 5 276.25 2.95 814.9375 

10 40 5 496.05 2.29 1135.955 

11 50 5 305.21 1.95 1518.368 

12 60 5 1124.05 1.81 2034.531 

13 70 5 1532.25 1.69 2589.503 

14 80 5 2003.25 1.59 3185.168 

15 90 5 2537.05 1.55 3932.428 

16 100 5 3133.65 1.53 4794.485 

Source: Field Data 

 

3.10.6.4 Geophysical Data Interpretation 

From the interpreted data, it has inferred that the area has moderate groundwater potential 

in the investigated area. This small quarrying operation is above ground level and 

topography is hilly and will not have any significant impact on the Ground Water. 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.  

 

3.10.7 Water requirement  

Total water requirement in the rough stone mine for the project is estimated to be 2 KLD. 

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

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

supplied from nearby villages. 

 

3.10.8 Baseline Status  

The existing status of groundwater and surface water quality was assessed by identifying 6 

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

 

The physico-chemical characteristics of ground are given in the Tables 3.18 respectively. 
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TABLE-3.17: DETAILS OF WATER SAMPLING LOCATIONS 

Sr. 

No. 

Station 

Code 

Locations Distance 

(Km) 

Direction Criteria 

1 GW 1 Moonukottaikadu 2.77  SE Upwind  

2 GW 2 Mettupatti Colony 4.37  SE Upwind  

3 GW 3 

Subramani Maligai Store, 

Ramalingaouram nearest 

habitat  

0.57  

NW Downwind  

4 GW 4 Ayothiyapattinam 3.77  NW Downwind  

5 GW 5 Nattamangalam 4.70  NE Cross wind  

6 GW 6 Kasi Nagar 3.66 SW Cross wind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3.14: WATER MONITORING LOCATIONS 
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TABLE 3.18: PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF GROUND WATER  

 

 

 

 

 

 

S. 

No. 
Test Parameter Unit 

GW 1 

Result 

GW 2 

Result 

GW 3 

Result 

GW 4 

Result 

GW 5 

Result 

GW 6 

Result 

Specification/Limit 

(As per IS:10500: 2012 ) Test Method 

Desirable  Permissible  

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

2 Odour … Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable APHA 2150-B 

3 pH … 7.38 7.52 7.26 7.25 7.36 6.98 6.5 - 8.5 No Relaxation APHA 4500-H+ 

4 Conductivity µs/cm 562.0 698.0 650.0 608.0 653.0 555.0 
Not 

Specified 
Not Specified APHA 2510-B 

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

6 
Total Dissolved 

Solids,(TDS) 
mg/L 388.5 483.8 449.5 420.8 451.6 383.2 500 2000 APHA 2540-C 

7 
Total Hardness, 

(CaCO3) 
mg/L 136.6 161.2 139.8 134.5 168.8 128.5 200 600 APHA 2340-C 

8 
Calcium, 

(Ca) 
mg/L 24.8 29.6 29.4 26.6 25.5 28.4 75 200 

APHA 3500:(Ca)-

B 

9 
Magnesium 

(Mg) 
mg/L 15.7 15.0 13.5 17.3 16.3 16.4 30 100 

APHA 3500:(Mg)-

B 

10 
Total Alkalinity 

(CaCO3) 
mg/L 158.5 186.5 163.7 125.5 171.0 152.2 200 600 APHA 2320-B 

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

Analysis Start Date 25.05.2021 Sample Quantity 2.0+ 0.5 Litre 

Analysis End Date 30.05.2021   Packing Condition Sealed 

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

No. 
Test Parameter Unit 

GW 1 

Result 

GW 2 

Result 

GW 3 

Result 

GW 4 

Result 

GW 5 

Result 

GW 6 

Result 

Specification/Limit 

(As per IS:10500: 2012 ) Test Method 

Desirable  Permissible  

11 
Chloride, 

(Cl) 
mg/L 72.4 77.4 75.5 63.2 56.4 79.4 250 1000 

APHA 4500:(Cl- )-

B 

12 
Sulphate, 

(SO4) 
mg/L 15.7 26.5 17.0 23.0 26.7 18.5 200 400 

APHA 4500:(SO4)-

E 

13 Iron,(Fe) mg/L 0.21 0.21 0.16 0.14 0.15 0.14 0.3 No Relaxation APHA-3120B 

14 
Chlorine 

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

15 
Fluoride, 

(F) 
mg/L 0.12 0.20 0.19 0.24 0.17 0.16 1 1.5 

APHA 4500:(F- )-

D 

16 
Nitrate, 

(NO3 ) 
mg/L 17.6 14.8 15.3 13.4 18.4 16.8 45 No Relaxation 

APHA 4500:(NO3-

)-B 

17 
Copper, 

(Cu) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05 1.5 APHA 3120B 

18 
Manganese, 

(Mn) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.1 0.3 APHA-3120B 

19 
Mercury, 

(Hg) 
ug/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 No Relaxation APHA-3114C 

20 
Cadmium, 

(Cd) 
mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 No Relaxation APHA 3120B 

21 
Selenium, 

(Se) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 No Relaxation APHA-3120B 

22 
Aluminium, 

(Al) 
mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.2 APHA-3120B 

23 Lead,(Pb) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 No Relaxation APHA-3120B 

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

No. 
Test Parameter Unit 

GW 1 

Result 

GW 2 

Result 

GW 3 

Result 

GW 4 

Result 

GW 5 

Result 

GW 6 

Result 

Specification/Limit 

(As per IS:10500: 2012 ) Test Method 

Desirable  Permissible  

25 
Total Chromium, 

(Cr) 
mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Not 

Specified 
Not Specified APHA-3120B 

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

(B)-C 

27 Mineral Oil mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.5 No Relaxation 
IS 3025  

(Part-39) 

28 

Phenolic 

Compound, 

(C6H5OH) 

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

29 

Anionic 

Detergent(MBAS

) 

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

30 
Cyanide, 

(CN)* 
mg/L Absent Absent Absent Absent Absent Absent 0.05 No Relaxation 

APHA 4500: 

(CN-)-D 

31 
Total Coliform 

Count 

MPN/1

00mL 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 Shall Not Be Detectable IS 1622 

32 Escherichia coli 
MPN/1

00mL 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 Shall Not Be Detectable IS 1622 

33 
Barium, 

(Ba) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 < 2 < 2 <0.005 0.7 No Relaxation APHA 3120B 

34 
Ammonia(as 

Total NH3-N)* 
mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.005 <0.005 <0.05 0.5 No Relaxation 

APHA 

4500:(NH3)-C 

35 Sulphide,(H2S) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 No Relaxation 
APHA 4500: 

(S2-)-D 



Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, 

Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 3: Description of Environment 

 

Enviro Resources, Mumbai         94 

S. 

No. 
Test Parameter Unit 

GW 1 

Result 

GW 2 

Result 

GW 3 

Result 

GW 4 

Result 

GW 5 

Result 

GW 6 

Result 

Specification/Limit 

(As per IS:10500: 2012 ) Test Method 

Desirable  Permissible  

36 
Molybdenum,(M

o) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.05 <0.05 <0.005 0.07 No Relaxation APHA-3120B 

37 
Arsenic, 

(As) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 0.05 APHA 3120B 

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

Specified 
Not Specified APHA 2540-D 
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3.10.9 Result Discussion 

3.10.9.1 Ground Water Quality 

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

compared with the standards. The pH of the water samples collected ranged from 6.98 to 

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

range of 383.2 to 483.8 mg/l in all samples. The total hardness varied between 128.5 to 168.8 

mg/l for all samples collected at 6 locations. 

 

In all samples, iron content is 0.14 to 0.21 mg/l, Nitrate in between 13.4 to 18.4 mg/l, fluoride 

varied between 0.12 to 0.24 mg/l, chloride 56.4 to 79.4 mg/l, Sulphate 15.7 to 26.7 mg/l, 

alkalinity 150.5 to 186.5 mg/l, calcium 24.8 to 29.6 mg/l and magnesium in between 15.0 to 

17.3 mg/l. The overall ground water quality was found to be good in most of the villages. The 

levels of heavy metals content were found to be within permissible limits.  

 

3.10.9.2 Surface Water Quality  

There is no surface water within 5 km radius of the study area. 

 

3.11  BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

3.11.1 Introduction 

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

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

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

biodiversity assessment generally concerns with, conducting biodiversity inventories, 

inventories for assessing existing biodiversity. This provides the information on the 

biodiversity richness of the area under consideration. The selection of indicators differs for 

each biodiversity monitoring and is entirely based on the output required from such 

biodiversity inventory. Any change in the surrounding environment could cause loss of 

species or decrease in biodiversity of the area. Therefore, the present study is proposed to 

assess the impact of the rough stone mining project on biological environment of the project 

site and surrounding area within 10 km radius. Accordingly, mitigation measures are 

planned to sustain the biological diversity.  

 

3.11.2 Ecological Impact Assessment 

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

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

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

planning. Environmental Impact Assessment (EIA) has emerged as a key to sustainable 

development by integrating social, economic and environmental issues. EIA has a major part 

to play as a component of EIA but also has other potential applications in environmental 
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planning and management. Ecological Impact Assessment provides a comprehensive review 

of the EIA process and summarizes the ecological theories and tools that can be used to 

understand, explain and evaluate the ecological consequences of development proposals. 

 

Environmental Impact Assessments have become an integral part of development projects 

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

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

taxonomical data is essential for the impact predictions. 

 

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

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

information on biodiversity profiles of the area, where the proposed project is setting up, is 

an essential part of the baseline studies of EIA. In such a situation, good primary baseline 

biodiversity survey is a pre-requisite for the collection of reliable data. These contributions 

towards biodiversity surveys may sometimes recognized as the actual value additions in 

terms of new records or a new data base but are more often recognized in the validation and 

updating of the existing information base. 

 

There is no National Parks, Eco sensitive areas, Wild life sanctuaries, Reserve Forest within 

the radius of 10km. An ecological survey of the study area was conducted particularly with 

reference to the listing of species and assessment of the existing baseline ecological 

(terrestrial) condition in the study area. 

 

3.11.3 Objectives of the study 

The ecological study of the area was conducted in order to understand the existing status of 

the flora and fauna to generate baseline information and evaluate the possible impacts on 

biological environment. The present study highlights the various issues pertaining to 

floristic diversity and faunal wealth in the surrounding area up to 10 km radius of the 

proposed project site. 

 

3.11.4 Methodology Adopted & Objective 

To achieve the above objective, a detailed study of the area was undertaken in 10 km radius 

from the proposed project area. The different methods adopted were as follows: 

➢ Primary field surveys to establish primary baseline of the study area;  

➢ Compilation of information available in published literatures and as obtained from 

Forest survey of India, Environmental Information Centre, Botanical Survey of India and 

Zoological Survey of India. 
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➢ The present report gives the review of published secondary data and the results of field 

sampling conducted and there are no forest blocks in study area. The detailed ecological 

assessment of the study a rea has been carried out with the following objectives: 

➢ Identification of flora and fauna within the study area; 

➢ Preparation of checklist of species which also include endangered, endemic and 

protected (both floral and faunal categories); and 

➢ Evaluation of impact of proposed expansion on flora and fauna of the area. 

 

The present study was carried out in given steps 

➢ Field survey was conducted by visual encounter survey for flora present within the 10 

km radius study area of all the proposed mine site. 

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

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

recorded. 

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

Book. 

➢ Plants and Animals communities were noted. 

 

3.11.5 Site selection criteria 

The core study area is located at Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem 

District, Tamil Nadu. The buffer study area comprises of 10 km radius from all the proposed 

rough stone quarry area. Selection of sampling locations was made with reference to 

topography, land use, vegetation pattern, etc. The observations were taken on natural 

vegetation, roadside plantation and non-forest area (agricultural field, in plain areas, village 

wasteland, etc.) for quantitative representation of different species. A methodology of 

Sampling Flora and fauna studies were carried out to assess the list of terrestrial plant and 

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

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

 

3.11.6 Flora Methodology 

To provide representative ecological status for the study area, the 10-km buffer zone has 

been divided into four quartiles for biodiversity sampling, i.e., NE (Quartile-1), NW (Quartile-

2) SW (Quartile-3) and SE (Quartile-4). Each of the quartiles have been examined for 

representative flora on randomly sampled quadrats for trees (25x25-m), shrubs (10x10-m) and 

herbs (2x2-m) depending upon prevailing geographical conditions and bio-diversity aspects of 

study area. 

 

 

 



Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 

5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil 

Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 3: Description of Environment 

 

Enviro Resources, Mumbai  98 

 

3.11.7 Fauna Methodology 

The assessment of fauna was done collecting the primary data from the project sites. The 

presence was also confirmed from the local inhabitants depending on the animal sightings 

and the frequency of their visits in the project area. In addition, officials, local people were 

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

physical search, hollow inspection, covering rocks, location of nesting sites and habitat 

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

envis data base (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species Database) and Zoological 

Survey of India (ZSI). 

 

3.11.7.1 Survey and Monitoring of Mammals 

Intensive survey was done by line transect method (Walking and in vehicle) for all major 

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

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

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

Direct observation technique was used for surveying large and medium sized mammals but 

this technique was perfectly suitable for surveying of diurnal mammals. 

 

3.11.7.2 Survey and Monitoring of Birds 

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

bird vocal sounds, the species were identified in consultation with village local people. 

Point count: In this method, the observer will stand in a randomly chosen point and birds 

seen or heard in 50m radius will be recorded for 5-min, this observation will be repeated in 

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

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

 

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

detected in survey time. Such species will be recorded by their appearance or by their call. 

 

3.11.7.3 Survey and Monitoring of reptiles 

Several survey techniques such as standard walk transect visual encounter survey methods 

were used to sampling reptiles in each and every habitat of the study area. Species 

identification was done by using standard field guides in consultation with village people 

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

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

literature and secondary information in consultation with local people and wildlife experts. 
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3.11.8 Flora in Core Zone 

Taxonomically a total of 15 species belonging to 16 families have been recorded from the 

core mining lease area. It is very dry and exhibit plain topography. Based on habitat 

classification of the enumerated plants the majority of species were Tree (6), Shrubs (4), 

Herbs (3) and Climber (2). The result of core zone of flora studies shows that Fabaceae and 

Arecaceae are the main dominating species.  

 

3.11.9 Flora in Buffer Zone 

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

core zone area because nearby some agriculture land. The agriculture land was found to 

dominate mostly in North, and East directions. Majority of the flat landscape around project 

unit is occupied by agriculture fields. It contains a total of 59 species belonging to 39 families 

have been recorded from the buffer zone. Floral (62) varieties among them   trees (25), shrubs 

(11) and herbs (14) and climbers (9) were identified. The result of buffer zone of flora studies 

shows that Fabaceae and Lamiaceae, Moraceae are the main dominating species in the study 

area. 

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

surrounding area.  

 

                  TABLE 3.19: FLORA IN CORE ZONE 

S. No Scientific Name Family  Local Name 

TREES 

1 Cocos nucifera Arecaceae Thennai maram 

2 Borassus flabellifer Arecaceae Panai maram 

3 Vachellia nilotica Fabaceae Karuvelam maram 

4 Mangifera indica Anacardiaceae Manga maram 

5 Azadirachta indica Meliaceae Vembu 

6 Morinda citrifolia Rubiaceae Nuna maram 

HERB 

7 Cynodon dactylon Poaceae Arugampul 

8 Tribulus terrestris Zygophyllales Nerunji 

9 Leucas aspera Lamiaceae Thumbai 

SHRUB 

10 Calotropis gigantea Apocynaceae Erukku 

11 Abutilon indicum Malvaceae Thuththi 

12 Mimosa pudica Mimosaceae Thottalchinungi 

13 Senna auriculata Fabaceae Avarai 

CLIMBER 
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14 Passiflora foetida Passifloraceae Sirupunaikkali 

15 Cissus quadrangularis Vitaceae Perandai 

 

TABLE 3.20: FLORA IN BUFFER ZONE 

S. 

No 

Scientific Name Family Local Name Resource 

use type 

TREE 

1.  Tamarindus indica Legumes Puliyamaram EM 

2.  Ficus religiosa Moraceae Arasanmaram M 

3.  Azadirachta indica Meliaceae Vembu M 

4.  Cocos nucifera Arecaceae Thennai maram EM 

5.  Borassus flabellifer Arecaceae Panai maram E 

6.  Musa Musaceae Vazhaimaram EM 

7.  Mangifera indica Anacardiaceae Manga E 

8.  Ficus benghalensis Moraceae Alamaram E 

9.  Bambusa bambo Poaceae Moonghil E 

10.  Ficus recemosa Moraceae. Athi EM 

11.  Lawsonia inermis Lythraceae Marudaani EM 

12.  Tectona grandis Verbenaceae Thekku E 

13.  Psidium guajava Myrtaceae Koyya EM 

14.  Emblica officinalis Phyllanthaceae Nelli EM 

15.  Morinda citrifolia Rubiaceae Nuna maram M 

16.  Sygygium cumini Myrtaceae Navalmaram EM 

17.  Manilkara zapota Sapotaceae Sapota E 

18.  Calophyllu inophyllum Calophyllaceae Punnai M 

19.  Carica papaya L Caricaceae Pappali maram EM 

20.  Vachellia nilotica Fabaceae Karuvelam maram M 

21.  Vitex negundo Verbenaceae Nochi E 

22.  Annona reticulata Annonaceae Seethapazham E 

23.  Murraya koenigii Asclepiadaceae Velipparuthi EM 

24.  Citrus lemon Rutaceae Ezhumuchaipalam EM 

25.  Eucalyptus globules Myrtaceae Eucalyptus EM 

HERB 

26.  Leucas aspera Lamiaceae Thumbai M 

27.  Acalypha indica Euphorbiaceae Kuppaimeni M 

28.  Eclipta prostata Asteraceae Karisilanganni EM 

29.  Centella asiatica Apiaceae Vallarai EM 

30.  Phyllanthus amarus Phyllanthaceae Kilanelli M 
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S. 

No 

Scientific Name Family Local Name Resource 

use type 

31.  Commelina benghalensis Commelinaceae Kanamvazha M 

32.  Achyranthes aspera Amaranthaceae Nayuruv M 

33.  Ocimum tenuiflorum Lamiaceae Thulasi M 

34.  Cyperus rotundus Cyperaceae Korai NE 

35.  Boerhavia diffusa Nyctaginaceae Mukurattai M 

36.  Tridax procumbens Asteraceae Veetukaayapoondu M 

37.  Cynodon dactylon Poaceae Arugampul E 

38.  Solanumnigrum Solanaceae Manathakkali EM 

39.  Cyperus compressus Cyperaceae Kunnakora NE 

SHRUB 

40.  Solanum torvum Solanaceae Sundaika EM 

41.  Phoenix pusilla Arecaceae Icham EM 

42.  Abutilon indicum Meliaceae Thuthi M 

43.  Senna auriculata Fabaceae Avarai M 

44.  Nerium indicum Apocynaceae Arali M 

45.  Hibiscu rosa-sinensis Malvaceae Chemparuthi EM 

46.  Jatropha curcas Euphorbiaceae Kattamanakku EM 

47.  Calotropis gigantea Apocynaceae Erukku M 

48.  Abrus precatorius Fabaceae Kundumani M 

49.  xoracoc cinea Rubiaceae Idlipoo M 

50.  Mimosa pudica Mimosaceae Thottalchinungi M 

CLIMBER 

51.  Jasminum augustifolium Oleaceae Malli EM 

52.  Cissus quadrangularis Vitaceae Perandai M 

53.  Lagenaria siceraria Cucurbitaceae Sorakkai EM 

54.  Coccinia grandis Cucurbitaceae Kovai M 

55.  Clitoriaternatia Fabaceae Sangupoo M 

56.  Solanum trilobatum Solanaceae Thuthuvelai EM 

57.  Trichosanthes dioica Cucurbitaceae Kovakkai EM 

58.  Passiflora foetida Passifloraceae Sirupunaikkali  

59.  Clitoria ternatea Fabaceae Karkakartum M 

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

3.11.10 FAUNA 

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

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

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

 

3.11.11 FAUNA IN CORE ZONE 

A total of 22 varieties of species observed in the Core zone of Periyagoundapuram village, 

rough stone quarry. Among them numbers of Insects 9 (37.5%), Reptiles 4 (20.83%), 

Mammals 3 (12.5%) and Avian 6 (29.16%). A total of 22 species belonging to 19 families have 

been recorded from the core mining lease area. None of these species are threatened or 

endemic in the study area and surroundings. There is no Schedule I species and six species 

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

were sighted in the mining lease area.  

 

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

the extensive field visit (Hoplobatrachus tigerinus), (Rana hexadactyla), (Bufo 

melonosticatus). There are no critically endangered, endangered, vulnerable and endemic 

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

in Table 3.21. 

TABLE 3.21: LIST OF FAUNA IN CORE ZONE 

S. No Scientific Name Family Name WPA 

Schedule 

IUCN List 

INSECTS 

1 Danaus plexippus Nymphalidae Schedule IV LC 

2 Catopsilia pyranthe Peridae NL LC 

3 Hieroglyphus sp Acrididae NL LC 

4 Hamitermes silvestri Blattodea NL LC 

5 Mantis religiosa Mantidae NL NL 

6 Crausius morosus Lonchodidae NL LC 

7 Sympetrum fonscolombii Libellulidae NL LC 

8 Acraea violae Nymphalidae NL LC 

9 Danaus genutia Nymphalidae NL NL 

REPTILES 

10 Hemidactylus frenatus Gekkonidae NL LC 

11 Sitanaponticeriana Agamidae NL LC 

12 Calotes versicolor Agamidae NL LC 

13 Eutropis carinata Scincidae NL LC 

MAMMALS 

14 Rattus rattus Muridae Schedule IV LC 

15 Mus booduga Muridae Schedule IV NL 
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16 Herpestes javanicus Herpestidae Schedule II LC 

AVES 

17 Meropsorientalis Meropidae NL LC 

18 Bubulcus ibis Ardeidae NL LC 

19 Acridotheres tristis Sturnidae NL LC 

20 Coturnix coturnix Phasianidae Schedule IV LC 

21 Corvussplendens Corvidae NL LC 

22 Dicrurus macrocercus Dicruridae Schedule IV LC 

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

3.11.10.1 FAUNA IN BUFFER ZONE 

Taxonomically a total of 40 species belonging to 29 families have been recorded from the 

buffer zone area. Based on habitat classification the majority of species were Insects 14 (35%), 

followed by Birds 15 (37.5%), Reptiles 5 (12.5%), Mammals 3 (7.5%) and amphibians 3 

(7.5%). There are one Schedule II species and twenty-two species are under schedule IV 

according to Indian wild life Act 1972. A total 15 species of bird were sighted in the study 

area. There are no critically endangered, endangered, vulnerable and endemic species were 

observed. 

The result of core & Buffer zone of fauna studies shows that Nymphalidae and Scincidae, 

Agamidae are the main dominating species in the study area; it is mentioned in Table No.3.5. 

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

vulnerable and endemic species were observed. Details of faunal diversity in buffer zone are 

given in Table 3.22. 

 

TABLE 3.22: FAUNA IN BUFFER ZONE 

S.No Scientific Name Family Name WPA Schedule IUCN List 

INSECTS 

1 Apis cerana Apidae Schedule IV LC 

2 Danaus plexippus Nymphalidae Schedule IV LC 

3 Danaus chrysippus Nymphalidae Schedule IV LC 

4 Danaus genutia Nymphalidae Schedule IV LC 

5 Eurythyrea austriaca Buprestidae Schedule IV NA 

6 Sympetrum fonscolombii Libellulidae NL LC 

7 Camponotus Vicinus Formicidae NL NL 

8 Ceratogomphus pictus Gomphidae Schedule IV  

9 Danainae Nymphalidae NL LC 

10 Euploea core Nymphalidae Schedule IV LC 

11 Mantis religiosa Mantidae NL NL 
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S.No Scientific Name Family Name WPA Schedule IUCN List 

12 Hieroglyphus sp Acrididae NL LC 

13 Zizina Otis indica Lycaenidae Schedule IV LC 

14 Tirumala limniace Nymphalidae Schedule IV LC 

REPTILES 

15 Calotes versicolor Agamidae NL LC 

16 Eutropis carinata Scincidae NL LC 

17 Hemidactylus frenatus Gekkonidae NL LC 

18 Sitanaponticeriana Agamidae NL LC 

19 Mabuya carinatus Scincidae NL LC 

MAMMALS 

20 Funambulus palmarum Sciuridae Schedule IV LC 

21 Mus booduga Muridae Schedule IV LC 

22 Herpestes javanicus Herpestidae Schedule II LC 

AVES 

23 Eudynamys Cucalidae Schedule IV LC 

24 Bubulcus ibis Ardeidae NL LC 

25 Acridotheres tristis Sturnidae NL LC 

26 Corvussplendens Corvidae NL LC 

27 Meropsorientalis Meropidae NL LC 

28 Pycnonotuscafer Pycnonotidae Schedule IV LC 

29 Psittacula krameri Psittaculidae NL LC 

30 Accipiter badius Accipitridae NL LC 

31 Coturnix coturnix Phasianidae Schedule IV LC 

32 Dicrurus macrocercus Dicruridae Schedule IV LC 

33 Dicrurus macrocercus Dicruridae Schedule IV LC 

34 Francolinus 

pondicerianus 

Phasianidae Schedule IV LC 

35 Coturnix coturnix Phasianidae Schedule IV LC 

36 Amaurornis phoenicurus Rallidae NL LC 

37 Fulica atra Rallidae Schedule IV LC 

38 Sphaerotheca breviceps Dicroglossidae Schedule IV LC 

39 Rana hexadactyla Ranidae Schedule IV LC 

40 Hoplobatrachus tigerinus Chordata Schedule IV LC 

*NL- Not listed, LC- Least concern, NT- Near threatened 
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3.11.11 Interpretation& Conclusion 

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife 

Protection Act 1972 as well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category 

as per IUCN. There is no endangered red list species found in the study area. Hence this small 

mining operation over short period of time will not have any significant impact on the 

surrounding flora and fauna. 

 

3.12 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 

A prosperous nation needs well-developed industries to provide the amenities of life to its 

citizens. Industrial development has had an important role in the socio -economic growth of 

countries. Rapid economic growth is often essential for achieving a reduction in absolute 

poverty. Industrialization is often essential for economic and social growth. 

Poverty reduction the pattern of industrialization, however, impacts remarkably on how the 

poor benefit from growth. Pro-poor economic and industrial policies focus on increasing the 

economic returns to the productive factors that the poor possess, e.g. raising returns to 

unskilled labour, whereas policies promoting higher returns to capital and land tend to 

increase inequality, unless they also include changes in existing patterns of concentration of 

physical and human capital and of land ownership. Use of capital-intensive methods instead 

of labor-intensive ones tends to increase employment, labour regulation, social protection, 

health, education, etc.  

Where the level of education is low and human capital concentrated. Income disparities, as 

does the employment of skill-based technologies, especially Also, the location of industrial 

facilities has an impact on overall poverty reduction and inequality. As enterprises are often 

concentrated in urban areas. The industrial revolutions led to the development of factories 

for large-scale production, with consequent changes in society like Growth and structure of 

employment, impact of Socio-economic reforms and globalization trade and employment, 

labour regulation, social protection, health, education, etc. In this manner all developmental 

projects have direct as well as indirect relationship with socio-economic aspect, which also 

include public acceptability for new developmental projects. Thus the study of socio-

economic component incorporating various facets related to prevailing social & cultural 

conditions and economic status of the project region is an important part of EIA study. 

 

There is no habitation/ village within the radius of 1km from the cluster area. 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. 
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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. 

 

3.12.1 Objectives of the Study 

The objectives of the socio-economic study are as follows: 

➢ To examine, current status of developmental parameter in identified study area. 

➢ To identify the direct and indirect impact on the social environment as a result of 

development project. 

➢ To evaluate the nature and magnitude of these impacts. 

➢ To provide probable mitigating measures on identified negative impacts due to 

proposed development activity on socio economic environment. 

 

3.12.2 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 

 

3.13 ADMINISTRATIVE SETUP OF SALEM DISTRICT 

An official Census 2011 detail of Salem, a district of Tamil Nadu has been released by 

Directorate of Census Operations in Tamil Nadu.  Enumeration of key persons was also done 

by census officials in Salem District of Tamil Nadu. 

 

In 2011, Salem had population of 3,482,056 of which male and female were 1,781,571 and 

1,700,485 respectively. In 2001 census, Salem had a population of 3,016,346 of which males 

were 1,563,633 and remaining 1,452,713 were females. Salem District population 

constituted 4.83 percent of total Maharashtra population. In 2001 census, this figure for 

Salem District was at 4.83 percent of Maharashtra population. 

 

There was change of 15.44 percent in the population compared to population as per 2001. 

In the previous census of India 2001, Salem District recorded increase of 17.20 percent to its 

population compared to 1991. 

 

3.13.1  Salem District Density 

The initial provisional data released by census India 2011, shows that density of Salem 

district for 2011 is 665 people per sq. km. In 2001, Salem district density was at 575 people 

per sq. km. Salem district administers 5,237 square kilometers of areas. 
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3.13.2 Salem Literacy Rate 

The initial provisional data released by census India 2011, shows that density of Salem 

district for 2011 is 665 people per sq. km. In 2001, Salem district density was at 575 people 

per sq. km. Salem district administers 5,237 square kilometers of areas. 

 

3.13.3 Salem Sex Ratio 

The initial provisional data released by census India 2011, shows that density of Salem 

district for 2011 is 665 people per sq. km. In 2001, Salem district density was at 575 people 

per sq. km. Salem district administers 5,237 square kilometers of areas. 

 

3.13.4  Salem Child population 

The initial provisional data released by census India 2011, shows that density of Salem 

district for 2011 is 665 people per sq. km. In 2001, Salem district density was at 575 people 

per sq. km. Salem district administers 5,237 square kilometers of areas. 

  

3.13.5  Salem Houseless Census 

The initial provisional data released by census India 2011, shows that density of Salem 

district for 2011 is 665 people per sq. km. In 2001, Salem district density was at 575 people 

per sq. km. Salem district administers 5,237 square kilometers of areas. 

 

3.13.6 Salem District Urban/ Rural 

Out of the total Salem population for 2011 census, 50.95 percent lives in urban regions of 

district. In total 1,774,122 people lives in urban areas of which males are 898,297 and 

females are 875,825. Sex Ratio in urban region of Salem district is 975 as per 2011 census 

data. Similarly, child sex ratio in Salem district was 935 in 2011 census. Child population (0-

6) in urban region was 171,539 of which males and females were 88,651 and 82,888. This 

child population figure of Salem district is 9.87 % of total urban population. Average literacy 

rate in Salem district as per census 2011 is 79.67 % of which males and females are 85.79 % 

and 73.43 % literates respectively.  Out of the total Salem population for 2011 census, 50.95 

percent lives in urban regions of district. In total 1,774,122 people lives in urban areas of 

which males are 898,297 and females are 875,825. Sex Ratio in urban region of Salem district 

is 975 as per 2011 census data. Similarly, child sex ratio in Salem district was 935 in 2011 

census. Child population (0-6) in urban region was 171,539 of which males and females were 

88,651 and 82,888. This child population figure of Salem district is 9.87 % of total urban 

population. Average literacy rate in Salem district as per census 2011 is 79.67 % of which 

males and females are 85.79 % and 73.43 % literates respectively. In actual number 

1,276,801 people are literate in urban region of which males and females are 694,572 and 

582,229 respectively. 
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As per 2011 census, 49.05 % population of Salem districts lives in rural areas of villages. The 

total Salem district population living in rural areas is 1,707,934 of which males and females 

are 883,274 and 824,660 respectively. In rural areas of Salem district, sex ratio is 934 

females per 1000 males. If child sex ratio data of Salem district is considered, figure is 898 

girls per 1000 boys. Child population in the age 0-6 is 173,421 in rural areas of which males 

were 91,351 and females were 82,070. The child population comprises 10.34 % of total rural 

population of Salem district. Literacy rate in rural areas of Salem district is 65.74 % as per 

census data 2011. Gender wise, male and female literacy stood at 74.57 and 56.32 percent 

respectively. In total, 1,008,761 people were literate of which males and females were 

590,535 and 418,226 respectively. 

 

3.14 STUDY AREA 

The 10km radius village map is shown in Figure 3.15.  
 

 
FIGURE 3.15: VILLAGE MAP OF THE STUDY AREA 

 
3.14.1 Reconnaissance 
EIA study for Rough Stone Mine by Shri. C. Vijayakumar for Total Proposed Production of 
1,81,687 m3 of Rough Stone, S.F. No. 158/1 (Part-2), (Bit-1) over an extent of 1 Ha. of 
Periyakavundapuram Village, Tehsil-Vazapadi, District- Salem, Tamilnadu, India.  
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The details of information on demographic structure of the villages in the study area are 

presented in in Table 3.23.   

 

TABLE 3.23: LIST OF VILLAGES IN THE STUDY AREA 

SN District Tehsil Villages 

1. 

Salem 
Salem  

M.Palapatti 

2. Karpagam 
3. Vedapatti 
4. D.Perumalpalayam 
5. Sukkampatti 
6. Tadanur 
7. Mookkanur 

8. Aramanur 
9. Achanguttaipatti 

10. Kuppanur 
11. Vellaiyanpatti 
12. Valasaiyur 
13. Pallipatti 

14. Dasinayakkanpatti 
15. Valaiyakkaranur 
16. Mettupattithathanur 
17. Chinnanur 
18. Tailanur 
19. Adikarapatti 

20. J.Veeranam 
21. Korathupatti 
22. Udayapatti 
23. Jerugumalai 
24. Jalluthuppatti 
25. Kuralnatham 

26. Konamaduvu 
27. Vadapatty 
28 Sambakuttaipatti 
29. Adimalaipatti 
30. Thumbalpatti 
31. Kammalapatti 

32. Salem  
33. Panaimarathupatti  
34. 

Vazhapadi 
Kiraipatti 

35. Velampatti 
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SN District Tehsil Villages 

36. Anuppur 
37. Kuttathipatti 

38. Palapatti 
39. Eripudur 
40. Kullampatti 
41. Minnampalli 
42. Periyakavundapuram 
43. Chinnakavundapuram 

44. Karipatti 
45. Karumapuram 
46. Agrahara Nattaramangalam 
47. Sarkar Nattamangalam 
48. Nirmullikuttai 
49. Chandrapillaivalasai 

50. M.Perumalpalayam 
51. Mettupatti 
52. Kavurkkalpatti 
53. Vellalakundam 
54 Chenrayapalayam 
55. Kattuveppilaipatti 

56. Muttampatti 
57. Singipuram 
58. Veppilaipatti 
59. Tirumanur 
60. Gudamalai  
61. Vazhapadi  

Source: Primary Census Abstract 2011, Salem District, State Tamil Nadu 

 

3.14.2 Baseline Status     

 Baseline information is collected after delineation of the baseline study area in order to 

study the socio-economic profile of the project affected area. The process related to 

baseline database analysis includes: 

➢ Demographic Structure 
➢ Infrastructure Base  

➢ Economic Structure 

➢ Health Status 

➢ Cultural Attributes 
➢ Salient Observation 
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3.14.3 Demographic Structure  
The demographic structure of the study area was derived primarily from data of Census 

record of one district covering two tehsil and 61 villages. The demographic structures of 

each village in the study area as per Census 2011 are presented in Table 3.24.  Summary 

of demographic structure is presented in Table 3.25
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TABLE 3.24: DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF VILLAGE IN THE STUDY AREA 

SN Villages Area (ha.) 
No. of 

Household 

Total Population 0-6 Child Population Scheduled Cast Scheduled Tribes 

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

District: Salem, Tehsil: Salem 

1. M.Palapatti 591.36 704 2689 1368 1321 252 135 117 459 232 227 0 0 0 

2. Karpagam 129.72 97 331 174 157 27 13 14 115 62 53 0 0 0 

3. Vedapatti 223.27 348 1302 683 619 129 71 58 158 84 74 0 0 0 

4. D.Perumalpalayam 414.17 979 3644 1858 1786 357 183 174 1400 722 678 205 97 108 

5. Sukkampatti 326.68 1077 4104 2056 2048 417 216 201 1659 823 836 8 4 4 

6. Tadanur 378.02 572 2169 1074 1095 208 114 94 308 151 157 738 358 380 

7. Mookkanur 291.8 295 1138 560 578 95 41 54 60 29 31 352 171 181 

8. Aramanur 141.85 94 314 165 149 26 13 13 0 0 0 250 130 120 

9. Achanguttaipatti 453.44 624 2406 1249 1157 261 139 122 1092 562 530 485 251 234 

10. Kuppanur 390.96 486 1793 942 851 188 102 86 232 115 117 49 24 25 

11. Vellaiyanpatti 1232.89 320 1257 639 618 160 93 67 132 66 66 0 0 0 

12. Valasaiyur 302.98 1485 5363 2720 2643 505 268 237 1031 532 499 64 32 32 

13. Pallipatti 412.9 969 3487 1796 1691 343 180 163 1347 687 660 11 6 5 

14. Dasinayakkanpatti 61.18 200 804 395 409 75 35 40 32 10 22 0 0 0 

15. Valaiyakkaranur 117.46 239 890 464 426 94 44 50 9 4 5 0 0 0 

16. Mettupattithathanur 500.76 1852 6606 3322 3284 527 260 267 419 192 227 13 3 10 

17. Chinnanur 90.18 656 2434 1264 1170 302 162 140 3 2 1 0 0 0 

18. Tailanur 144.1 611 2255 1159 1096 251 130 121 123 63 60 0 0 0 

19. Adikarapatti 171.08 1288 5371 2659 2712 608 315 293 3744 1827 1917 0 0 0 

20. J.Veeranam 584.02 2865 11037 5624 5413 1211 615 596 2632 1348 1284 0 0 0 

21. Korathupatti 122.94 395 1547 778 769 153 84 69 750 386 364 0 0 0 
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SN Villages Area (ha.) 
No. of 

Household 

Total Population 0-6 Child Population Scheduled Cast Scheduled Tribes 

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

22. Udayapatti 351.76 2046 7888 3944 3944 839 436 403 1712 858 854 606 298 308 

23. Jerugumalai 148.79 188 824 431 393 107 61 46 0 0 0 818 427 391 

24. Jalluthuppatti 519.53 367 1341 697 644 124 76 48 2 1 1 1093 564 529 

25. kuralnatham 369.68 532 1792 921 871 171 93 78 465 236 229 457 231 226 

26. Konamaduvu 151.35 286 997 503 494 114 55 59 87 39 48 726 363 363 

27. Vadapatty 468.25 137 466 241 225 65 31 34 3 2 1 362 183 179 

28 Sambakuttaipatti 92.26 121 403 196 207 33 15 18 4 2 2 278 130 148 

29. Adimalaipatti 246.94 166 610 301 309 68 29 39 0 0 0 521 252 269 

30. Thumbalpatti 665.56 560 1965 972 993 177 89 88 78 40 38 1174 564 610 

31. Kammalapatti 624.67 667 2356 1175 1181 216 108 108 241 116 125 667 343 324 

SubTotal 21054.55 239441 918218 462310 455908 88076 45240 42836 126948 63532 63416 10173 5092 5081 

District: Salem, Tehsil: Vazhapadi 

32. Kiraipatti 154.03 72 282 151 131 29 16 13 0 0 0 235 125 110 

33. Velampatti 532 528 1995 1035 960 196 107 89 552 281 271 31 15 16 

34. Anuppur 895.13 885 3385 1736 1649 359 185 174 491 243 248 3 2 1 

35. Kuttathipatti 514.13 1146 4490 2289 2201 484 263 221 2924 1505 1419 1 1 0 

36. Palapatti 345.8 405 1547 800 747 147 74 73 231 125 106 7 2 5 

37. Eripudur 435.18 475 1806 910 896 198 91 107 825 430 395 10 7 3 

38. Kullampatti 288.31 748 2849 1417 1432 293 149 144 812 405 407 2 2 0 

39. Minnampalli 768.3 2272 9327 4770 4557 1001 538 463 4844 2465 2379 6 4 2 

40. 
Periyakavundapura

m 
760.54 975 3536 1740 1796 331 152 179 500 242 258 1336 653 683 

41. 
Chinnakavundapura

m 
235.44 838 3534 1805 1729 351 179 172 1168 592 576 111 63 48 
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SN Villages Area (ha.) 
No. of 

Household 

Total Population 0-6 Child Population Scheduled Cast Scheduled Tribes 

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female 

42. Karipatti 541.99 1278 4937 2450 2487 470 242 228 2832 1409 1423 12 7 5 

43. Karumapuram 585.46 596 2329 1185 1144 212 106 106 1042 519 523 0 0 0 

44. 
Agrahara 

Nattaramangalam 
272.54 1136 4437 2159 2278 412 209 203 1168 590 578 4 2 2 

45. 
Sarkar 

Nattamangalam 
456.16 672 2561 1328 1233 302 152 150 311 168 143 0 0 0 

46. Nirmullikuttai 487.98 1159 4419 2248 2171 537 282 255 2195 1121 1074 0 0 0 

47. Chandrapillaivalasai 871.67 1222 4709 2445 2264 532 290 242 970 493 477 1 1 0 

48. M.Perumalpalayam 553.52 1360 5232 2615 2617 509 247 262 3420 1672 1748 3 2 1 

49. Mettupatti 887.49 1174 4502 2271 2231 422 196 226 181 93 88 0 0 0 

50. Kavurkkalpatti 277.58 336 1279 640 639 132 74 58 638 334 304 10 6 4 

51. Vellalakundam 2209.39 1843 6904 3470 3434 695 372 323 1660 808 852 22 12 10 

52. Chenrayapalayam 177.29 406 1439 732 707 133 72 61 56 27 29 1 1 0 

53. Kattuveppilaipatti 698.7 1124 4297 2175 2122 467 251 216 1467 751 716 20 12 8 

54 Muttampatti 588.19 1023 3731 1872 1859 389 202 187 1593 809 784 1 1 0 

55. Singipuram 1266.32 1841 6868 3428 3440 708 362 346 882 452 430 0 0 0 

56. Veppilaipatti 716.89 979 3600 1756 1844 383 198 185 661 321 340 7 4 3 

57. Tirumanur 1176.63 1467 5282 2616 2666 496 246 250 1549 749 800 296 154 142 

58. Gudamalai  2221.8 48 204 101 103 24 9 15 166 79 87 0 0 0 

59. Vazhapadi  800 4582 17559 8843 8716 1679 886 793 4629 2335 2294 46 23 23 

60. Kiraipatti 154.03 72 282 151 131 29 16 13 0 0 0 235 125 110 

61. Velampatti 532 528 1995 1035 960 196 107 89 552 281 271 31 15 16 

Sub Total 19718.46 30590 117040 58987 58053 11891 6150 5741 37767 19018 18749 2165 1099 1066 

Total 40773 270031 1035258 521297 513961 99967 51390 48577 164715 82550 82165 12338 6191 6147 
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Source: Primary Census Abstract 2011, Salem District, State Tamil Nadu 

 
TABLE 3.25: SUMMARY OF DEMOGRAPHIC STRUCTURE IN STUDY AREA 

Demographic Parameters Details 

No. of States 1 
No. of District 1 
No. of Tehsil 2 
No. of Villages 61 
Total Area of surveyed village (ha) 40773 
Total No. of Households 270031 
Total Population 1035258 
Density of Population (per km2) 2538 
Sex Ratio (No. of female\ 1000 males) 986 
Child Population 99,967 (9.65%) 
Scheduled Castes  1,64,715 (15.91%) 
Scheduled Tribes  12,338 (1.19%) 
Literacy 
         Male 
         Female 

7,66,784 (74.06%) 
4,11,204 (39.72%) 
3,55,580 (34.34%) 

Source: Primary Census Abstract 2011, Salem District, State Tamil Nadu 
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3.14.4 Salient Features of Demographic Structure  

In the study area, Salem city town is likely to have high Population density. The reason for this could be equipped facilities like education, health, 

sanitization, banking, and transportation. In the study area, Gudamalai village is likely to have very low population density. The reason for this 

could be lack of facilities like education, health, sanitization, communication, transportation, and banking. 

 

3.14.5 Infrastructure Resources 

The infrastructure resources base of the eleven study areas with reference to education, medical facility, water supply, post and telegraph, 

transportation, communication facility, power supply, sanitation, road, bank etc. according to the Village Directory Census CD 2011 supply is 

given in Table 3.26. 

 

TABLE 3.26: INFRASTRUCTURE RESOURCE BASE OF THE STUDY AREA 

S
N 

Villages Education Medical Water Sanitation Communication Transportation Road Bank Power SHG 

1. M.Palapatti 
GPPS(3),P
PPS,GPS(2

) 
PHSC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B,

S 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,MPC A/MA,T 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U 

SHG 

2. Karpagam GPS NA UW,TW/B CD,OD,OPDU 
SPO,TP,PCO,M

PC 
PBS,A/MA 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U 

SHG 

3. Vedapatti 
GPPS,GPS,

GMS 
PHSC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B,

S 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

4. D.Perumalpalayam 
GPS(2),GM

S 
PHSC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B,

S 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 
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S
N 

Villages Education Medical Water Sanitation Communication Transportation Road Bank Power SHG 

5. Sukkampatti 

GPPS(4),G
PS,PPS,GM
S,PMS,GSS,

PSS 

PHSC, 
M&CWC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B

R/C,T/P/L 
CD,OD,OPDU 

PO,SPO,TP,PC
O,MPC 

GBS,PBS,A/MA,V
,SH 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 

COB,A
CS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

6. Tadanur 

GPPS,PPPS
,GPS,PPS(3
),GMS,PMS

,GSS,PSS 

NA 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

NH,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U 

SHG 

7. Mookkanur GPPS PHSC 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,V 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSAU 

SHG 

8. Aramanur 
GPPS,GPS,

GMS 
NA 

,TWU,CW,UW
,TW/B 

ND 
SPO,TP,PCO,M

PC 
GBS,PBS 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA NA NA 

9. Achanguttaipatti 
GPPS(2),G
PS(2),GSS 

PHC,PHSC
,M&CWC,
TBC,D,VH,

FWC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,V 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSAU 

SHG 

10. Kuppanur 
GPPS,GPS,

GMS 
VH 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

NA 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 

COB,A
CS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

11. Vellaiyanpatti GPS,GMS NA 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU 
SPO,TP,PCO,M

PC 
GBS 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 
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S
N 

Villages Education Medical Water Sanitation Communication Transportation Road Bank Power SHG 

12. Valasaiyur 

GPPS(3),G
PS(3),PPS,
GMS(2),P

MS,GSS(2),
PSS 

PHC,PHSC
,M&CWC,
TBC,D,FW

C 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,A/MA,S
H 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 

CB,CO
B,ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

13. Pallipatti 

GPPS(2),P
PPS(3),GP
S,PPS(3)G

MS 

PHSC 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

14. Dasinayakkanpatti GPS NA 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

NA 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

15. Valaiyakkaranur NA NA 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

16. 
Mettupattithathanu

r 
GPPS,GPS 

(2) 
PHSC,VH 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

17. Chinnanur 
GPPS(2),G
PS(3),GMS

(4) 
PHSC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,A/MA 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

18. Tailanur GPPS,GPS NA 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 
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S
N 

Villages Education Medical Water Sanitation Communication Transportation Road Bank Power SHG 

19. Adikarapatti 

GPPS(2),P
PPS, 

GPS(2),GS
S 

PHSC 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,A/NA,S
H 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 

CB,AC
S 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

20. J.Veeranam 

GPPS(6),P
PPS(2),GP
S(5),PPS(2
),GMS(5),P
MS(2),GSS

(6) 

PHC(2),P
HSC,M&C
WC(2),TB
C(2),D(2),
VH,FWC(

2) 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,A/MA,T
,V 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

21. Korathupatti 
GPPS,PPPS

,GPS 
NA 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

22. Udayapatti 

GPPS(6),G
PS(2),PPS,
GMS,PMS,

GSSS 

PHSC 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

PO,SPO,TP,PC
O,MPC 

GBS,PBS,A/MA,V
,NH,SH 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 

CB,AC
S 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

23. Jerugumalai 
GPPS,GPS,

GMS 
NA 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

ND 
SPO,TP,PCO,M

PC 
NA F NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
NA 

24. Jalluthuppatti 
GPPPS,GPS

(2) 
NA 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU 
SPO,TP,PCO,M

PC 
GBS,SH 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

25. kuralnatham GPS VH 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,T,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 
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26. Konamaduvu GPS,GMS PHSC 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

27. Vadapatty GPS NA 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

NA 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

28. Sambakuttaipatti 
GPPS,GPS,

GMS 
VH 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

29. Adimalaipatti 
GPPS,GPS,

GMS 
NA 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,T 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

30. Thumbalpatti 
GPPS,GPS,

GMS 

PHC,PHSC
,M&CWC,

TBC,D 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

31. Kammalapatti 
GPPS(2),G

PS,GMS 
PHSC,VH 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,T,V 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

32. Kiraipatti GPPS,GPS NA 
TWU,CW,UW,

TW/B 
CD,OD,OPDU 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

33. Velampatti 
GPPS,GPS,

GMS 
NA 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,V 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 
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34. Anuppur 
GPPS,GPS,

GMS 
PHSC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,V 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

35. Kuttathipatti 
GPPS(3),G
PS,GMS,GS

S 
PHSC,VH 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

PO,SPO,TP,PC
O,MPC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
CB 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

36. Palapatti GPPS NA 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

37 Eripudur 
GPPS,GPS(

2) 
NA 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,V,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

38 Kullampatti 
GPPS(2),G
PS(2),GMS 

PHSC(2),
VH 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,V 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 

CB,AC
S 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

39 Minnampalli 

GPPS(5),P
PPS(2)GPS
(4),PPS,G

MS(2),GSS 

PHSC 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,V,NH,S
H 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

40 
Periyakavundapura

m 
GPPS(3),G

PS(2) 
PHSC,M&

CWC 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU 
SPO,TP,PCO,M

PC 
GBS,PBS 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

41 
Chinnakavundapura

m 
GPPS(3),G
PS(2),GMS 

PHSC,M&
CWC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU 
SPO,TP,PCO,M

PC 
GBS,NH,SH 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 
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42 Karipatti 

GPPS(2),P
PPS,GPS,P
PS,GMS,GS

S 

CHC,PHC,
PHSC,M&
CWC,TBC,
D,VH,FW

C 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

PO,SPO,TP,PC
O,MPC 

GBS,PBS,NH,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

43 Karumapuram 
GPPS(2),G

PS,GMS 
PHSC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,A/MA,T
,V,NH,SH 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

44. 
Agrahara 

Nattaramangalam 
GPPS(3),G

PS,PPS 
PHSC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,V,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 

CB,AC
S 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

45. 
Sarkar 

Nattamangalam 
GPPS(3),G

PS(2) 
PHSC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,SH,V 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 

CB,AC
S 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

46. Nirmullikuttai 
GPPS(4)GP
S(2),GMS 

PHSC,VH 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU 
SPO,TP,PCO,M

PC 
GBS,PBS 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

47. Chandrapillaivalasai 
GPPS,PPPS
,GPS(2),G

MS 
PHSC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU 
SPO,P&TO,TP,

PCO,MPC 
GBS,PBSV,T,A/M

A,SH 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

48. M.Perumalpalayam 
GPPS(3)GP
S(2),GMS 

PHSC 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU 
SPO,TP,PCO,M

PC 
GBS,PBS 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

49. Mettupatti 
GPPS(3)GP
S(2),GMS,G

SSS 

PHSC,M&
CWC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

V,NH,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 
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50. Kavurkkalpatti 
GPPS,GPS,
GMS,PMS 

NA 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

NA 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

51. Vellalakundam 

GPPS(4),P
PPS,GPS(2
),GMS,GSS

S 

PHSC,VH 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,A/MA,T
,V 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 

CB,AC
S 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

52. Chenrayapalayam 
GPPS,GPS(

2) 
NA 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU 
SPO,TP,PCO,M

PC 
NA 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

53. Kattuveppilaipatti 
GPPS(3)PP
PS,GPS,GM

S,GSS 

PHSC,M&
CWC,VH 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU 
PO,SPO,P&TO,
TP,PCO,MPC 

GBS,PBS,NH,SH 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

54 Muttampatti 
GPPS,PPPS
,GPS,PPS,G

MS,PMS 

PHSC,M&
CWC,VH 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,NH,SH,
A/MA 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

55. Singipuram 

GPPS(3)GP
PS(2),PPS,
GPS(3),GM

S 

PHSC,VH 
TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 

CB,AC
S,AT

M 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

56. Veppilaipatti 
GPPS(3)GP
S(2),GMS,P

MS,GSS 
PHSC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS,T 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

57. Tirumanur 
GPPS, 

PPPS,GPS,
PPS,GMS,P

PHSC,M&
CWC,TBC,

D,FWC 

,TWU,CW,UW
,TW/B 

CD,OD,OPDU SPO NA 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
CB 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 
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MS,GSS,PS
S,GSSS,PSS

S 

58. Gudamalai R.F. NA NA 
TWU,UW,TW

/B 
ND TP,MPC NA 

BTPR,GK
R,F 

NA 
PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

59. M.Palapatti 
GPPS(3),P
PPS,GPS(2

) 
PHSC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B,

S 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,MPC A/MA,T 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
ACS 

PSDU,PSA
U 

SHG 

60. Karpagam GPS NA UW,TW/B CD,OD,OPDU 
SPO,TP,PCO,M

PC 
PBS,A/MA 

BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U 

SHG 

61. Vedapatti 
GPPS,GPS,

GMS 
PHSC 

TWT,TWU,C
W,UW,TW/B,

S 

CD,OD,OPDU,
OKD 

SPO,TP,PCO,M
PC 

GBS,PBS 
BTPR,GK
R,WBM,A

WR,F 
NA 

PSDU,PSA
U,PSCU,PS

AU 
SHG 

 

Abbreviations:  

EDUCATION MEDICAL FACILITY WATER TRANSPORTATION SANITATION COMMUNICATION 

AC: Anganwadi 
Center 

AH: Allopathic 
Hospital 

TWT: Tap Water 
Treated 

GBS: Govt. Bus Service 
PBS: Private Bus Service 

OD: Open Drainage PO: Post Office 

GPS: Govt. Primary 
School 

PHC: Primary Health 
Centre 

TWU; Tap Water 
Untreated 

A/MA: Auto/Modified 
Autos 

OPDC: Open Pucca 
Drainage Covered 

SPO: Sub Post Office 

PPS: Private  Primary 
School 

PHSC: Primary Health 
Sub Centre 

CW; Covered Well V:Van 
CPR: Cycle-pulled 

Rickshaws 

OPDU: Open Pucca 
Drainage Uncovered 

P&TO: Post &Telegraph 
office 
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GMS: Govt.  Middle 
School 

M&CWC: Maternity 
And Child Welfare 

Centre 

UW: Uncovered 
Well 

T:Taxi 
Trc: Tractor 

ND: No  Drainage TP: Telephone 

PMS: Private Middle 
School 

FWC: Family Welfare 
Centre 

HP; Hand Pump SH: State Highway OKD:  Open Kuccha 
Drainage 

PCO: Public Call Office 

SR: Service 
Reservoir 

NH: National Highway PL: Public Latrine DNA: Data Not Available 

GSS: Govt.  
Secondary School 

D: Dispensary R/C: River/Canal ROAD BANK POWER 

GSS: Govt. Secondary 
School 

VH: Veterinary 
Hospital 

T/P/L: 
Tank/Pond/Lake 

BTPR: Black Topped 
pakka Road 

CB: Commercial Bank PSDU: Power Supply for 
Domestic use 

 MHC: Mobile Health 
clinic  

NB: Nationalize Bank 

PEC: Private 
Engineering College PR: Pakka Road 
GSSS: Govt. Senior 
Secondary School 

NA: Not Applicable TWB: Tube 
Wells/Borehole 

GKR: Gravel (kuchha) 
Road 

COB: Co Operative 
Bank 

PSAU: Power Supply 
Agriculture use 

PSSS: Private Senior 
Secondary  School 

SHG: SELF HELP 
GROUP 

OHT: Over Head 
Tank 

AWR: All Weather Road ACS: Agriculture 
Credit Society 

PSCU:  Power Supply For 
Commercial Use 

DC: Degree College  F:Foothpath PCB: Private  
Commercial Bank 

PSIU:  Power Supply For 
Industrial Users  
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3.14.6 Socio-Economic Survey - Sampling Methodology 

In order to assess and evaluate the likely impacts arising out of any developmental 

projects on socio-economic environment, it is necessary to gauge the apprehensions of 

the people in the project area. Socio-economic survey serves as an effective tool for 

fulfilling this requirement. Sarpanch, ward members, school teachers, medical 

practitioners, self-help group members and village youth and other respondents (adult’s 
male-female) are involved for awareness and opinion, by using judgmental or purposive 

sampling methods representing different socioeconomic sections of the community. The 

respondents were asked for their awareness/opinion about the project, job 

opportunities, drinking water, road and drainage construction, education, health care, 

housing, transportation facility and economic status.  

 

Data Collection Method 

To assess and evaluate the likely impacts arising out of any developmental projects on 

socio-economic environment, it is necessary to gauge the apprehensions of the people in 

project area. For the process of data collection through primary and secondary sources 

certain methods are used as given below: 

 

Field Survey and Observation  

Field survey and observations is made at each sampling villages and the quality of life of 

that region is studied. Visits are made to hospitals, primary health centres to know the 

health status of the region. Various governmental organizations such as statistical 

department, department of census operations are visited to collect the population details 

of that region. 

 

Interview Method 

Structured interview method is used to collect data regarding the awareness and opinion 

of sample selected from various socio-economic sections of the community. Structured 

interviews involve the use of predetermined set of questions that includes fixed and 

alternative questions. The questionnaire mainly highlights the parameters such as 

income, employment and working conditions, housing, food, clothing, water supply, 

sanitation, health, energy, transportation, communication, education, environment and 

pollution to assess the quality of life of that particular region, general awareness and 

opinion of the respondents about the project. Interview method helps to collect error free 

and accurate information to the interviewer during the field survey. The respondents 

were asked for their awareness / opinion about the project and also the impacts of the 

project which is an important aspect of socio-economic environment, viz. job 

opportunities, education, health care, transportation facility and economic status. 
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Focus Group Discussion 

A focus group discussion is a small, but demographically diverse group of people It is a 

form of qualitative research consisting of interviews in which a group of people are asked 

about their perceptions, opinions, beliefs, and attitudes towards an employment, income, 

transport, education, Medical facilities, Sanitation, housing, health, agriculture, pollution 

etc. Questions are asked in an interactive group setting where participants are free to talk 

with other group members. During this process, the researcher either takes notes.  

Through the focus group discussion of all these factors, the proposed project helps in 

evaluating socio-economic conditions in the study area. 

The study was carried out with a participatory approach by involving the stakeholders, 

particularly the project beneficiaries and probable affected persons through a series of 

consultative process. The population groups consulted include beneficiary group of 

people shopkeepers, farmers, school teachers, gram panchayat sarpanch/members, 

village leaders, etc.  

 

Observations on Infrastructure Resources:  

The significant features of these important parameters for each study area are discussed 

as follows: 

(a)  Education Facilities: In the study area, education is available from Primary 

School to Degree collage. Higher education facilities including colleges and other 

diploma courses are available at Salem at a distance of 13 km respectively from 

the project site.  

(b)  Medical Facilities: There are Thirty nine (39) government healthcare facilities 

available within the study area. However; Twenty two (22) villages in the study 

areas were lacking in medical facilities. In the study area list of villages with Thirty 

nine (39) government health services available and Thirty Twenty two (22) 

villages lacking medical facilities Table 3.23 is given in. Hospitals and other better 

medical facilities were available at Salem 

 (c) Drinking Water: The main water supply in the surveyed villages is through tap 

water, hand pump, well and tube well is the main sources of drinking water in the 

region.  

(d)  Power Supply: All villages are accessed with electricity supply. 

(e)  Transportation: For transportation purpose Government bus Auto and Taxi 

Service are available in the study area. Transportation facilities were not 

frequently available in the region. Private vehicles like Bicycles and Motor Cycles 

were mostly used by villagers for transportation purpose. 

(f)  Communication Facilities: For communication purpose mainly Sub Post Office, 

Telephone, Mobile phones and newspaper are available in most of the villages. 
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 (g)  Agriculture: Most of the respondents are engaged in labor work, agriculture, and 

livestock activities. Farming is the main occupation; a few respondents service in 

government sectors. Most of the respondents are labors and others are trying to 

migrate towards other city places.  

(h)   Houses: Most of the houses are pakka and Semi pakka with good construction in 

the study area. 

(i)  Employment: :  main occupations of the people in the study area are agriculture 

and labor work. The labors were getting daily wage in the range of Rs. 500-600, 

depending on the type of work involved 

(j)  Fuel: The primary source of cooking fuel is LPG and wood. Kerosene is also been  

as per the requirement. 

(k)  Main Crops: The principal crops grown in agricultural farm are Coconut, 

sugarcane, paddy banana, turmeric maize, and onion. 

(l) Language: The official language of Tamilnadu is Tamil. The most widely spoken 

language within the study area is Tamil English and hindi. 

 (m)  Migration: During survey it was found that local population were migrating 

maximum towards the Salem city as a purpose of employment and some to other 

states. 

(n) Sanitation: Systems of individual and combined septic tanks are in use at some 

places of this Study area. Toilet facility is one of the most basic facilities required 

in a house. Most of the households were having toilet facilities in their houses. 

There was no proper drainage line in the villages  

(o) Road Connectivity: Most of the roads are tar and connects to the villages. Both 

tar and gravel roads were commonly seen in the villages. 

(p)  Market Facility: Study area was predominantly semi urban type. In villages, small 
shops were available for daily needs. Weekly market facility was available in some 
villages. Wholesale markets were available at town place. Salem is major hub for 
all type of facilities in the area. 

(q)  Recreation: Temples, Samajbhawan, Television and Radio are the main 

recreation facilities in the study area. Newspaper/Magazine is also used by the 

villagers. 

 

3.14.7 Employment Pattern 

Economic resource base of any region mainly depends upon its economically active group 

i.e. the working population involved in productive work. Work may be defined as 

participation in any economically productive activity. Such participation may be physical 

or mental in nature. Work not only involves actual work but also effective supervision 

and direction of work. It also includes unpaid work on farm or in family enterprise. 
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There are different types of workers that may be classified as - those persons who had 

worked for at least six months or 180 days are treated to be Main Workers, on the other 

hand if person categorized as worker has participated in any economic or productive 

activity for less than six months or 180 days during the last one year is treated as Marginal 

Worker. Non–workers are those who have not worked any time at all in the year 

preceding the enumeration. 

The workers coming under the main and marginal workers category are those involved 

in activities such as cultivation, agriculture, livestock, forestry, fishing, hunting, 

plantations, orchards and allied activities, mining and quarrying, manufacturing, 

processing, servicing and repairs in household industry, construction, trade and 

commerce, transport, storage and communication and other services. Table 3.27. 

 

Table 3.27:  Summary of Economic Attributes in Study Area 

Demographic Parameters Details 

Total Worker 4,37,372 (42.25%) 
Marginal Worker 25,282 (2.44%) 
Non Worker 5,97,886 (57.75%) 
Main Worker 4,12,090 (39.81%) 
Cultivators 23,278 (5.65%) 
Agriculture 37,663 (9.14%) 
Household 35,968(8.73%) 
Others 3,15,181 (76.48%) 

Source: Primary Census Abstract 2011, Salem District, State Tamil Nadu 

 
3.14.8 Health Status 

Diarrhea / Cholera, Malaria, Could, Cough; viral fever, eye disease, skin disease and 

Unhygienic are the general health problems which are attributed due to improper 

sanitation, mosquito nuisance and water logging. Malaria is one of the most frequently 

occurring diseases and also respiratory infection in the region.   

 

3.14.9 Cultural and Aesthetic Environment 

There is no, culturally and aesthetically important of tourist places in the study area. 

Hence, there shall be no impact on places of interest. 

 

3.14.10 Quality of Life 

The average Quality of life for the study area is leading to satisfactory level due to 
satisfactory status like, educational facilities, also availability of basic needs viz., food, 
clothing & housing. Medical, Sanitation, and Bank facilities were not adequate in the study 
area; Improvement in these fields will help to increase quality of life of the study area. 
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3.14.11 Rehabilitation and Resettlement Plan (R & R Plan) 
As there is no existing settlement on the proposed project area, there are no issues of 

resettlement or rehabilitation. 

 

3.14.12 Basic Amenities 

A better network of physical infrastructure facilities (well-built roads, rail links, irrigation, 

power and telecommunication, information technology, market-network and social 

infrastructure support, viz. health and education, water and sanitation, veterinary services 

and co-operative) is essential for development of the rural economy. 

A review of infrastructure facilities available in the area has been given on the basis of field 

survey. In this study the villages which fall within 10 km radius around the site has been 

covered. Infrastructure facilities available in the area are presented below. 

All basic amenities Education (higher education, colleges, universities, Medical college, 

Transport facilities, Railway station, Bus station area are all available in the district 

headquarters Salem). 

 

3.14.13 Recommendation and Suggestion 

➢ Awareness program should be conducted to make the population aware to get 

education and a better livelihood. 

➢ Health care centre and ambulance facility can be provided to the population to get easy 

and accessible medical facilities. 

➢ Vocational training programme can be organized to make the people self - employed, 

particularly for women and unemployed youth. 

➢ On the basis of qualification and skills local youths may be employed. 

➢ Long term and short-term employments can be generated. 

➢ Maternity facility should be made available at the place to avoid going too far off places 

for treatment which involves risks. Apart from that as these areas are prone to various 

diseases a hospital with modern facilities should be opened on a priority basis in a central 

place to provide better health facilities to the villagers around the project. 

➢ While developing an Action Plan, it is very important to identify the population who falls 

under the marginalized and vulnerable groups. So that special attention can be given to 

these groups with special provisions while making action plans. 
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3.14.4 CONCLUSION 

The socio-economic study of surveyed villages gives a clear picture of its population, average 

household size, literacy rate and sex ratio etc. It is also found that a part of population is 

suffering from lack of permanent job     to run their day-to-day life. Their expectation is to earn 

some income for their sustainability on a long-term basis. The proposed project will aim to 

provide preferential employment to the local people there by improving the employment 

opportunity in the area and in turn the social standards will improve. The nearby villages 

within 5kms radius have PHC, Anganwadi school, post office, telegram, Government and 

Private school, bus connectivity besides. To achieve the above objective, a detailed study of the 

area was undertaken in 10 km radius from the proposed project area. 
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CHAPTER 4: ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

4.1 INTRODUCTION 

This chapter provides a brief overview of the potential impacts on various environmental 

components due to the Rough Stone mining project which will be operated by mechanized 

method with controlled blasting. The opencast mining operations involve development of 

benches, approach roads, haul roads, excavation and loading and unloading, manual sorting and 

transportation of materials. If adequate control measures are not taken to prevent/mitigate the 

adverse environmental impacts, these operations may cause environmental degradation and 

ultimately lead to irreversible damage to the ecosystem. Various environmental impacts, which 

are identified due to mining project, are discussed in the following sections: 

 

4.2 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT & MITIGATION MEASURES 

Mining activities causes environmental problems such as degradation of land, deteriorating 

air, water and soil quality, affecting the biological and socio-economic environment of the 

area. The impacts of mining on various environmental parameters were assessed and are 

given below. 

 

4.3 IMPACT ON AIR QUALITY 

To assess the impact of the Rough stone mining¸ crushing and transportation operations 

from the Rough stone Mine, air quality modeling was carried out for the mining operations 

and the mineral transportation activities. The modeling was carried out using MoEF/CPCB 

approved Lakes AERMOD model. The incremental ground level concentration of PM10 due to 

mining and allied activities was predicted using the above-mentioned models and the 

resultant concentration of PM10 were compared with the National Air Quality Standards. 

 

4.3.1 Ground Level Concentration Increment 

4.3.1.1 Air Environment 

Base line ambient air monitoring report reveals air pollutant concentrations of SPM, SO2 and 

NOx are well within the permissible limits as prescribed by National Ambient Air Quality 

Standards (NAAQS). The major air pollutant from the mining activity will be suspended 

particulate matter. SPM will be emitted during various stages of the mining activity like 

excavation, drilling, blasting, loading, Haulage, etc. The pollutants released into the 

atmosphere will disperse in the down wind direction and finally reach the ground at farther 

distance from the source. The concentration of ground level concentrations mainly depends 

upon the strength of the emission source and micrometeorology of the study area. 

 

4.3.1.2 Meteorological data  

The meteorological data for the monitoring date, i.e., 01/03/2021 to 31/05/2021 was 

considered for the study. Data included for the AERMET processing were daily wind speed, 
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wind direction, temperature, relative humidity, station pressure, precipitation, solar 

radiation, and cloud cover recorded during the period. AERMET reformats raw 

meteorological data as to be availed as input for AERMOD model. 

 

 
FIGURE 4.1: WINDROSE DIAGRAM OF THE PROJECT SITE  

MARCH 2021 TO MAY 2021 

 

Site weather summary for Mar 2021 -May 2021 

               Average Temperature (°C) 24.2 

Predominant Wind direction from SE 

                Relative Humidity (%) 74.6 

                Average Wind speed (m/h) 3.1 

 

4.3.1 EMISSION CALCULATIONS FROM MINING AREA 

Excavation by various activities in project area is construed as an area source which includes 

excavation pit(s) and activities happening in the excavation area like digging, dozing, hauling 
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and loading/unloading. The dust emission from these areas will be fugitive in nature. The 

excavator operations, loading/unloading operations will also cause dust emission though it 

will be confined to the area of operation of the machinery. The gaseous emission from their 

operation shall be minimal and limited within the project. Transportation of excavated 

material from the project site to dumping sites are categorized as line source. Since the 

dumper movement on haul road will be within the project area, no adverse impact shall be 

felt in the settlement area. 

Dust Dispersion Modeling for Excavation Operation 

In the present study, United States Environmental Protection Agency (USEPA–42 series) 

approved mathematical equations have been used to predict concentrations for different 

operations in project including the material transportation. To predict the particulate 

emissions, Envitrans AERMOD Cloud.  (Air Dispersion Modeling Software) an interface based 

on ISCST3 – was used to predict changes in air quality i.e., maximum ground level concentration (GLC’s) of Particulate Matter. Short term model options were opted for 

uniform emissions rates. The air modeling was restricted to determination of PM10, PM2.5, 

SO2 and NO2 in the present case. The emission factors adopted for various project 

operations are mentioned below: 

 

Emission Factor for Excavation and Material Loading/unloading 

For excavation and material handling the emission factor has been adopted as per USEPA – 

42 series. 

For Dozing Operation: 

EFPM10 (kg/hr) = 0.34 X s1.5(%) / M1.4(%)  

Where, 

EFPM10 (kg/hr) = emission factor in kg/hr 

S = silt contents in percentage by weight 

M = moisture content in percentage by weight 

For Material Loading/unloading: 

EFPM10 (kg/hr) = 0.34 [0.119 / M0.9]  

Where, 

EFPM10 (kg/hr) = emission factor in kg/ton 

M = moisture content in percentage by weight. 

Emission Factor for Material Haulage within Project: 

The emission rate is dependent on several factors which include soil properties, climatic 

conditions, vehicular traffic, wind forces and machinery operation. The Empirical equation 

for calculation of emission rate is as under. 

E= k*(1.7) *(s/12) *(S/48) *(W/2.7)0.7*(W/2.7)0.7 (w/4)0.5 * (365-p/365) g/VKT 

 

Where, 



Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 

5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil 

Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 4: Anticipated Environmental Impacts and Mitigation Measures 

 

Enviro Resources, Mumbai  135 

 

E=Emission Rate 

K = Particle size multiplier 

s=Silt Content of the Road surface material 

S= Mean Vehicle Speed (km/hr) 

W=Mean Vehicle Weight (tons) 

w=Mean number of wheels 

p= Number of days with at least 0.254mm of precipitation per year 

 

The Isopleths developed are shown in Figure 1.1 (a), Figure 1.1 (b), Figure 1.1 (c) and Figure 

1.1 (d) for PM10, PM2.5, SO2 and NO2 respectively. The maximum GLC due to excavation, 

loading & unloading activities for PM10, PM2.5, SO2 and NO2 was found to be 10.2 µg/m3 , 

5.9 µg/m3 , 2.3 µg/m3 and 2.7 µg/m3 respectively and has been shown in Table 4.1 

 

TABLE 4.1: MAXIMUM GROUND LEVEL CONCENTRATION 

S.No. Pollutants Max. GLC observed, (µg/m3) Distance and Direction 

1 PM10 9.7 2000 m towards SE 

2 PM2.5 5.8 2000 m towards SE 

3 SO2 6.5 2000 m towards SE 

4 NO2 7.2 2000 m towards SE 

 

 
FIGURE 4.2:  ISOPLETH OF MAXIMUM PREDICTED 24 HOURLY GROUND – LEVEL 

CONCENTRATIONS FOR PM10 
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FIGURE 4.3:  ISOPLETH OF MAXIMUM PREDICTED 24 HOURLY GROUND – LEVEL 

CONCENTRATIONS FOR PM 2.5 

 
FIGURE 4.4:  ISOPLETH OF MAXIMUM PREDICTED 24 HOURLY GROUND – LEVEL 

CONCENTRATIONS FOR SO2 
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FIGURE 4.5:  ISOPLETH OF MAXIMUM PREDICTED 24 HOURLY GROUND – LEVEL 

CONCENTRATIONS FOR NO2 

 

4.3.2 RESULTANT IMPACT 

The resultant impact due to construction activities (excavation and crushing) on the ambient 

air quality for PM10, PM2.5, SO2 and NO2 at monitoring station project site respectively is 

presented in Table 4.2 which shows that, the resultant concentration level is within the 

NAAQS.  

TABLE 4.2: RESULTANT LEVELS DUE TO EXCAVATION  

S.No. Locations 
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total 

1 AAQ-1 1 42.8 43.8 0.4 21.8 22.2 0.2 9.8 10 0.5 24.7 25.2 

2 AAQ-2 2.6 46.4 49 0.7 24.7 25.4 0.1 8.8 8.9 0.1 24.7 24.8 

3 AAQ-3 0 42.8 42.8 0 21.8 21.8 0 7.8 7.8 0 23.9 23.9 

4 AAQ-4 0 41.9 41.9 0 21.3 21.3 0 6.9 6.9 0 24.9 24.9 

5 AAQ-5 0.1 47.2 47.3 0.1 24.6 24.7 0.1 7.9 8 0.1 24.9 25 

6 AAQ-6 1 47.6 48.6 0.2 25.9 26.1 0.1 7.9 8 0.1 24.9 25 

7 AAQ-7 0 46.9 46.9 0 24.9 24.9 0 7.9 7.9 0 26.8 26.8 

NAAQS (µg/m3) 100 60 80 80 
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4.3.3 OCCUPATIONAL HEALTH IMPACT 

Progressive deposition of inhaled particles or dust results in major health problems. Smaller 

the particle size (less than PM2.5) higher is the chemical and biological reactivity. These 

smaller particles reach the deepest portion of the lungs. These micron sized particles, once 

air-borne, are extremely difficult to be collected or trapped. Lung functions are impaired due 

to both respirable and non-respirable dust particles. Chronic exposure leads to respiratory 

illnesses like asthma, emphysema, severe dyspnoea (shortness of breath), and bronchitis 

and in extreme cases pneumoconiosis or the black- lung disease of miners. The effect of dust 

may be harmful to the human health. 

 

4.3.4 MITIGATION MEASURES IMPACT ON AIR QUALITY 

Mitigate measures suggested for air pollution controls are based on the baseline ambient air 

quality of the area. From the point of view of maintenance of an acceptable ambient air 

quality in the region, it is desirable that air quality is monitored on a regular basis to check 

compliance of standards as prescribed by regulatory authorities. In case of non-compliance, 

appropriate mitigative measures need to be checked. 

 

4.3.5 MEASURES TO PREVENT GENERATION AND DISPERSAL OF DUST 

Dust particles, which are normally generated during mining operations, become air 

borne, thus leading to increase in particulate matter level in the ambient air. In the 

proposed mining activity adequate control measures will be adopted during both, mining 

operations as well as transportation of rough stone within the area. 

Water sprinkling system already provided throughout the mine area especially on the 

mine roads carrying overburden dumpers. Presently tankers used for the dust 

suppression. The control measures already adopted are given below: 

• Regular cleaning and removal of spillage from the roads are done regularly. 

• Water spraying on haul roads, service roads and overburden dumps will help in 

reducing considerable dust pollution. 

• Proper and regular maintenance of mining equipment. 

• The treated mine water can be utilized for dust suppression in and around mine areas. 

• Comprehensive green belt around overburden dumps has to be carried out to reduce 

to fugitive dust emissions in order to create clean and healthy environment. 

• Land reclamation may be carried out for dumps where mining activities have been 

completed. 

• The following additional measures will also be adopted such as, 

• Dust generation will be reduced by using sharp teeth of shovels. 

• Wet drilling will be carried out to control the dust. 

• Controlled blasting techniques will be adopted. 
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• Charge per hole and charge per round will be optimized. 

• Cabins for shovel and dumpers and dust masks to workmen will be provided. 

• Information on wind direction and meteorology will be considered while planning, so 

that pollutants, which cannot be fully suppressed by engineering technique, will be 

prevented from reaching the residential areas. 

• A good housekeeping and proper maintenance will be practiced which will help in 

controlling pollution. 

The objective of the system is to eliminate the air borne dust or suppress the dust at its 

source. The system involves confinement of the dust within the dust producing area by a 

curtain of moisture and wetting the dust by direct contact between the particles and droplets 

of water. Adequate number of precision anti-clog nozzles will be installed at suitable 

locations for suppressing dust by spraying water mixed with suppressant. Suitable control 

for dust suppression will be provided and the system will be so inter- locked that it functions 

only when the conveyor system is operating, or the loading operation is on.  

 

4.3.6 GREENBELT 

Even with the various dust suppression measures in place, dust generated from mine faces, 

fine dust produced during blasting operations are difficult to control. Therefore, in addition 

to the above mitigative measures, it is proposed to have dense green belt in and around the 

mine site.  

 

4.3.7 OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MEASURES TO CONTROL DUST INHALATION 

All the above precautions will be adopted to minimize dust generation at site and prevent 

dispersion in the outside environment. However, for the safety of workers at site, engaged 

at the strategic locations/dust generation points like drills, loading & unloading points, 

crushing etc., dust masks will be provided. Dust masks will prevent inhalation of RPM 

thereby reducing the risk of respiratory disorders. Regular health check-up of workers and 

nearby villagers in the impacted area (1 km from the core zone) should be carried out by 

the contractor and regular occupational health assessment of employees should be carried 

out as per the Factories Act. 

 

4.4 IMPACT OF NOISE / VIBRATIONS & MITIGATION MEASURES 

4.4.1 Noise Impact Due to Working Environment 

High noise levels pose a major health risk to the mine workers. When noise in the form of 

waves impinges the eardrum, it begins to vibrate, stimulating other delicate tissues and 

organs in the ear. If the magnitude of noise exceeds the tolerance limits, it is manifested in 

the form of discomfort leading to annoyance and in extreme cases to loss of hearing. 

Detrimental effects of noise pollution are not only related to sound pressure level and 
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frequency, but also on the total duration of exposure and the age of the person. The adverse 

effects of high noise levels on exposed workers may result in: 

• Annoyance; 

• Fatigue; 

• Temporary shift of threshold limit of hearing; 

• Permanent loss of hearing; and 

• Hypertension and high blood cholesterol, etc. 

• The following are the sources of noise in the Rough stone mine: 

• Drilling & Blasting; 

• Loading & unloading; 

• Vehicular Movement. 

 

The likely generation of noise levels, due to various mining activities will be as given in 

following Table-4.3. 

 

TABLE 4.3 EXPECTED NOISE LEVELS FROM MINING OPERATIONS AT SOURCE 

Equipment’s Expected Noise Levels dB(A) 

Drilling 80-90 

Shovel 75-85 

Tippers (2) 65-75 

Compressor 75-85 

 

4.4.2 IMPACTS DUE TO GROUND VIBRATION AND FLY ROCKS 

As per the approved Mining Plan Controlled blasting will be carried out with the help of 

delayed detonators. 

 

Ground vibration due to mining activities in the area are anticipated due to operation of 

mining machines like excavators, drilling and blasting, transportation vehicles, etc. 

However, the major source of ground vibration from this mine is blasting. The major impact 

of the ground vibrations can be observed on the domestic houses located in the villages 

surrounding the mine lease area. The kachha houses are more prone to cracks and damage 

due to the vibrations. Apart from this, the ground vibrations may develop a fear factor in 

the nearby settlements. 

 

Another impact due to blasting activities is fly rocks. These may fall on the houses or 

agriculture fields nearby the mining lease area and may cause injury to persons or damage 

to the structures. Nearest major habitation from the mine lease area is in Ramalingapuram 

Village at 0.50 Km, NW. The ground vibrations at Ramalingapuram Village due to the 
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blasting in Rough stone Mines are calculated using the empirical equation: It is proposed to 

use about 52Kg /day explosives for blasting for obtaining the desired stone production..  

 

The empirical equation used for assessment of peak particle velocity (PPV) is: 

V= 417.8 {D/(Q0.5)}-1.265 

Where 

V= Peak particle velocity in mm/s 

D= Distance between location of blast and gauge point in m 

Q=Quantity of explosive per blasting in kg 

 

TABLE 4.4: ESTIMATED PEAK PARTICLE VELOCITY FOR EXPLOSIVE CHARGE 

Distance from blasting site, m Quantity of Explosive/Blast, Kg PPV, mm/s 

200 52 6.2 

225 52 5.4 

235 52 5.1 

245 52 4.8 

255 52 4.6 

265 52 4.4 

275 52 4.2 

300 52 3.7 

325 52 3.4 

335 52 3.3 

Note: The empirical formula does not consider the delay factor in blasting due to use of 

Delay Detonators. 

 

The standards for safe limit of PPV are established by Directorate General of Mines Safety 

for safe level criteria through Circular No. 7 dated 29/8/1997. Permissible standards of 

Ground vibration due to blasting as per guidelines of Director General of Mines Safety 

(DGMS), Dhanbad are given in Table-4.5 

 

TABLE 4.5: PERMISSIBLE PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/s) 

Type of Structure Dominant Excitation Frequency, 

Hz 

<8 Hz 8 – 25 Hz >25 Hz 

A] Buildings/structures not belonging to the owner 

Domestic houses/structures (Kuchha brick and 

cement) 

5 10 15 
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Type of Structure Dominant Excitation Frequency, 

Hz 

<8 Hz 8 – 25 Hz >25 Hz 

Industrial Buildings (RCC and framed 

structures 

10 20 25 

Objects of historical importance and sensitive 

structures 

2 5 10 

B] Buildings belonging to owner with limited span of life 

Domestic houses/structures (Kuchha brick and 

cement) 

10 15 25 

Industrial buildings (RCC& framed structures) 15 25 50 

Source: DGMS Circular No. 7 dated 29/08/1997 

 

From the above table, the blasting will not cause any significant ground vibrations in the 

area. The ground vibrations at nearest habitation will be well within the permissible limits 

recommended by DGMS. However, additional control measures needs to be adopted to 

avoid the impacts due to ground vibrations and fly rocks due to blasting. 

 

4.4.3 MEASURES FOR MINIMIZING IMPACTS NOISE CONTROL MEASURES 

The following control measures will be adopted to keep the ambient noise levels well below 

the limits. The same will be continued and strengthen in proposed expansion project: 

• Drilling will be carried out with sharp drill bits which help in reducing noise. 

• Secondary blasting will be totally avoided, and Hydraulic rock breaker/jack hammer 

drills will be used for breaking boulders. 

• Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum charge/delay 

will be maintained. 

• The blasting will be carried out during favorable atmospheric condition and between 

12.00 Noon to 2.00 PM when there is less human activity. 

• Proper maintenance, oiling and greasing of machines at regular intervals will be done to 

reduce generation of noise. 

• Provision of sound insulated chambers for the workers deployed on machines 

producing higher levels of noise. 

• Green Belt/Plantation will be developed around the mining activity area and a long haul 

roads.  

• Personal Protective Equipment (PPE) like earmuffs/ear plugs will be provided to the 

operators and 

• Periodical monitoring of noise will be done. 
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4.4.4 MEASURES TO CONTROL GROUND VIBRATION & FLY ROCKS 

The blasting operations in the mine are carried out by deep hole drilling and blasting using 

delay detonators, which reduce the ground vibrations. The measures that are generally 

followed and currently proposed for abatement of ground vibration and fly rocks are 

detailed below: 

• Proper quantity of explosive, suitable stemming materials and appropriate delay system 

will be adopted to avoid overcharging and for safe blasting. 

• Proper blast design will be made to control ground vibration and fly rocks. 

• Adequate safe distance from blasting will be maintained. 

• The charge per delay will be minimized and preferably more number of delays will be 

used per blasts; 

• During blasting, other activities in the immediate vicinity will be temporarily stopped;  

• Drilling parameters like burden, depth, diameter and spacing will be properly designed 

to give proper blast. 

• Muffle blasting using wire mesh and sand bags will be conducted at mine working near 

ML boundary towards habitation. 

 

4.5 IMPACT ON WATER ENVIRONMENT & MITIGATION MEASURES 

 

4.5.1 IMPACT ON IMPACT ON SURFACE WATER 

There is no seasonal stream or nallah flowing through the mining area 

 

The changed topography will alter the drainage within the mining lease area. However, there 

will not be any changes in the topography or drainage pattern outside the mining lease area. 

At the end of mining activities after reserves are exhausted, the area will be restored to an 

acceptable level of self-sustaining eco-system, green belt will be developed in safety zone and 

upper benches of mine area. No surface water will be utilized for mining operation. Moreover, 

there would not be any discharge from mine into the surface water body as no process waste 

water generation in the mine and allied activities. Hence there would not be any impact on 

surface water. 

 

Only domestic effluent will be generated from the mine office and rest shelter. The domestic 

effluent is discharged in septic tank followed by soak pit. Besides, there will be no toxic 

element in the mined out material, which may contaminate ground/ surface water. It is, 

therefore, apparent that there will be negligible impact of mining on the surface water regime. 

 

4.5.2 IMPACT ON GROUND WATER  

The Rough stone and associated soil in the area does not contain any toxic material. Rough stone 

constitute of inert and chemically non-reactive ingredients. Also, there is no use of chemicals or 
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hazardous substances in the mining process. Thus, ground water pollution is not envisaged due 

to the mining operations. 

 

The Water in the area is 45-48m in summer pre monsoon season and 44-46m in post monsoon 

season which is observed from the nearby bore wells and data obtained from existing private 

boreholes The lease area is fully covered by Massive Charnokite formation. Hence the Ground 

water problem will not arise. The ultimate depth of mine will be 61 m (21 m AGL + 40 m BGL).  

 

Thus, the mining activities will not intersect ground water. The ground water may seep into the 

working mine pits. This water will be collected in mine sump created in the lower most part and 

will be allowed to accumulate. This water will be used for dust suppression and plantation. 

Considering small scale of mining operations, only small quantity of seepage water is expected. 

Thus, there will not be any significant impact in terms of lowering of ground water table in the 

nearby villages 

 

Based on the experience in the nearby quarries, pumping of seepage water from the mine pit is 

not required due to small seepage potential. After completion of mining, the mined out pit will 

be developed into a reservoir by accumulating rainwater into it. Thus, this will help in 

improving ground water table in the area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 4.6: SCHEMATIC DIAGRAM OF MINE WORKINGS W.R.T. GROUND WATER 

TABLE 

 

4.5.3 MITIGATION MEASURES FOR WATER ENVIRONMENT 

• No wastewater will be generated during mining operation. 

• Septic tanks and soak pits will be provided for the disposal of domestic wastewater 

generated from mine office. 

• Garland drains will be provided to prevent the entry of rainwater into the mining pit.  

• Construction of settling tanks at points to arrest silt.  

• Rainwater falling in the mining pit will be collected in lower benches & will be used for 

dust suppression & plantation.  

Ultimate Depth 40 m BGL 

BGL BGL 

Surface Level 21m AGL 

Water Table 45-48m BGL Pre Monsoon Season 

Water Table 44-46m BGL Post Monsoon Season 
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• Regular monitoring of ground water quality will be carried out. 

 

4.5.4 MITIGATION MEASURES FOR WATER ENVIRONMENT 

• No waste water will be generated during mining operation. 

• Septic tanks and soak pits will be provided for the disposal of domestic wastewater 

generated from mine office. 

• Garland drains will be provided to prevent the entry of rainwater into the mining pit.  

• Construction of settling tanks at points to arrest silt.  

• Rainwater falling in the mining pit will be collected in lower benches & will be used for 

dust suppression & plantation.  

• Regular monitoring of ground water quality will be carried out. 

 

4.5.4 ARTIFICIAL RECHARGE AND RAIN WATER HARVESTING 

The mine management will Roof top harvesting structures in the public buildings in nearby 

villages with prior consent from local gram panchayats to collect rainwater and charge to 

ground through available dug well/ tube well. Also, the reservoir/dam in the nearby area 

will act as an additional source of water to the nearby villagers and will also help in 

recharging ground water table of the area. 

The cluster area has potential to harvest rainwater water will be harvested in mining area in 

nonworking mining pits and will be utilized for dust suppression and plantation.  

 

4.6 IMPACT ON LAND ENVIRONMENT& MITIGATION MEASURES 

The land environment comprises of Geology, land use and soil the impact and mitigation of 

land all land environment component is given below. 

  

4.6.1 IMPACT ON GEOLOGY 

Mining is the extraction of valuable minerals or other geological materials from the earth. 

Mining activity is hence exploitation of Geology. Mining will lead to change in geological 

setting of the area. Mining will also change the geomorphology of the area i.e. the flat land 

topography of the area will change to undulating topography with pits. If mining is not done 

systematically, it may also generate hazards such as landslides i.e. dump failure in terms of 

mining. The impact of mining activity on geology will be limited to only cluster area of 5.505 

Ha. The area is structurally with no occurrence of fault and no karst topography observed in 

area.  

 

4.6.2 IMPACT ON LANDUSE 

The Rough stone mining activity will slightly change the present landscape of the ML area. 

The land use of the area at the time of lease grant was Govt Land for which LOI issued by 

District Collector, Salem District . Any change in land use will lead to land degradation as the 
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ecosystem of the area gets disturbed. The present topography of the ML area will be affected 

mainly due to Rough stone Mine and allied activities i.e. mineral transport and manual 

crushing. The potential adverse impact of opencast Rough stone mining will be in the form of 

change in land use pattern. So reclamation of mined out land will be given due importance as 

a step for sound land resource management in the form of reclaimed land and water body. 

The land use of mine lease area at present, at the end of mining plan period and at the end of 

mine life as per closure plan will be as follows: 

 

TABLE 4.6: LAND USE OF LEASE AREA 

Sr. 

No.  

Activity  Area in Ha 

Present End of Plan Period (5Yrs) 

1 Area under quarrying 0.75.0 0.81.0 

2 Infrastructure Nil 0.01.0 

3 Roads 0.02.0 0.02.0 

4 Plantation Nil 0.05.0 

5 Unutilized land 0.23.0 0.11.0 

Total 1.00.0 1.00.0 

No adverse impact is anticipated on land use of buffer zone associated due to the Rough stone 

mining, as all the activities will be confined within the project site only. Mined out Rough stone 

will be and will be further transported to the consuming industries to nearby consumers 

 

4.6.3 IMPACT ON SOIL 

No OB is expected to be generated during plan period. 100% ROM is saleable. The soil will be 

properly preserved in safety zone and will be utilized for plantation purpose. The silt may get 

carried to the nearby seasonal streams with the surface runoff during rains and may cause 

siltation of the seasonal water bodies located outside the mining area. 

 

Sub-grade material there is no overburden available in the lease which can be readily 

available for backfilling. There is no O/B or waste material available in the lease or nearby 

areas. 

 

4.6.4 MITIGATION MEASURES FOR LAND ENVIRONMENT 

• Mining activity will be carried out in planned manner as per approved mine plan.  

• Mining bench dimension will be maintained for stability of area.  

• Land reclamation will be carried out as per approved progressive mine closure plan.  

• Thick Plantation will be carried out in safety zone in order to maintain the eco system of 

area which will be disturbed due to land degradation.  
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• Construction of Garland drains around mine lease area connected to settling tank will 

control soil erosion. 

• Development of green belt around mine lease area and grasses plantation to control soil 

erosion. 

 

4.7 SOCIO - ECONOMIC ENVIRONMENT 

It is obvious to assume that the activities of the mining operations will improve the socio-

economic levels in the study area. The anticipated impact of this project on various 

aspects is described in the following sections 

 

4.7.1 IMPACT ON HUMAN SETTLEMENT 

There is no human settlement in or adjacent to the cluster area of Rough stone Mine. Nearest 

human settlement from cluster area as Periyagoundapuram Village~ 1.60 Km S, there will 

not be any impact on the human settlement in the area. The operation of the Rough stone 

mine and associated activities will improve the economic development, civic amenities, and 

educational facilities in the project vicinity. Overall, due to employment generation and 

economic progress, there will be positive changes in the socio-economic condition of the 

people residing in the vicinity of the project site.  

 

4.7.2 EMPLOYMENT 

This is a Rough stone mining project. The mine will provide manpower for 20 nos of persons 

(each Mine Block) for mine management and another for activities such as excavation, 

transportation etc. Mostly local persons will be employed in the mine. Additional manpower 

requirement in the mine will be employed from the nearby villages. Thus, there will not be 

any population growth in the area due to the Rough stone mining project. 

 

4.7.3 IMPACT ON CIVIC AMENITIES 

The existing infrastructure facilities are sufficient to cater the needs of the Rough stone 

mine. However, the mine management will take efforts as a part of CER for improvement in 

civic amenities like sanitation, drinking water facilities, transport road, etc in the nearby 

villages.  

 

4.7.4 IMPACT ON HEALTH CARE FACILITIES 

There are primary health care facilities in the nearby villages and hospital is available in 

Salem town. Mine management will also conduct periodic medical camps in the nearby 

villages as a part of CER. 
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4.7.5 IMPACT ON ECONOMIC ASPECTS 

The mine will have fulltime (20 nos.) for mine management such as excavation, 

transportation etc. Mostly local persons will be employed in the mine. The local population 

will be given preference in employment. The employment potential will improve economic 

conditions of these families directly and provide employment to many other families 

indirectly who are involved in business and service oriented activities. This will, in-turn 

improve the quality of life in the region. 

 

4.8  OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY 

4.8.1 IDENTIFICATION OF WORK RELATED HEALTH HAZARDS  

Details of the principle environmental and occupational risks that are likely to be created 

are given in Table-4.7. 

 

TABLE 4.7: WORK RELATED HEALTH HAZARDS 

Sr. 

No. 

Hazardous 

Activities 

Type of Hazards Severity of Injury 

1 Drilling Exposed to high level of Noise Hearing impairment 

Exposed to dusty environment Respiratory diseases 

2 Blasting Struck by fly rock Serious Physical injury 

Exposed to dusty environment Respiratory diseases 

Exposed to high level noise Hearing impairment 

Exposed to excessive vibration Cracks to permanent 

structures 

3 Loading Struck by rolling big boulders Serious injury and 

equipment damage 

Struck by fall of objects Serious Physical injury 

4 Transportation Accidental runaway of vehicle Serious injury, and 

equipment damage 
Fall of vehicle  from height while 

reversing 

Exposed to high level noise Hearing impairment 

Fire in engine due to over heating Serious Physical injury 

5 Storage of oil, 

lubricant 

Leaks and spills  Fire & vigorous chemical 

reaction 
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Sr. 

No. 

Hazardous 

Activities 

Type of Hazards Severity of Injury 

6 Battery 

maintenance 

handling 

Acid spillage Acid burns 

7 Use/repair of 

hydraulic jacks 

& pumps 

High pressure operation Physical injury 

Oil spillage 

Rupture of hydraulic hoses 

 

The mine management takes full responsibility for the protection of the workers against 

sickness, disease and injury arising out of their employment and have adopted certain 

principles about occupational health services, like establishing and maintaining a safe and 

healthy working environment which will facilitate optimal physical and mental health in 

relation to work. 

The following occupational health measures shall also be adopted: 

a) Identification and assessment of the risks from health hazards in the workplace;  

b) Surveillance of the factors in the working environment and working practices which 

may affect workers health, including sanitary installations and canteens; and 

c) Planning and organization of work, including the design of workplaces, choice, 

maintenance and condition of machinery and other equipment and substances used in 

work. 

 

4.8.2 MEDICAL SURVEILLANCE AND EXAMINATIONS 

To evaluate the impacts from Rough stone mining project activities on health of workers, 

baseline health studies will be conducted on every worker before joining their duties. 

• Identifying workers with conditions that may be aggravated by exposure to dust & 

noise and establishing baseline status for determining changes in health 

• Evaluating the effect of dust and noise on workers 

• Enabling corrective action to be taken when necessary 

• providing health education and awareness  

• The medical surveillance program will consist of the following: 

• Pre-employment medical examinations 

• Periodic medical examinations 

• Health & Safety awareness and training 

• Record keeping 
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4.8.2.1 HISTORY: 

The initial medical and occupational history cover previous exposure to dust, personal 

habits (e.g. smoking, etc.) and history of present or past respiratory disorders (particularly 

tuberculosis). 

 

4.8.2.2 OCCUPATIONAL HEALTH MONITORING 

All the employees in the mine will be subjected to pre-employment & periodic medical 

examination to assess the occupational health impacts. The tests will be conducted as per 

Form O as given in the Mines Rules, 1955 for the following parameters: 

1. Height & Weight 

2. Eyes 

3. Ears 

4. Respiratory Systems 

5. Circulatory Systems 

6. Abdomen 

7. Nervous systems 

8. Locomotory systems 

9. Skin 

10. Hydrocele 

11. Hernia 

12. Any other abnormality 

13. Urine tests 

14. Skiagram of chest 

15. Complete Blood picture 

16. Any other test considered by the 

Doctor 

 

Based on the medical findings, the worker will be placed for appropriate jobs and 

necessary safety training will be provided. 

 

4.8.2.3 AWARENESS AND TRAINING PROGRAM 

All workers will be subjected to pre-employment and periodic awareness program on 

health and safety issues of mining and related activities. They would also be imparted 

with proper training and would be made to understand the health impacts of inhaling 

high concentration of dust laden air. All the workers will also be provided training in first 

aid. 

• Holders of first aid certificate will be given refresher training once in two years 

• Rescue trained person will acquire highest standards of proficiency in first aid 

• Ambulance van will be provided fully equipped with life saving drugs, medicines and 

appliances needed in emergency 

 

RECORD KEEPING 

A Registered Medical Practitioner (Doctor) will be appointed for examining the workers. 

All the health records of the workers will be maintained in separate file in site office and 

the records will be regularly updated. 
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IMPLEMENTATION OF OH&S 

For implementation of Occupational Health & Safety in the mining project, a safety 

committee will be formed. The hierarchy of the committee and responsibilities of 

individual members will be as shown in Table 4.8. 

 

TABLE 4.8: OH&S COMMITTEE & ITS RESPONSIBILITIES 

Sr. 

No. 

Designation Responsibility 

1. Mines Manager Overall responsibility of Occupational Health & Safety in the 

Mines 

2. Mining 

Engineer / 

Foreman 

Adherence to OH&S guidelines and provision of training and 

conducting awareness programs 

3. EH&S Manager Assisting mines manager in ensuring Occupational Health, 

Safety and environmental compliance 

4. Doctor Pre-employment and periodic examination / health check 

up and updating the records, provision of first aid training. 

 

4.8.3 PUBLIC HEALTH IMPLICATIONS OF THE PROJECT 

There is no human settlement in or adjacent to the cluster area of Rough stone Mine. Nearest 

human settlement from cluster area as Ramalingapuram Village~ 0.50 Km, NW direction 

As observed from the modeling results, the dust emissions and noise from the mining 

project will not cause any significant impact on the ambient air quality and ambient noise 

levels in the surrounding villages. The mine will be operated during day time only. Thus, 

there will not be any disturbance to the nearby habitations during night. The mineral 

transportation will be carried out through existing mines road from mines. Thus, there will 

not be any disturbance to the normal traffic of the area. Also, the mine management will 

conduct periodic medical camps in the nearby villages to provide medical facilities to the 

villagers. Thus, no significant impact is envisaged on the public health due to the project. 

 

4.9 IMPACT ON LOCAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE I.E. TRAFFIC STUDY 

NH-79 Salem to Perambalur – 1.03 km N direction  

The total production from cluster is 181687 TPA of Rough stone will be handled per day for 

proposed mining project. The excavated Rough stone will be dispatched to the consuming 

industries through 20tonne capacity trucks/Dumpers to consumers from mine site. 

Considering 300 days of mine working in a year. About approx. 72 trips of 20 tonne capacity 

trucks will be required for transportation of Rough stone to user consuming industry. The 

Rough stone will be transported through the existing roads network.  
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Traffic study measurements were performed at one location at confluence of Salem to 

Perambalur (NH79):  1.03 Km, N direction to assess impact on local transport infrastructure 

due to this mining project. 

The mineral from the proposed mining project will be loaded and transported through at 

Salem to Perambalur (NH79): 1.03 Km, N direction. Excavated Rough stone will be 

dispatched as accordingly mentioned in Table 4.9. 

 

TABLE 4.9: TRANSPORT ROAD DETAILS 

Name of Road Direction Distance from project site 

Up Down 

Highway (NH 79) Salem Perambalur 1.03 Km, N direction 

 

Traffic data was collected continuously for 24 hours by visual observation and counting of 

vehicles under three categories, viz., heavy motor vehicles, light motor vehicles and 

two/three wheelers. As traffic densities on the roads are high, two skilled persons were 

deployed simultaneously at each station during each shift- one person on each of the two 

directions for counting the traffic. Counted data sheet is provided in Table 4.10 and PCU is 

calculated in Table 4.10. At the end of each hour, fresh counting and recording was 

undertaken.  

 
FIGURE 4.7: ROAD CONNECTIVITY MAP WITH FOR TRAFFIC MONITORING  
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TABLE 4.10: TRAFFIC VOLUME COUNT SURVEY (HOURLY) 

S. 

No. 

Vehicle 

Distribution 

No. of Vehicles/Day Total Number of Vehicle in PCU/Day 

Towards 

Salem 

Towards 

Perambalur 

Equivalent 

Factor 

Towards 

Salem 

Towards 

Perambalur 

1.  Two 

Wheelers 

150 175 0.5 75 87.5 

2.  Three 

Wheelers 

82 92 1 82 92 

3.  Cars 141 164 1 141 164 

4.  Bus 32 29 3 96 87 

5.  Tractor 25 23 4 100 92 

6.  Trucks 78 82 3 234 246 

TOTAL                   508 565 - 728 768 

 

TABLE 4.11: EXISTING TRAFFIC SCENARIO AND LOS 

Road Total V 
(Volume in 
PCU/day) 

C (Capacity in 
PCU/day.) 

Existing V/C Ratio LOS 

Highway (SH 79) 1496 3600 0.415 B 
 

V = Volume in PCU’s /hr, C= Capacity PCU’s /hr, LOS = Level of Service 

V/C LOS Performance 

0.0 – 0.2 A Excellent 

0.2 – 0.4 B Very Good 

0.4 – 0.6 C Good 

0.6 – 0.8 D Fair/ Average 

0.8 – 1.0 E Poor 

1.0 & Above F Very Poor 

 

Note: IRC is accepting the fact that, in Indian roads the real congestion starts when V/C ratio 

is >1, i.e. for forced flow. Till this limit the road is free for traffic movement without any 

impediments. Hence it is acceptable as normal up to V/C = 1 and the performance will be 

taken as good only. 
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During Mine Operation 

Total Capacity of cluster mine 58600 Cum 

No. of working days 300 

Extraction and Transportation of mineral 195/day 

Working hours per day 8 

Dumpers Capacity 20 

Frequency of trucks/Dumpers deployed/day 7 trips per day approx.. 

 

TABLE 4.12: MODIFIED TRAFFIC SCENARIO AND LOS 

Road Increased  
Volume in 
PCU/day 

Volume (V) Capacity (C) Modified V/C 
Ratio 

LOS 

Highway (SH79) 10 1496+10=1506 3600 0.38 C 
 

Not much impact on local transport. The LOS value from the proposed mining project will 

change; the performance change from Very Good (B) to Good (C). The existing roads 

network will be sufficient to cater the transport needs of the mine. However, mine 

management will periodically maintain the transport road in proper condition to avoid any 

impacts on traffic infrastructure. Rough stone will be transported in trucks covered with 

tarpaulin. Major part of transportation will comprise of local or state highway which will be 

periodically maintained.  

 

4.10 IMPACT ON BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

IMPACT ON TERRESTRIAL FLORA 

• Dust deposition on leaf lamina observed on nearby local plant species which may results 

in decline the rate of photosynthesis and retards the plant growth. 

 

MEASURES FOR MINIMIZING IMPACT ON FLORA 

• Dust issues are mainly raised in the area due to unpaved road, cumulative fugitive dust 

emissions by various mining activities.  

• To mitigate the impact regular water sprinkling will be carried out within the mine lease 

area as well as approach road. 

• Stabilization of soil/waste dumps by grass cover shall be done. 

 

IMPACT ON WILDLIFE 

• There is no Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve within 10 km radius of the 

project site.  

• No rare, endemic & endangered species are reported in the buffer zone. However, 

during mining, the management will practice scientific method of mining with proper 
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Environmental Management Plan including pollution control measures especially for 

air and noise, to avoid any adverse impact on the surrounding wildlife.  

• Fencing around the mine lease area to restrict the entry of stray animals 

• Green belt development will be carried out which will help in minimizing adverse 

impact on the flora found in the area. 

 

MEASURES FOR MINIMIZING IMPACT ON FAUNA 

Following measures will be adopted to minimize the impact of mining on faunal environment 

of the area. 

• Measures will be taken to curb pollution due to mining activities on air, water, land & 

noise environment. Plantation around mine area will help in creating habitats for small 

faunal species and to create better environment for various fauna. Creating and 

developing awareness for nature and wildlife in the adjoining villages. 

 

STUDY OF IMPACT ON AQUATIC ECOLOGY 

• Mining activities will not disturb the existing aquatic ecology as there is no effluent 

discharge proposed from the Rough stone mine. 

• Mining activity may increase sediment load and total dissolved solids in streams due to, 

surface run off, erosion activity of loosened soil especially during rainy season and may 

affect water quality of natural water body and stream within mine lease area. 

 

4.10.1 MITIGATION MEASURES 

• Periodic maintenance of mineral transport road. 

• Covered Transport of stone mine to consuming industry.  

• Development of thick plantation around mine lease area 

• Monitoring of dust fall at agriculture land located nearby the mining area 

 

4.11 GREENBELT DEVELOPMENT & PLANTATION PROGRAMME 

Proposed Greenbelt Development & Plantation Programme  

It is proposed to develop plantation at 2 M x 2 M spacing, the rate of survival is aimed at 70 

to 80% by regular watering & fencing to keep plants safe from animal grazing. Local species 

will be planted in consultation with local horticulturist. Diseased plants will be replaced by 

planting new saplings. 

 

The basic approach towards the development of Green belt /plantation in the lease area is 

with a view to provide an aesthetic look, eliminating fugitive emissions and for controlling 

the impact of noise, etc.  A Green Belt will be developed based on the following principles: 

• Plants that grow fast will be preferred. 
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• Preference for high canopy covers plants with local varieties 

• Perennial and evergreen plants will be preferred. 

• Plants having a high Air Pollution Tolerance Index (APTI) will be preferred. 

• The development of green belt is an important aspect for any project because: 

• It improves the ambient air quality by controlling Suspended Particulate Matter in 

air. 

• It helps in noise attenuation for the surrounding area. 

• It helps in attracting new birds and insects as their habitation. 

• It maintains the ecological balance. 

• It increases the aesthetic value of site. 

 

Plantation along the Safety Zone 

Thick plantation will be carried out on the safety barrier and undisturbed area within the 

mine lease. Also plantation will be developed around temporary waste dumps. Soil 

generated during mining will be separately stacked and will be used for plantation. 

 

TABLE 4.13: PROPOSED AFFORESTATION PROGRAM 

Year Thiru. C. Vijayakumar 

 No. of Sapling Area  

(in sq.m.) 

1st 10 100 

2nd  10 100 

3rd  10 100 

4th  10 100 

5th  10 100 

Total 50 500 

 

Selection of plant species with special reference 

 

TABLE 4.14:  SELECTION OF PLANT SPECIES WITH SPECIAL REFERENCE 

Sr. 

No. 

Plant species Common Hindi 

Name 

Purpose of plantation of 

species 

1.  Aegle marmelos Bael Pollution Tolerant Plants 

Automobile  2.  Albizzia lebbeck Shirish ke phool 

3.  Butea frondosa Palash 

4.  Alstonia scholaris Saptaparna Best dust filtering capacity 

Plants 5.  Ailanthus excelsa Adu Ghoda Neem 

6.  Ficus benghalensis Banyan  
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Sr. 

No. 

Plant species Common Hindi 

Name 

Purpose of plantation of 

species 

7.  Ficus religiosa Peepal 

8.  Cassia fistula Amalatas Exhaust pollution Control 

Plants 9.  Delonix regia Gulmohar 

10.  Phyllanthus emblica Amla  Medicinal value Plants 

11.  Terminalia cattapa Jungali Badam 

12.  Azadiracta indica Neem 

13.  Tectona grandis Sagwan Economic value Plants 

14.  Pongamia pinnata Karanj 

15.  Shorea robusta Sal 

16.  Cymbopagon martini  Gandhabel Soil Conservation Plants 

17.  Ziziphus jujube  Bada Bare Fruit bearing Plants 

18.  Psidigium guava Amrud 

19.  Syzygium cumini Jamun 

20.  Mangifera indica Mango 

21.  Dalbergiasisso Seesam Nitrogen Assimilation Plants  

22.  Cassia siamea Kassod 

23.  Polyalthia longifolia Devdaru Aesthetic beautification 

Plants 



Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 

5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, 

Tamil Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 5: Analysis of Alternatives 
 

 

Enviro Resources, Mumbai  158 

 

CHAPTER 5: ANALYSIS OF ALTERNATIVES 

 

5.1  SITE ALTERNATIVES  

A comparison of alternatives helps to determine the best method of achieving the project 

objectives with minimum environmental impacts or indicates the most environment 

friendly and cost-effective options. Every mine needs to be planned in a way that the 

mineral is extracted to the maximum extent without causing severe irreversible 

environmental damages. The mine plan and mine closure plan has been approved by the 

competent Authority prior to submission of the Form-1 and PFR. 

 

5.2 ANALYSIS OF ALTERNATIVE TECHNOLOGY 

5.2.1 CHOICE OF METHOD OF MINING 

The mechanized method will be adopted because of the following reasons: 

• Mining operations is proposed to be carried out by opencast mechanized method by 

deploying drilling and blasting method, loader and tipper/dumper combination.  

• There is no overburden present.  

• The mineral i.e. Rough stone is available at surface. 

• The mining by opencast method is highly productive & economical as compared to 

underground method; and 

• Underground mining is not economical and practically not feasible in the present case. 

 

Hence, conventional open cast mechanized method of mining involving excavation through 

drilling and blasting will be done with excavated material will be loaded with into tipper 

and transported to consumer.  
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CHAPTER 6: ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

  

6.1 INTRODUCTION 

Post Environmental Clearance Monitoring is an essential part to check the impact of project 

related activity. Hence monitoring of various environmental parameters will be carried out 

on a regular basis to ascertain the following as: 

 

• Status of Pollution within the mine site and in its vicinity. 

• Generate data for predictive or corrective purpose in respect of pollution. 

• Examine the efficiency of pollution control system adopted at the site. 

• To assess environmental impacts. 

 

Monitoring will be carried out at the site as per the norms of CPCB. Environmental 

Monitoring Programme has been/will be conducted for various environmental components 

as per conditions stipulated in Environmental Clearance Letter issued by SEIAA & Consent 

to Operate issued by TNPCB. 

 

Six monthly compliance reports will be submitted to TNPCB/MOEF for the periods of 

January to June and July to December will be submitted on regular basis on 1st June and 1st 

December of each calendar year. Quarterly compliance Report for conditions stipulated in 

Consent to Operate will be submitted to TNPCB on regular basis. 

 

6.2 FORMATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CELL (EMC) 

Monitoring is as important as that of control of pollution since the efficacy of pollution 

control measures adopted can only be determined by monitoring. An Environmental 

Management Cell will be established for implementing the Environmental Management Plan 

and conducting periodic environmental monitoring of important and crucial environmental 

parameters to assess the status of environment regularly during mine operations. With the 

knowledge of baseline conditions, the monitoring program will serve as an indicator for any 

deterioration in environmental conditions due to operation of the mine and so that suitable 

additional mitigation steps could be taken in time to safeguard the environment. The 

organizational chart of Environment Management Cell is as given in Figure 6.1. 

 

6.3 IMPLEMENTATION SCHEDULE OF MITIGATION MEASURES 

The mitigation measures suggested in Chapter-4 will be implemented to reduce the impact 

on environment due to the operations of the Rough stone mining projects. To facilitate easy 

implementation of mitigation measures, these are phased as per the priority implementation 

as given in Table-6.1.  
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FIGURE 6.1: ORGANIZATION CHART OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CELL 

(EMC) 

 

6.3.1 RESPONSIBILITIES OF EMC 

The responsibilities of the EMC include the following: 

A. Environmental monitoring of the core and buffer zone. 

B. Commissioning of pollution control equipment. 

C. Specification and regulation of maintenance schedules for pollution control 

equipment. 

D. Ensuring that standards are maintained. 

E. Developing the green belt. 

F. Ensuring optimum water usage. 

G. Carrying out the Environmental Management Plan. 

H. Organizing meetings of the Environmental Management Committee and reporting to 

the committee. 

 

TABLE 6.1: IMPLEMENTATION SCHEDULE 

Sr. 

No. 

Recommendations Time Requirement  Schedule 

1 Air pollution control 

measures 

Will be further improved at the time 

of start of mine after grant of EC and 

lease renewal.  

Immediate 

2 Water pollution control 

measures 

Will be further improved at the time 

of start of mine after grant of EC. 

Immediate 

3 Noise control measures Will be further improved at the time 

of start of mine after grant of EC. 

Immediate 

Mines Manager 

Environmental 

Scientist 

External Laboratory Approved by 

MoEF/TNPCB & NABET accredited 

Environment consultant 

Chemist (1) 

CSR Manager (1) 
Horticulture expert (1) Water Sprinkler Operator (1) 

Unskilled Labour (1) 

Lessee 
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Sr. 

No. 

Recommendations Time Requirement  Schedule 

4 Ecological preservation 

and upgrade 

May be started before grant of EC and 

will be continued in phase-wise 

manner till life of the mine. 

Immediate & 

Progressive 

 

6.4 MEASUREMENT METHODOLOGIES 

6.4.1 INSTRUMENTS TO BE USED 

The following instruments are being used for data collection work in the monitoring 

schedule: 

 

1. Respirable Dust Sampler (RDS) 

2. Fine Particulate Sampler (FPS) 

3. Dry and Wet Bulb Thermometer. 

4. Sound Level Meter 

5. Micro Meteorological Station 

6. Water Level Indicator 

7. Global Positioning System (GPS) 

 

In addition to the above instruments, the data on land use, vegetation and agricultural crops 

will be collected by the field team by meeting with many local inhabitants in the study area 

and different government departments /agencies. 

 

6.4.2 MONITORING PROGRAMME 

The environmental monitoring for the Rough stone mine operations will be conducted 

for following aspects: 

 

• Ambient Air quality 

• Water table depth  

• Surface and ground water quality 

• Ambient Noise Levels 

• Soil Quality 

• Green belt & Plantation 

• CSR Activities 

 

The following routine monitoring program will be implemented under the post-project 

monitoring. Environmental monitoring of ambient air quality, surface and ground water quality, 

ambient noise levels, etc. will be carried out through MOEF accredited agencies regularly and 
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reports will be submitted to TNPCB/MoEF. 

 

Air Pollution  

The ambient air quality will be monitored as per EC Conditions/Central Pollution Control 

Board guidelines at one location in mine lease area and four locations in nearby villages.  

 

Water Table Depth 

The depth of ground water table in the area will be monitored regularly in the wells/ 

borewell located in four nearby villages. The water table depth at Pre-monsoon (May month) 

and Pre-Monsoon (November Month) will be measured and records will be maintained. 

 

Water quality 

Ground water samples from four villages surrounding the project area will be analyzed. The 

water quality monitoring will be carried out once during every season. Surface water sample 

will be collected from mine pit, when available. 

 

Ambient Noise Levels  

Noise levels in the core zone and in surrounding villages will be monitored regularly. 

Ambient noise level monitoring will be carried out at 1 location in mine lease area and in 7 

locations in nearby villages. Noise level monitoring will be conducted once in each season. 

 

Soil quality 

Soil quality monitoring will be carried out in the plantation area within the mine lease area 

and in the agricultural fields located nearby the mine lease area. 1 sample from core zone in 

mine lease and 3 samples from nearby villages will be collected and analyzed, once in a year, 

preferably during dry season.  

 

CSR Activities 

Social welfare activities conducted in nearby villages will be regularly monitored for their 

effectiveness and accordingly new activities will be planned.  

 

6.4.2.1 MONITORING SCHEDULE 

The proposed environmental monitoring schedule is given in Table 6.2.  

 

 

 

 

 

 



Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 

5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, 

Tamil Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 6: Environmental Monitoring Programme 

 

 

Enviro Resources, Mumbai  163 

 

TABLE 6.2: PROPOSED ENVIRONMENTAL MONITORING SCHEDULE 

S. 
No. 

Environment 
Attributes 

Location 
Monitoring 

Parameters 
Duration Frequency 

1 Air Quality 
2 Locations (1 

Core & 1 Buffer) 
24 hours 

Once in 6 
months 

Fugitive Dust, 
PM2.5, PM10, SO2 

and NOx. 

2 Meteorology 

At mine site 
before start of 

Air Quality 
Monitoring & 

IMD Secondary 
Data 

Hourly / 
Daily 

Continuous 
online 

monitoring 

Wind speed, Wind 
direction, 

Temperature, 
Relative humidity 

and Rainfall 

3 
Water Quality 

Monitoring 
2 Locations 

(1SW & 1 GW) 
- 

Once in 6 
months 

Parameters 
specified under 

IS:10500, 1993 & 
CPCB Norms 

4 Hydrology 

Water level in 
open wells in 
buffer zone 

around 1 km at 
specific wells 

- 
Once in 6 
months 

Depth in bgl 

5 Noise 
2 Locations (1 

Core & 1 Buffer) 
Hourly – 

1 Day 
Once in 6 
months 

Leq, Lmax, Lmin, 
Leq Day & Leq 

Night 

6 Vibration 

At the  nearest 
habitation (in 

case of 
reporting) 

– 
During 

blasting 
Operation 

Peak Particle 
Velocity 

7 Soil 
2 Locations (1 

Core & 1 Buffer) 
– 

Once in six 
months 

Physical and 
Chemical 

Characteristics 

8 Greenbelt 
Within the 

Project Area 
Daily Monthly Maintenance 

 

6.5 ENVIRONMENTAL POLICY 

6.5.1 Environmental Policy of the Company 

Environmental policy by lessee is attached as Annexure XI 

 

6.5.2 Organization Set-up 

The company has clearly defined duties and responsibilities for the employees. 

Organizational setup for environment management is shown in Figure 6.1. 
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6.5.3 Environmental Management Cell  

An Environmental Management Cell (EMC) will be established in the mine under the control 

of Mines Manager. The EMC will be headed by an Environmental scientist having adequate 

qualification and experience in the field of environmental management. The responsibilities 

of EMC will be as follows: 

1. Implementation of pollution control measures as suggested in Environmental 

Management Plan and recommended in EC  

2. Conducting environmental monitoring as per EMP and EC stipulation through external 

laboratories approved by MoEF/TNPCB and NABL 

3. Ensuring compliance with other conditions stipulated in Environmental Clearance for 

the project. 

4. Ensuring compliance with the conditions stipulated in 'Consent to Operate' for the 

project. 

5. Timely submission of compliance status to MoEF/ TNPCB  

6. Seeking experts’ guidance, as and when required. 

7. Conducting CSR activities in nearby villages. 

 

6.5.4 Audit & Review 

Review and audit is essentially a management tool. However, its application is crucial at the 

operational level for verification and feedback on the effectiveness of organization system 

and environmental performance. Basically, auditing involves in the following items: 

• Line management system 

• Awareness and training 

• Procedures: standards, targets 

• Plans: Waste, contingency, pollution control compliance 

• Verify environmental impact assessment 

• Verify mitigation 

• Reporting and communication 

• Documentation 

• Feedback 

 

Internal Audit: 

A system of auditing will be undertaken for mining operations and includes the use of 

trained internal and external auditors. In addition, auditing should be undertaken to ensure 

compliance with all the applicable legislations. 

 

Audit Type Frequency: 

• Internal: - From other site in-charge every 6 months 
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• External - independent expert Every 12 months 

The company shall depute internal / external auditors who are trained and certified as 

competent EMS auditors by an independent and external standard organization. The results 

of monitoring and auditing shall be regularly reported through the senior management team 

to ensure that action items are addressed. 

 

6.5.5 Non-conformity, Corrective Action and Preventive Action 

As per the Environmental Policy of the company, non-conformities, corrective actions, and 

preventive actions shall be managed in accordance with Nonconformance, Preventive and 

Corrective Action Procedure. This procedure, which relates to all projects of the company, 

details the processes to be utilized with respect to the identification of non-conformances, 

the application of appropriate corrective actions(s) to address non-conformances and the 

establishment of preventive actions to avoid non-conformances. The key elements of the 

process include: 

• identification of Non-conformance and /or Non-compliances 

• Recording of Non-conformance and/or Non-compliance 

• Evaluation of the Non-conformance and/or Non-compliance to determine specific 

corrective and preventive actions 

• Corrective and preventive actions to be assigned to responsible persons and  

• Management Review of corrective actions to ensure the status and effectiveness of 

the actions 

 

6.5.6 Management Review 

A comprehensive review of the objectives and targets associated with the individual project 

of the company shall be undertaken on an annual basis via the business planning (1 year 

outlook) and business strategy (5-year outlook) processes. These reviews, which include 

involvement from the senior site management and other key personnel, assess the 

performance of the mine over the previous year and develop goals and targets for the 

following period. 

 

6.6 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY  

Occupational health and safety are very closely related to productivity and good employer-

employee relationship. The main factors of occupational health in mine are fugitive dust and 

noise. Safety of employees during operation and maintenance of mining equipment and 

handling of explosive materials is to be taken care of as per the Mine Regulations, 1965 and 

circulars of DGMS. To avoid any adverse effects on the health of workers due to dust, heat, 

noise and vibration, sufficient measures are proposed in the EMP. These include: 
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• Provision of rest shelters for mine workers with amenities like drinking water, toilets 

etc.; 

• Provision of personnel protection devices for the workers; 

• Rotation of job for workers exposed to high noise areas; 

• First-aid facilities. 

• Occupational Health Survey of the employees will be carried out at regular intervals. 

 

6.7 BUDGETARY ALLOCATION FOR ENVIRONMENTAL MONITORING 

The details of monitoring of pollution along with annual recurring cost are given in Table-

6.3.  

 

TABLE 6.3 COST OF ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

S. No. Description of item Capital 

Cost 

(Rs.) 

1 Air Pollution Control - Water sprinkling on haul road & 

plantation 

52,000 

2 Water Pollution Control (Settling tank, Garland Drains, etc.) 18,000 

3 Noise Level Monitoring  2,000 

4 Ground Vibration Test 4,000 

Total EMP Cost 76,000 

Total EMP Cost for five years 3,80,000 
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CHAPTER 7: ADDITIONAL STUDIES 

 

7.1 PUBLIC CONSULTATION 

Draft EIA/EMP for Proposed Rough stone Mine in an area of 1.00.0 Ha, located in Survey Nos. 

158/1 (Part-2) (Bit-1) of Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil 

Nadu is prepared as per the TOR issued by SEIAA, Tamil Nadu and the report is submitted 

for public consultation process as per the provisions of EIA Notification 2006 and 

amendments thereof.  

 

After completing the public consultation process, the issues raised and commitment of 

Project Proponent during the public hearing will be incorporated in the final EIA/EMP 

report. The following Additional Studies were/will be carried out in as per Terms of 

Reference: Risk Assessment & Disaster Management Plan. 

 

7.2  RISK ASSESSMENT  

Hazard analysis involves the identification and quantification of various hazards (unsafe 

conditions) that exist in the mines. On the other hand, risk analysis deals with the identification 

and quantification of risks, mining equipment and personnel are exposed to, due to accidents 

resulting from the hazards present in the mine. Risk analysis follows an extensive hazard 

analysis. It involves the identification and assessment of risks the neighboring populations are 

exposed to because of hazards present.  

 

In the sections below, the identification of various hazards, probable risks, maximum credible 

accident analysis, and consequence analysis are addressed which gives a broad identification 

of risks involved. Based on the risk estimation disaster management plan has to be prepared. 

 

The mining will be carried out under the management control and direction of a qualified 

Mine Manager holding a  second-class manager’s certificate of competency. The DGMS 
have been regularly issuing standing orders, model standing orders and circulars to be 

followed by the mine management in case of disaster, if any. Moreover, mining staff will be 

sent to refresher courses from time to time to keep them alert. However, following 

natural/industrial hazards may occur during normal operation: 

• Accident due to explosives; 

• Accident due to heavy mining equipment; and 

 

To take care of above hazard/disasters, the following control measures will be adopted: 

• All safety precautions and provisions of the Mine Act, 1952 and the Mines Rules, 1955 

will be strictly followed during all mining operations; 

• Entry of unauthorized persons will be prohibited; 
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• Firefighting and first-aid provisions in the mine office and mining area; 

• Provisions of all the safety appliances such as safety boot, helmets, goggles etc. will be 

made available to the employees and regular check for their use; 

• Training and refresher courses for all the employees working in hazardous premises; 

Under mines rules all employees of mines shall have to undergo the training at a regular 

interval; 

• Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans; 

• Regular maintenance and testing of all mining equipment as per manufacturer’s 
guidelines; 

• Suppression of dust on the haulage roads;  

• Increasing the awareness of safety and disaster through competitions, posters and other 

similar drives. 

 

7.2.1 Measures to Prevent Accidents due to Trucks and Dumpers 

• All transportation within the main cluster area would be carried out under the direct 

supervision and control of the management; 

• The vehicles will be maintained in good repairs and checked thoroughly at least once a 

week by a competent person authorized for this purpose by the management; 

• Broad signs would be provided at each and every turning point specially for the guidance 

of the drivers; 

• To avoid dangers while reversing the vehicles, all areas as far as possible, will be made 

man free and  

• A statutory provision of the fence, constant education, training etc. will go a long way in 

reducing the incidence of such accidents. 

 

7.2.2 POST COVID HEALTH MANAGEMENT PLAN 

COVID – 19 ailments as a result of SARS-CoV-2 Coronavirus is exceptionally a brand new 

disorder, with sparkling data being known on a dynamic basis approximately the natural 

history of the ailment, specifically in terms of post-healing occasions. 

After acute COVID-19 illness, recovered sufferers might also preserve to record wide sort of 

signs and signs and symptoms including fatigue, body pain, cough, sore throat, trouble in 

respiration, and so forth. As of now there is limited evidence of submit-COVID sequalae and 

similarly studies is needed and is being actively pursued. A holistic method is needed for 

follow up care and nicely-being of all post COVID getting better patients.   

 

Post-COVID Follow Up Protocol – 

• Keeping COVID appropriate behavior (use of mask, hand & respiratory hygiene, bodily 

distancing). 

• Drink adequate amount of heat water (if not contra-indicated). 
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• Make sure your places of work are smooth and hygienic 

• Surfaces (e.g. desks and tables) and gadgets (e.g. phones, helmet) want to be wiped with 

disinfectant often 

• Positioned sanitizing hand rub dispensers in prominent locations around the place of 

work. make certain these dispensers are regularly refilled 

• Displaying posters regarding hand-washing 

• Make certain arrangement that workforce, contractors and clients have get right of entry 

to places wherein they could wash their fingers with soap and water 

• Display posters promoting breathing hygiene. 

• Brief your personnel, contractors and clients that if COVID-19 starts off evolved 

spreading for your community everyone with even a mild cough or low-grade fever 

(37.three°C or extra) want to live at home. They must additionally stay home (or earn a 

living from home) in the event that they have had to take easy medications, consisting of 

paracetamol/acetaminophen, ibuprofen or aspirin, which may also mask symptoms of 

infection 

• Keep communicating and selling the message that people need to stay at home even 

though they have just moderate signs of COVID-19. 

• Recall whether a face-to-face assembly or occasion is wanted. ought to it be replaced by 

way of a teleconference or online event? 

• Should the assembly or event be scaled down in order that fewer humans attend? 

• Pre-order sufficient supplies and materials, such as tissues and hand sanitizer for all 

employees. Have surgical mask available to provide every person who develops 

respiration signs. 

• it's also suggested with the aid of the Ministry of AYUSH that the use of Chyawanprash 

within the morning (1 teaspoonful) with luke heat water/milk is tremendously 

advocated (underneath the path of Registered Ayurveda physician) as in the clinical 

exercise Chyawanprash is believed to be powerful in put up-restoration duration. 

• If there's continual dry cough / sore throat, do saline gargles and take steam inhalation. 

The addition of herbs/spices for gargling/steam inhalation. Cough medicinal drugs must 

be taken on recommendation of clinical medical doctor or qualified practitioner of Ayush. 

• Search for early warning symptoms like high grade fever, breathlessness, Sp02 < 95%, 

unexplained chest ache, new onset of misunderstanding, focal weakness. 

• Avoid smoking and intake of alcohol. 

• Talk in your personnel and contractors approximately the plan and ensure they are 

aware of what they need to do – or no longer do – below the plan. Emphasize key points 

which include the importance of staying faraway from work even though they have got 

only moderate symptoms or have had to take easy medicines (e.g. paracetamol, 

ibuprofen) which can also masks the signs 
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• The plan must deal with a way to preserve your commercial enterprise running although 

a extensive variety of personnel, contractors and suppliers cannot come for your 

administrative center - both because of local restrictions on journey or because they're 

unwell. 

 

7.3 DISASTER MANAGEMENT PLAN  

The disaster management plan is aimed to ensure safety of life, protection of environment, 

protection of installation, restoration of production and salvage operations in this order of 

priorities. The disaster/ emergency situations will be countered with an organizational chart 

entrusting responsibility to various mine personnel with their specific roles during 

emergency and will be updated from time to time. 

 

• Aid and medical care for victims;  

• Protect other people;  

• Minimize damage to property and the environment;  

• Initially contain and finally control the accident;  

• Ensure the safe rehabilitation of the affected area; and  

• Retain relevant documents and equipment for later investigation of the cause and 

circumstances of the emergency 

 

The composition of the disaster management team will be:- 

1. Mines Manager 

2. Site Supervisors/ Foremen 

3. Personnel/Administrative Manager/Environmental Manager 

4. First Aid Expert/ Medical Coordinator 

5. Transport in-charge 

 

For effective implementation of the disaster management plan, the following facilities would be 

widely circulated and personnel training through rehearsals/drills. 

 

Infrastructure at site 

1. Emergency Control Room 

Site office will be used as Emergency Control Room. Following facilities will be kept ready at 

the site office for use in emergency conditions: 

a. Master plan of the mines. 

b. First aid boxes. 

c. Gas masks. 

d. Mobile phone with charging facility. 

e. Loud speakers 
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f. Emergency lighting system. 

g. Stretchers.  

h. Transport facility. 

 

➢ Assembly Points 

Assembly points will be set up in the Mine lease at farthest from the location of likely 

hazardous events, where pre-designated persons from the works, contractors and visitors 

would assemble in case of emergency. Up-to-date list of pre-designated employees of various 

departments will be available at these points so that roll call could be taken. Pre-designated 

persons would take charge of these points and mark presence as the people come into it. 

 

➢ Communication System 

Different types of alarms to differentiate types of emergencies will be assigned and 

communicated. Alarms will be followed by an announcement over Public Address System. In 

case of failure of alarm system, communication will be made through Public Address System 

(loud speakers). If everything fails, a messenger will be used for sending the information. 

 

➢ Warning System and Control 

The Control Centres will be located at an area of minimum risk or vulnerability in the 

premises concerned, considering the wind direction, areas which might be affected by 

fire/explosion, toxic releases, etc. For promptness and efficiency, the premises/storage sites 

will be divided into number of zones, which will be clearly marked on the site plan. 

 

➢ Emergency Services 

This includes the fire-fighting system, first aid centre, ambulance etc. Alternate sources of 

power supply, communication with local bodies, fire brigade etc., will be identified and 

clearly demarcated at control room. Adequate number of external and internal telephone 

connections will be provided. 

 

➢ Fire Protection System 

The fire protection system in the proposed Rough stone mine consist of portable fire 

extinguishers of suitable types and capacities to be placed in transport vehicles and 

additional fire extinguishers at site office. Water pumps will be used for supporting the 

firefighting arrangements. 

 

Emergency control procedure – 

The onset of the emergency will likely begin with a major fire or explosion or wall collapse 

along the excavation and will need to be detected by various safety devices as well as by 

operating personnel in service. If located by a member of the staff on duty, the latter 
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(according to the emergency procedure of the site of which he is sufficiently informed) will 

go to the nearest alarm point, break the windows, and trigger the alarms. He will also do his 

best to inform the location and nature of the incident to the emergency control room. In 

accordance with the emergency procedure at work, the following key activities will take 

place immediately to interpret and take control of the emergency. 

o An on-scene fire crew, led by a firefighter, will arrive with fire foam tenders and other 

essential equipment at the scene of the event. 

o The emergency security controller's duties will begin at the main gate office. 

o The incident controller will rush to the scene of the emergency and, with the assistance 

of the rescue team, begin dealing with the situation. 

o The site's chief controller will arrive at MECR with members of his advisory and 

communication teams and take complete leadership of the facility. 

• He will get constant information from the incident controller and make choices and 

provide orders to: 

• Incident commander 

• Mine command centres 

• Control panel for emergency security 

 

Alarm system during disaster – 
On getting the message of disaster from Site Controller, putting out fires group, the mine 
control room orderly will sound alarm howling for 5 minutes. Occurrence regulator will 
orchestrate to communicate debacle message through open location framework. On getting 
the message of "Crisis Over" from Incident Controller the crisis control room chaperon will 
give "All Clear Signal", by sounding caution straight for 2 minutes. The elements of alert 
framework will be disclosed to the whole gang to try not to freeze or misjudge during 
calamity. To forestall or deal with peril/calamities assuming any the accompanying control 
measures have been taken on. 
Generally security precautionary measures and arrangements of Metalliferous Mines 

Regulations (MMR), 1961 is completely followed during all mining tasks. 

• Recognition of generally wellbeing safeguards for impacting and capacity of 

explosives according to MMR 1961. 

• Section of unapproved people into mine and partnered regions is totally restricted. 

• Putting out fires and first-help arrangements in quite a while office complex and 

mining region are given. 

• Arrangements of all the wellbeing apparatuses, for example, security boot, head 

protectors, goggles, dust veils, ear attachments and ear muffs and so forth are made 

accessible to the representatives and the utilization of same is totally stuck to through 

normal checking. 

• Preparing and supplemental classes for every one of the representatives working in 

risky premises. 
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• Working of mine, according to supported plans and routinely refreshing the mine 

arrangements. 

• Cleaning of mine appearances is routinely finished. 

• Treatment of explosives, charging and impacting are done simply by qualified people 

following SOP. 

• Checking and customary support of wreath channels and earthen bunds to stay away 

from any inflow of surface water in the mine pit. 

• Arrangement of high limit reserve siphons with generator sets with enough diesel for 

crisis siphoning particularly during rainstorm. 

• An impacting SIREN is utilized at the hour of impacting for sound sign. 

• Prior to impacting and after impacting, red and green banners are shown as visual 

signs. 

• Cautioning notice loads up showing the hour of impacting and NOT TO TRESPASS are 

shown at conspicuous spots. 

• Standard support and testing of all mining gear were completed according to maker's 

rules. 

 

7.4 CUMULATIVE IMPACT STUDY 

Cluster Details: 

Code Name of the lessee S. F. Nos Extent 

Area 

(Ha) 

Period of lease 

Existing  

E1. Tmt. R.Vijaya 158/2 0.66.5 26.05.2018 to 25.05.2023 

E2.               Tmt.V.Hemalatha 158/1 (P-3) 0.34.0 02.05.2011 to 01.05.2021 

E3.     Thiru. C. Vijayakumar 158/1 1.50.0 07.01.2018 to 06.01.2023 

Proposed 

P1.   Thiru. C. Vijayakumar 158/1 (P-2) 

(Bit – 1) 

1.00.0 - 

P2. Tmt.R.Vijaya            158/1 (P-2) 

(Bit- 2)  

2.00.0                        - 

Total Extent 5.505  

 

TABLE 7.1: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P1” 

Name of the Mine Thiru. C. Vijayakumar 

Survey Nos 158/1 (P-2) (Bit – 1) 

Land Type Government Poramboke land 
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Extent 1.00.0 ha 

Mining Plan Period / Lease 

Period 
5Years/10Years 

Ultimate Pit Dimension 131 m (L) x 69 m (W) x 71m (D) (21m AGL + 50m BGL) 

Latitude between  11°39'21.87"N to 11°39'25.15"N 

Longitude between 78°16'02.06"E to 78°16'09.17"E 

Highest Elevation 347 m 

Machinery Proposed  

Jack Hammer  4 

Compressor 1 

Excavator bucket & Rock breaker attached 1 

Tippers (20 tonnes Capacity) 2 

Proposed Blasting Method Controlled Blasting Method 

Manpower Proposed 20 Nos 

Total Project Cost  Rs. 52,14,000/- 

Source: Approved Mining Plan 

 

TABLE 7.2: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P2” 

Name of the Mine Tmt.R.Vijaya 

Survey Nos 158/1 (P-2) (Bit- 2) 

Land Type Government Poramboke land 

Extent 2.00.0 ha 

Latitude between  11°39'18.41"N to  11°39'23.03"N 

Longitude between 78°16'3.44"E to 78°16'7.28"E 

Highest Elevation 363 m 

Machinery Proposed  

Jack Hammer  4 

Compressor 1 

Excavator bucket & Rock breaker attached 1 

Tippers (20 tonnes Capacity) 4 

Proposed Blasting Method Controlled Blasting Method 

Manpower Proposed 40 Nos 

Total Project Cost  Rs. 75,23,000/- 

 

TABLE 7.3: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E1” 

Name of the Mine Tmt.R.Vijaya 

Survey Nos 158/2 

Land Type It is a Patta land, Registered in the name of 
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Tmt.T.Rathammal vide Patta No.719. The applicant 

has obtained consent from the pattadhar. 

Extent 0.66.5 ha 

Mining Plan/Lease Period 26.05.2018 to 25.05.2023 

Ultimate Pit Dimension 
Length 110m, Width 37m Depth in Max 27m 

(7m AGL+20m BGL) 

Latitude between  11°39'18.32''N to 11°39'22.32''N 

Longitude between 78°16'01.40''E to 78°16'05.10''E 

Highest Elevation 363 m 

Machinery Proposed  

Jack Hammer 2 

Compressor 1 

Excavator bucket & Rock breaker attached 1 

Tippers (20 tonnes Capacity) 1 

Proposed Blasting Method Controlled Blasting Method 

Manpower Proposed 9 Nos 

Total Project Cost  Rs. 55,48,000/- 

 

TABLE 7.4: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E2” 

Name of the Mine Tmt.V.Hemalatha 

Survey Nos 158/1 (P-3) 

Extent 0.34.0 ha 

Mining Plan/Lease Period 02.05.2011 to 01.05.2021 (Expired) 
Note: Project E2 was stopped due to expiry of quarry lease period (expired on 01.05.2021) and is not 

considered for cumulative impact as there are no mining operations ongoing during the Baseline 

Monitoring Period of March to May 2021. 

 

TABLE 7.5: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E3” 

Name of the Mine     Thiru. C. Vijayakumar 

Survey Nos 158/1 

Land Type Govt Land 

Extent 1.50.0 Ha 

Mining Plan/Lease Period 07.01.2018 to 06.01.2023 

Ultimate Pit Dimension 
Length 110m, Width 37m Depth in Max 27m 

(7m AGL+20m BGL) 

Latitude between  11°39'20.80''N to 11°39'25.81''N 

Longitude between 78°16'11.66''E to 78°16'19.55''E 

Highest Elevation 363 m 
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Machinery Proposed  

Jack Hammer 6 

Compressor 1 

Excavator bucket & Rock breaker attached 1 

Tippers (10 tonnes Capacity) 3 

Proposed Blasting Method Controlled Blasting Method 

Manpower Proposed 18 Nos 

Total Project Cost  Rs. 42,40,000/- 

 

The Cumulative Impact is anticipated due to drilling & blasting and excavation and transportation 

activities from proposed mines within the 500-meter radius from the proposed mines and major 

impact anticipated is on Air & Noise Environment and Ground Vibrations due to blasting. The 

current monitoring was done as existing quarry are working which gives the ambient or present 

condition of air quality as well as noise.  

 

TABLE 7.6: PREDICTED AIR INCREMENTAL VALUE 

Locations 
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total 

AAQ-1 1 42.8 43.8 0.4 21.8 22.2 0.2 9.8 10 0.5 24.7 25.2 

AAQ-2 2.6 46.4 49 0.7 24.7 25.4 0.1 8.8 8.9 0.1 24.7 24.8 

AAQ-3 0 42.8 42.8 0 21.8 21.8 0 7.8 7.8 0 23.9 23.9 

AAQ-4 0 41.9 41.9 0 21.3 21.3 0 6.9 6.9 0 24.9 24.9 

AAQ-5 0.1 47.2 47.3 0.1 24.6 24.7 0.1 7.9 8 0.1 24.9 25 

AAQ-6 1 47.6 48.6 0.2 25.9 26.1 0.1 7.9 8 0.1 24.9 25 

AAQ-7 0 46.9 46.9 0 24.9 24.9 0 7.9 7.9 0 26.8 26.8 

NAAQS 

(µg/m3) 
100 60 80 80 

 

TABLE 7.7: MAXIMUM GROUND LEVEL CONCENTRATION 

Pollutants Max. GLC observed, (µg/m3) Distance and Direction 

PM10 9.7 2000 m towards SE 

PM2.5 5.8 2000 m towards SE 

SO2 6.5 2000 m towards SE 

NO2 7.2 2000 m towards SE 

 

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 
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500 m radius. For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free 

medium, one can estimate noise levels at various locations at different sources using model 

based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where: 

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source. 

Ae1, 2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all 

sources can be determined at various locations by logarithmic addition. 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for the 

model are: Source data has been computed taking into account of all the machinery and 

activities used in the mining process. 

 

TABLE 7.8: PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUE 

Location ID 

Background 

Value (Day) 

dB(A) 

Incremental 

Value dB(A) 

Total 

Predicted 

dB(A) 

Residential 

Area Standards 

dB(A) 

Habitation 

Near P1 
44.6 48.1 49.7 

55 

Habitation 

Near P2 
45.9 47.2 49.6 

Habitation 

Near E1 
44.7 48.7 50.2 

Habitation 

Near E2 
45.8 42.6 47.5 

Habitation 

Near E3 
45.2 46.8 49.1 

 

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, the ambient noise levels at all the locations near 

habitations are within permissible limits of Residential Area (buffer zone) 
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TABLE 7.9: ESTIMATED PEAK PARTICLE VELOCITY FOR EXPLOSIVE CHARGE FOR 

EXISTING AND PROPOSED MINES 

Distance 

from blasting 

site, m 

Quantity of Explosive/Blast, Kg PPV, mm/s 

P1 E1 E3 P1 E1 E3 

200 52 6 112 6.2 1.6 10.1 

225 52 6 112 5.4 1.4 8.7 

235 52 6 112 5.1 1.3 8.3 

245 52 6 112 4.8 1.2 7.8 

255 52 6 112 4.6 1.2 7.5 

265 52 6 112 4.4 1.1 7.1 

275 52 6 112 4.2 1.1 6.8 

300 52 6 112 3.7 1.0 6.1 

325 52 6 112 3.4 0.9 5.5 

335 52 6 112 3.3 0.8 5.3 

Note: The empirical formula does not consider the delay factor in blasting due to use of Delay 

Detonators. 

 

The nearest habitation from cluster is Ramalingapuram Village at 0.45 Km, at NW direction. 

From the above table, the blasting will not cause any significant ground vibrations in the 

area. The ground vibrations at nearest habitation will be well within the permissible limits 

recommended by DGMS. 

 

TABLE 7.10: SOCIO ECONOMIC BENEFITS FROM 5 MINES 

 Project Cost in Rs.  CER @ 2% in Rs.  

P1 5214000 104280 

P2 7523000 150460 

E1 5548000 110960 

E2 Lease Expired Lease Expired 

E3 4240000 84800 

Total 2,25,25,000 4,50,500 

 

CER allocation has been made as per MoEF & CC OM F.No.22-65/2017-IA.III, Dated: 

01.05.2018. As per para 6 (II) of the office memorandum, all the mines being a green field project & Capital Investment is ≤ 100 crores, they shall contribute 2% of Capital Investment 

towards CER as per directions of EAC/SEAC and the total CER amount from the 5 mines is 

Rs. 4,50,500/-. 
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TABLE 7.11: EMPLOYMENT BENEFITS FROM 5 MINES 

 Direct Employment Indirect Employment 

P1 20 Nos 30 Nos 

P2 40 Nos 25 Nos 

E1 9 Nos 10 Nos 

E2 Lease Expired 

E3 18 Nos 15 Nos 

Total 87 Nos 80 Nos 

A total of 87 people will get employment due to these 5 mines in cluster. 

 

Greenbelt Development – 

 

TABLE 7.12: 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 50 80% 500 Neem, Pungan, 

Casuarinas and other 

regional trees 

 

40 

P2 80 80% 700 70 

E1 150 80% 1500 120 

E2 Lease Expired 

E3 150 80% 1500 Neem 120 

Total 430 80% 4550  350 

 

Based on the Proposed Mining Plans its anticipated that there shall growth of native species 

of Neem, Casuarina, Pungan etc in the Cluster at a rate of 430 Trees Planted over a period of 

5 Years with Survival Rate of 80% and expected growth is around 350 Trees over an area of 

4550 Sq.m. 
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CHAPTER 8: PROJECT BENEFITS 

 

8.1 NEED BASED ASSESSMENT 

Socio-economic survey conducted in the villages located within 10 km radius of the Rough 

stone Mine area 1.00.0 Ha, located in Survey Nos. 158/1 (Part-2) (Bit-1) of 

Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu brings out that 

villages are lacking in basic amenities like healthcare, transportation, treated drinking water, 

higher education and sanitation facilities etc. The survey also reveals that the literacy rate in 

the area is low and the people are mostly engaged in mining and agriculture related activities.  

 

8.2 PROPOSED WELFARE MEASURES 

To address some of the expectations of local people and as a commitment towards the 

Corporate Social Responsibility, the project proponent through the mine management will 

adopt following socio-economic welfare measures in the nearby villages within 2.5 km 

distance. Further need will be assessed as per issues raised during public hearing.  

 

8.2.1  WELFARE ACTIVITIES 

Apart from direct and indirect employment opportunities, the mine management will carry 

out welfare activities in the surrounding two villages for improving the conditions of the 

villages. 

 

8.3 EMPLOYMENT POTENTIAL 

The mine will provide fulltime employment for mine management to 20 nos. for activities 

such as excavation, transportation etc. Mostly local persons will be employed in the mine. 

The impact of mining on the economic aspects can be clearly anticipated. The employment 

potential will ameliorate economic conditions of these families directly and provide 

employment to many other families indirectly who are involved in business and service-

oriented activities.  

 

The employment of local people in project will upgrade the prosperity of the region. These 

will in-turn marginally improve the socio-economic conditions of the area. 

 

8.4 BUDGET FOR SOCIO-ECONOMIC WELFARE ACTIVITIES  

Considering this case greenfield project. As per Memorandum No:F NO 22-65/2017-IA-III 

dated 01/05/2018 the applicable CER is 2% in greenfield of project cost.  The proposed 

utilization of the budget of CSR activities affidavit furnished to SEIAA-TN. Further CSR 

activities will be identified as per public comments during public hearing.  
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TABLE 8.1: CER COST 

Project Cost in Rs.  CER @ 2% in Rs.  

5,214,000 1,04,280 

 

8.5 SUMMARY 

The project activity and the management will support the local Panchayat and provide other 

forms of assistance for the development of public facilities in this region. The mine 

management will recruit semi-skilled & unskilled workers from the nearby villages. The 

overall effect will improve the buying power of employees and thus a higher standard of 

living. Transport, medical, educational, and other civic amenities will get a boost in future. 

This is envisaged as a major positive benefit. 
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CHAPTER 9: ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

 

9.0 ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

As per EIA Notification dated 14th September, 2006; as amended from time to time, this Chapter on ‘Environmental Cost Benefit Analysis’ is applicable only if it is recommended at 
the Scoping stage. 

 

Post, mining activities, the area under mining will be utilized as water reservoir after 

discontinuation of the mining activity. 

 

In post-mining, the left out voids of opencast mines behave as huge groundwater reservoirs 

and contain groundwater runoff. Thus, development of water reservoir will help in 

maintaining and conserving the groundwater levels of the area.  
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CHAPTER 10: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN (EMP) 

 

10.1 INTRODUCTION 

The environmental management plan consists of following set of mitigation, management, 

monitoring and institutional measures to be taken during implementation and operation of 

the project, to eliminate adverse environmental impacts or reduce them to acceptable 

levels.  

• Overall conservation of environment. 

• Minimization of natural resources and water. 

• Safety, welfare and good health of the work force and populace. 

• Ensure effective operation of all control measures. 

• Vigilance against probable disasters and accidents. 

• Monitoring of cumulative and longtime impacts. 

• Ensure effective operation of all control measures. 

• Waste generation and pollution. 

• Judicious use of the present environmental management plan addresses, the 

components of environment, which are likely to be affected by the different operations 

in expansion project. 

 

Environmental Management Plan, which will be implemented in the proposed project, is 

detailed under the following heads: 

• Air Quality Management 

• Noise Management 

• Water Management 

• Solid Waste Management 

• Land Reclamation 

• Greenbelt Development & Plantation 

 

10.2 AIR QUALITY MANAGEMENT  

To minimize impacts of mining on different environmental parameters and to keep air and 

water quality within prescribed limits of CPCB, an Environmental Management Plan (EMP) 

has been prepared. This will help in resolving all environmental and ecological issues due 

to mining in the area 

 

The environmental management plan includes all preventive as well as mitigation measures 

to minimize impact on environment along-with reclamation and rehabilitation measures 

for mined out land. 

 

The individual operations which will generate particulate matter are excavation, loading, 

unloading and transportation etc. The general air pollution in case of mining operation 
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includes dust, smoke, Sulphur dioxide, Nitrogen dioxide etc. These can have adverse effects 

on the human health conditions, depending upon the concentration, particle size and 

duration of exposure with the above pollutants. However, proper precautions will help in 

minimizing the adverse impact due to air pollution. 

 

10.2.1 PREVENTION AND CONTROL OF AIR POLLUTION 

A. Dust Pollution 

The main pollutant in air is Particulate Matter (PM10), which is generated due to various 

mining activities. However, to reduce the impact of dust pollution the following steps will be 

taken during various mining activities. 

 

a) During drilling and blasting operations 

• Use of dust aprons on drilling equipment and adopting wet drilling methods. 

• Avoiding blasting during adverse weather conditions. 

• Use of controlled blasting practice 

Thus, pollution generated will be minimized due to drilling & blasting. 

 

b) During loading and transportation operation 

• The ripped and fragmented Rough stone would be raised using Hydraulic Excavator & 

Front End Loader and will be loaded to the tippers. 

• Regular sprinkling of water on haul and access roads. 

• Periodic maintenance of haul roads 

• All tippers would be covered by tarpaulin sheets at top and avoid spillage. 

• Regular maintenance of all equipment to minimize particulate matter and gaseous emissions 

from diesel engines. 

 

c) Monitoring of air pollution 

• Periodic ambient air quality monitoring will be carried out to assess the quality and for 

timely corrective actions. 

 

B. Prevention and Control of Gaseous Pollution 

In mining activities, the only source of gaseous emissions is from diesel engines, other 

vehicles and equipment’s.  
 

The emissions from diesel engines of the machinery could be visible as smoke or invisible 

gases such as Sulphur Dioxide, Oxides of Nitrogen and un-burnt Hydrocarbons due to 

incomplete combustion of fuel. The reasons may be quality of fuel, improper operation of the 

engine, etc. 
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Proper maintenance of machines improves combustion process and brings the reduction in 

pollution. The effect of these gases will be limited to the surrounding of the equipment in 

operation only and will not affect the nearby community. 

 

10.3 NOISE & GROUND VIBRATION MANAGEMENT 

 

10.3.1 NOISE ABATEMENT AND CONTROL 

• Small scale blasting will be carried out. 

• Charge per delay will be kept optimum. 

• Blasting will be conducted during lunch (noon) time when no employees are present in 

mine working area. 

• Periodic maintenance of all mining machinery and transport vehicles 

• Provision of effective silencers to all mine machinery 

• Provision of ear plugs/ear muffs to workers exposed to high noise generating operations 

• Development of thick plantation around mine lease boundary to act as a noise screen. 

• Regular noise monitoring will be carried-out.  

 

10.3.2 VIBRATION ABATEMENT 

• Even though there is no habitation in the vicinity of the lease, the blasting pattern would 

be designed to keep the ground vibrations & noise to a minimum.  

• The frequency of blasting too would be optimized by adopting multi-row blasting using 

delay detonators. 

• Fly rock control would be given high priority and the blasting pattern, stemming 

column, charge per hole, etc., as discussed earlier, are likely to control fly rock. In 

addition, the detonating cord trunk line would be covered with drill chips and cutting 

to keep the air blast to a minimum. 

 

10.4 WATER MANAGEMENT 

10.4.1 SURFACE WATER MANAGEMENT 

The changed topography will alter the drainage within the mining lease area. However, 

there will not be any changes in the topography or drainage pattern outside the mining lease 

area. At the end of mining activities after reserves are exhausted, the area will be restored 

to an acceptable level of self-sustaining eco-system, which will comprise of will be 

developed in upper benches and safety zone and at the end of lease period mining pits will 

be converted into water reservoir with suitable slope and fenced boundaries 

 

No surface water will be utilized for mining operation. Moreover, there would not be any 

discharge from mine into the surface water body as no process waste water generation in 

the mine and allied activities. Hence there would not be any impact on surface water. Only 

domestic effluent will be generated from the mine office and rest shelter. The domestic 
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effluent is discharged in septic tank followed by soak pit. Besides, there will be no toxic 

element in the mined out material, which may contaminate ground/ surface water. 

 

10.4.2 GROUND WATER MANAGEMENT 

The Water in the area is 70m in summer season and 65m in rainy season which is observed 

from the nearby bore wells and data obtained from existing private boreholes The lease area is 

fully covered by Massive Charnokite Formation. Hence the Ground water problem will not 

arise.  Thus, the mining activities will not intersect ground water. 

 

10.4.3 WASTE WATER MANAGEMENT 

• Septic tanks and soak pits will be provided for the disposal of domestic waste water 

generated from mine office. 

• Garland drains will be provided to prevent the entry of rainwater into the mining pit.  

• Construction of settling tanks at points to arrest silt.  

• Rainwater falling in the mining pit will be collected in lower benches & will be used for 

dust suppression & plantation.  

• Regular monitoring of ground water quality will be carried out. 

 

10.4.4 WATER CONSERVATION MEASURES 

Optimum Utilization of Water 

Initially, water will be sourced which will be met from mine pit water (when available) and 

by tankers from nearby bore wells. Water for drinking purposes will be supplied from 

nearby borewell. 

 

Water Recycling 

No waste water generation envisaged. Septic tanks and soak pits will be provided for the 

disposal of domestic waste water generated from mine office while rainwater falling during 

rainy season i.e. Monsoon in the mining pit will be collected in lower benches & will be used 

for dust suppression & plantation 

 

Rain Water Harvesting 

The mine management will Roof top harvesting structures in the public buildings in nearby 

villages with prior consent from local gram panchayats to collect rain water and charge to 

ground through available dug well/ tube well. Also, the reservoir developed in mined out pit 

will act as an additional source of water to the nearby villagers and will also help in 

recharging ground water table of the area. The cluster has potential to harvest rain water to 

the tune of about 2575 m3/annum in non-mining pits and will be utilized for dust 

suppression and plantation.  
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10.5 SOLID WASTE MANAGEMENT 

No top soil or subgrade present within lease area. The Total excavated ROM is saleable; 

therefore, recovery is 100%. 

 

10.6 LAND RECLAMATION 

Land reclamation will be carried out as per approved progressive mine closure plan. Mined 

out area will be developed as water body, which will act as rain water harvesting structure 

help in increasing water level in nearby area.  Plantation will be carried out all along the 

safety zone and upper benches. 

 

10.7 GREEN BELT DEVELOPMENT 

Green belt & plantation has been/shall be carried out in the lease area with a view to provide 

green belt and to give an aesthetic look, for eliminating fugitive emissions and controlling 

impact of noise etc. At the conceptual stage, Greenbelt /plantation will be developed on 

safety zone and upper benches of pit having area of 0.05 Ha. The trees will be planted @50 

saplings per hectare of land. 

 

10.8 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

The mine management will support the local Panchayat and provide other forms of 

assistance for the development of public facilities in this region. The mine management will 

recruit semi-skilled & unskilled workers from the nearby villages. The overall effect will 

improve the buying power of employees and thus a higher standard of living viz. better 

education, improved health and sanitation facilities, housing and acquisition of consumer 

durables. Transport, medical, educational and other civic amenities will get a boost in future. 

This is envisaged as a major positive benefit.  

 

10.9 INDUSTRIAL HYGIENE, OCCUPATIONAL HAZARDS AND SAFETY 

The working conditions in the mines are governed by the enactments of the Director 

General of Mines Safety (DGMS). As per the guidelines of the Mines Act, the management 

will take all necessary precautions. Normal sanitary facilities will be provided within the 

lease area. The management will carry out periodic health checkup of workers. 

 

Occupational hazards involved in mines are related to dust pollution, noise pollution, and 

injuries from moving belt conveyors, equipment and fall from high places. DGMS has given 

necessary guidelines for safety against these occupational hazards. The management will 

strictly follow these guidelines. All necessary first aid and medical facilities will be provided 

to the workers. The mine will be well equipped with proper fire protection and firefighting 

equipment. All operators and mechanics will be trained to handle fire-fighting equipment’s. Further all the necessary protective equipment’s such as helmets, reflective jackets, safety 

goggles, earplugs, earmuffs, etc. will be provided to persons working in risky areas. 
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10.10 BUDGETARY ALLOCATION FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

PROGRAMME  

The details of Environmental Management Programme for different environmental 

protection and control activities along with capital and annual recurring cost are given in 

Table 10.1  

 

TABLE 10.1: BUDGET FOR IMPLEMENTATION OF EMP 

S. No. Description of item Capital 

Cost 

(Rs.) 

1 Air Pollution Control -  

Water sprinkling on haul road & plantation 

52,000 

2 Water Pollution Control  

(Settling tank, Garland Drains, etc.) 

18,000 

3 Noise Level Monitoring  2,000 

4 Ground Vibration Test 4,000 

Total EMP Cost 76,000 

Total EMP Cost for five years 3,80,000 

 

10.11 CONCLUSION 

As discussed, it is safe to say that the project is not likely to cause any significant impact on 

the ecology of the area, as adequate preventive measures will be adopted to contain the 

various pollutants within permissible limits. Green belt development around the area would 

also be taken up as an effective pollution control technique, as well as to control the 

pollutants released due to mining. 



Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area 

of 5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, 

Tamil Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 11: Summary & Conclusion 

 

Enviro Resources, Mumbai  189 

CHAPTER 11: SUMMARY & CONCLUSION 

 

11.1 INTRODUCTION 

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

prepared by considering Cumulative load of all proposed & existing quarries of 

Periyagoundapuram Rough Stone Quarries Cluster consisting of 2 Proposed and 3 

Existing Quarry with total extent of Cluster of 5.505 Ha in Periyagoundapuram Village, 

Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu State, cluster area calculated as per MoEF & 

CC Notification S.O. 2269(E), Dated 1st July 2016. 

 

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

 Letter No. SEIAA-TN/F.No.8118/SEAC/ToR-922/2020, dated 16.04.2021 

 

The Baseline Monitoring study has been carried out during the period of March to May 

2021 and this EIA and EMP report is prepared for considering cumulative impacts arising 

out of these projects, the Cumulative Environmental Impact Assessment study is 

undertaken, which is followed by preparation of a detailed Environmental Management 

Plan (EMP) individually to minimize those adverse impacts. 

 

“Draft EIA report prepared on the basis of ToR Issued & Standard ToR for carrying 

out Public Hearing for the Grant of Environmental Clearance from SEIAA, - Tamil 

Nadu” 

 

TABLE 11.1: DETAILS OF PROJECT PROPONENT  

Name of the Project  Thiru. C. Vijayakumar Rough stone quarry 

S.F. No. 158/I (Part-2) (Bit -I)  

Extent 1.00.0 Ha 

Land Type Government Land 

Village Taluk and 

District  

Periyagoundapuram Village, Vazhapadi Taluk, Salem 

District 

 

TABLE 11.2: QUARRY DETAILS WITHIN 500 M RADIUS 

Code Name of the lessee S.F. Nos Extent

Area 

(Ha) 

Period of lease 

Existing  

E1. Tmt. R.Vijaya 158/2 0.66.5 26.05.2018 to 

25.05.2023 

E2. Tmt.V.Hemalatha 158/1 (P-3) 0.34.0 02.05.2011 to 
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01.05.2021 

E3. Thiru. C. 

Vijayakumar 

158/1 1.50.0 07.01.2018 to 

06.01.2023 

Proposed 

P1. Thiru. C. 

Vijayakumar 

158/1 (P-2)  

(Bit – 1) 

1.00.0 - 

P2. Tmt.R.Vijaya 158/1 (P-2) (Bit- 2)  2.00.0                        - 

Total Extent 5.505  

 

TABLE 11.3: SALIENT FEATURES OF THE PROPOSAL 

S. No. Particulars Details 

1 Type of Project Rough Stone Mine 

2 Mine area applied 1.00.0 Ha  

3 Project Location Survey No. 158/I (Part-2) (Bit -I), Periyagoundapuram 

Village, Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu. 

4 Mine Location on 

WGS 1984 datum 

Latitude Longitude 

11°39'21.87"N to 

11°39'25.15"N 

78°16'02.06"E to 

78°16'09.17"E 

5 Topo sheet Number 58 - I/06 

6 Land use at the 

proposed project 

site 

Non-Forest Land / Government Poramboke Land 

Land Cover: Barren Land which is not fit for 

vegetation/cultivation 

7 Site Topography Undulated topography, the area has gentle sloping 

toward western side 

8 Site elevation above 

Mean Sea Level 

347 m (Max) 

9 Reserves  
Description 

Rough 

stone 
Top soil 

Geological Reserves 8,75,955 m3 3,312 m3 

Mineable  1,81,687 m3 - 

Recoverable Reserves  

(5 Years) 
1,81,687 m3 - 

10 Lease period 5 years 

11 Ultimate depth of 

Mining 

61 m (21m AGL + 40m BGL) 

 

12 Existing Pit 

Dimension 

131m (L) x 69m (W) x 13m (D) AGL 
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S. No. Particulars Details 

13 Ultimate Pit 

Dimension 

131 m (L) x 69 m (W) x 71m (D) 

14 Land Use Pattern Description Percentage 

Old Pits/Crusher 13% 
Trees 10% 

Roads 12% 

Habitation 14% 

Seasonal Agri. Land 49% 
Odai & Private Building 2% 

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

• Avg. Ambient air temp – 42 o C to 23o C 

Annual rainfall - 998 mm 

16 Ground water level The Ground water is about 44 to 46m depth from 

ground level. 

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

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

High Damage Risk Zone. With MSK scale of VII. 

18 Nearest 

State/National 

Highway 

• NH-79 (Salem- Perambalur Road)-1.03 Km, N  

• NH-179 A (Salem- Tirupattur- Vaniyambadi Road)- 3.74 

Km, NW  

• SH-188 (Kuppanur - Salem Road) - 9.81 Km, N 

19 Nearest Railway 

Station  
• Minnampalli Railway Station                : 2.41 Km, NE 

• Ayyothiyapattinam Railway Station   : 4.08 Km, NW 

20 Nearest Air Port Trichy Airport – 91.2 Km, SE 

21 Nearest 

village/major town 
• Ramalingapuram     : 1.15 Km, NW Direction 

• Salem                           : 12.21 Km, W Direction 

• Vazhapadi                   : 14.54 Km, E Direction 

22 Nearest Town, city, 

District 

Headquarters along 

with distance in 

kms. 

Salem                           : 12.21 Km, W Direction  

Vazhapadi                  : 14.54 Km, E Direction 

 

23 Ecologically 

sensitive zone 

No wildlife sanctuary, national park or biosphere 

reserve within 10m radius of mine lease area. 

24 Reserved/Protecte

d forests 

No wildlife sanctuary, national park or biosphere 

reserve within 10m radius of mine lease area. 

25 Historical/tourist 

places 

None within 300m radius of mine lease area 
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S. No. Particulars Details 

26 Water bodies 

within 10 Km 

Radius 

Water bodies Distance 

(Km) 

Direction 

River    River 

Thirumanimuthu 

River 

8.61 NW 

 Vellaru 4.93 SE 

 Lake 

              Velalagundam Lake 4.87 SE 

              Kumaragiri Lake 9.09 NW 

              Kannankurichi Lake 10.20 NW 

Odai 

Odai 0.85 W 
 

27 Reserve Forest 

within 10Km 

Radius 

Reserve Forest Distance 

(Km) 

Direction 

Jarugumalai RF 3.26 S 

Gudamalai R.F. 5.56 NE 

Jalluthuppatti R.F 6.37 S 

Timmanur R.F. 8.30 s 

Vellalakumdam R.F. 7.84 SE 

Kapputhi R.F. 9.05 NW 

Kalrayan Hill Forest 9.25 NE 

28 Nearest Hospital Salem – 12.42 Km, W 

29 Details of other 

quarries for a 

radius of 500m 

around the quarry 

site 

There are following quarries located within the radius 

of 500m from the proposed project site. 

Details:  

Abandoned quarry  –  1 No (1.00.0 Ha)  

Existing quarry  – 3 Nos (2.50.5 Ha) 

Proposed quarry  – 2 Nos (3.00.0Ha) 

The total extent of the Existing and proposed quarry 

within the radius of 500m is 5.50.5Ha. The project falls 

under the cluster situation. 

30 Man power  Total Employees proposed for the quarry operation is 

20 Nos. 

31 Water requirement 

& source  

Total water requirement for 2.0 KLD from water 

vendors & nearby Bore well. 

32 Overburden 

/Waste 

The overburden in the form of Gravel formation 

33 Cost of the project The Project Cost: 
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S. No. Particulars Details 

A. Project cost             =    Rs. 47,31,000/- 

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

Total Project Cost (A+B) = Rs. 51,11,000/- 

CER Cost (2.0%)    =    Rs.    1,03,000/- 

Total cost  =    Rs. 52,14,000/- 

 

11.1.1 STATUTORY DETAILS 

PROPOSAL – P1 

▪ The proponent applied for Rough Stone Quarry Lease Dated: 08.12.2020 

▪ Precise Area Communication Letter was issued by the District Collector, Salem 

district, Rc.No.181/2020/Mines/A, dated 22.06.2020. 

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

Assistant Director, Geology and Mining, Tiruppur District, vide 

Roc.No.181/2020/Mines-A, dated 29.09.2020. 

▪ The proposed project falls under “B1” Category as per Order Dated: 04.09.2018 

& 13.09.2018 passed by Hon'ble National Green tribunal, New Delhi in O.A. No. 

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

L-11011/175/2018-IA-II (M) Dated: 12.12.2018 

▪ Proponent applied for ToR for Environmental Clearance vide. online Proposal 

No. SIA/TN/MIN/59009/2020 and ToR was granted by SEAC with letter no. 

SEIAA-TN/F.No.8118/SEAC/ToR-922/2020, dated 16.04.2021. 

 

11.2 PROJECT DESCRIPTION 

The proposed projects are site specific and there is no additional area required for this 

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

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

to be excavated by opencast mechanized method involving splitting of rock mass of 

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

hydraulic excavators are used for loading the Rough Stone from pithead to the needy 

crushers and rock breakers to avoid secondary blasting. 

 

TABLE 11.4: SITE CONNECTIVITY TO THE PROJECT AREA 

Nearest 

Roadway 

• NH-179 A (Salem- Tirupattur- Vaniyambadi Road)- 3.74 Km, NW  

 

Nearest 

Village 
Minnampalli – 2.40 Km, NE 

Nearest Town Salem – 12.0km,W 

Nearest 

Railway 

• Minnampalli Railway Station- 2.41 Km, NE 
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Nearest 

Airport 
Trichy Airport – 91.2 Km, SE 

 

TABLE 11.5: LAND USE PATTERN OF THE LEASE APPLIED AREA 

DESCRIPTION 
PRESENT AREA 

IN (Ha) 

AREA AT THE END OF LIFE OF QUARRY 

(HA) 

Area under quarry 0.75.0 0.81.0 

Infrastructure  Nil 0.01.0 

Roads 0.02.0 0.02.0 

Green Belt Nil 0.05.0 

Unutilized Land 0.23.0 0.11.0 

TOTAL 1.00.0 1.00.0 

 

TABLE 11.6: OPERATIONAL DETAILS OF LEASE APPLIED AREA 

PARTICULARS 

DETAILS 

Rough Stone 

(5Year Plan period) 

Top soil 

 

Geological Resources in m3 8,75,955 m3 3,312 m3 

Mineable Reserves in m3 1,81,687 m3 - 

Mining Plan Period  5 Years 

Number of Working Days 300 Days 

Production per day in m3 121 m3 

No of Lorry loads  

(6m3 per load) 

2 

Total Depth of Mining 71 m (21m AGL + 50m BGL) 

 

TABLE 11.7: YEAR-WISE PRODUCTION PLAN 

Year Rough Stone (m3) 

I  37642 

II 37560 

III 36625 

IV 35815 

V 34045 

TOTAL 1,81,687 

 

11.2.1 METHOD OF MINING 

Proposed Method of Mining is common for all the Proposed Projects – The method of 

mining is Opencast Mechanized Mining Method is being proposed by formation of 5.0 

meter height bench with a bench width not less than the bench height. The Rough Stone 
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is a batholith formation and the splitting of rock mass of considerable volume from the 

parent rock mass will be carried out by deploying jackhammer drilling and Slurry 

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

unit will be deployed for breaking large boulders to required fragmented sizes to avoid 

secondary blasting and hydraulic excavators attached with bucket unit will be deployed 

for loading the Rough Stone into the tippers and then the stone is transported from 

pithead to the nearby crushers. 

 

 
FIGURE  11.1: GOOGLE IMAGE SHOWING APPLIED QUARRY LEASE AREA 

 

TABLE 11.8: PROPOSED MACHINERY DEPLOYMENT 

S.No Particulars Size capacity Motive Power Nos 

1. Jack hammer  

(30-35mm dia hole) 

1.2m to 2.0m Compressed air 4 

2. Compressor 400 psi Diesel drive 1 

3.                                           Excavator with Bucket  

and Rock Breaker 

300 Diesel drive 1 

4. Tippers 20 tonnes Diesel drive 2 
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11.2.2 CONCEPTUAL MINING PLAN/ FINAL MINE CLOSURE PLAN 

 At the end of life of mine, the excavated mine pit / void will act as artificial 

reservoir for collecting rain water and helps to meet out the demand or crises 

during drought season. 

 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. 

 

TABLE 11.9: ULTIMATE PIT DIMENSION 

PROPOSAL – P1 

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

I 131 69 71  

 

11.3 DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

Field monitoring studies to evaluate the base line status of the project site were carried 

out during March to May 2021 as per CPCB guidelines. Environmental Monitoring data 

has been collected with reference to proposed quarry by Enviro Tech Services, Ghaziabad 

an NABL Certified & MoEF Notified Laboratory 

 

11.10: ENVIRONMENT MONITORING ATTRIBUTES 

S. No. Attributes Parameters Frequency 

1 Ambient Air 
Quality 

PM10, SO2, NOX, & 
mineralogical 
composition of PM10, 
particularly for free silica 

24 hourly samples, twice a week 
for three months at 8 locations.  

2 Meteorology Wind speed, Wind 
direction, Temperature, 
Relative humidity and 
Rainfall  

Continuous hourly recording (one 
season) at project site. Secondary 
data from the nearest IMD station. 

3 Water quality Physical and Chemical 
parameters. 

Grab samples collected once 
during study period from 5 
ground water and 3 surface water 
locations.  

4 Soil Quality  Physical and Chemical 
parameters. 

Grab samples collected once 
during study period from 8 
locations. 
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S. No. Attributes Parameters Frequency 

5 Ecology • Existing terrestrial flora 
and fauna covering Core 
Zone (1.00.0 Ha) & Buffer 
Zone (10-Km radius).  

• Existing aquatic 
ecological status in Buffer 
Zone (10-Km radius). 

Through field studies once during 
study period. Secondary data also 
collected.  

6 Noise levels Noise levels in dB (A) Day 
and Night. 

Hourly Noise levels in and around 
the project area for 24 hours at 
each location once during study 
period at 8 locations. 

7 Land use Current land use scenario Once during study period based 
on recent satellite imagery and 
ground-truthing at site. 

8 Geology Geological details Once during study period. Data 
collected from secondary sources  

9 Hydrogeology  Drainage area and 
pattern, nature of 
streams, aquifer 
characteristics, recharge 
and discharge areas, etc.  

Based on primary and secondary 
sources, once during study 
period.  

10 Socio-
Economic 
aspects  

Socio-economic aspects 
like demography, 
population dynamics, 
infrastructure resources, 
health status, economic 
resources, etc.  

From primary and secondary 
sources (like census abstracts of 
census of India 2011) once during 
the study period.  

 

TABLE 11.11: LAND ENVIRONMENT 

        S.No Level I Level -II Area 

(Km2) 

Percentage 

(%) 

1 Built-up Land Built-up Land 39.65 12.62 

2 Forest Reserve Forest 102.19 32.53 

3 Agricultural Land Crops 126.668 40.33 

4 Waste Land 
Bare land 3.14 1.00 

Plantation 41.11 13.09 

5 Water Body Water Body 0.89 0.28 

6 Others Mining land 0.45 0.14 

Total 314.1 100 

The cluster area of 5.505 Ha contributes about 5.2% of the total mining area within the 

study area. This small percentage of Mining Activities shall not have any significant 

impact on the environment 



Draft EIA/EMP for Periyagoundapuram Rough Stone Quarry Cluster having an area of 5.505 Ha, located in Periyagoundapuram Village, 

Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil Nadu. 

 

Lessee: Thiru. C. Vijayakumar (Area: 1.00.0 Ha) 

Chapter 11: Summary & Conclusion 

 

Enviro Resources, Mumbai        198 

 
FIGURE  11.2: TOPOSHEET MAP COVERING 10 KM RADIUS 
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11.3.1 SOIL ENVIRONMENT 

Physical Characteristics – 

➢ The physical properties of the soil samples were examined for texture, bulk density, 

porosity and water holding capacity. The soil texture found in the study area is Clay 

Loam Soil and Bulk Density of Soils in the study area varied between 0.85 to 1.34 

g/cm3. The Water Holding Capacity and Porosity of the soil samples is found to be 

medium i.e. ranging from 27 to 43%. 

 

Chemical Characteristics – 

1. The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.15 to 7.75 

2. The available Total Nitrogen content range between 126.4 to 181.6 mg/kg 

3. The available Phosphorus content range between 0.60 to 1.15 mg/kg 

4. The available Potassium range between 24 to 56.3 mg/kg 

 

11.3.2 WATER ENVIRONMENT 

Surface Water 

Nil within 5km Radius. 

 

Ground Water 

The pH of the water samples collected ranged from 6.98 to 7.52 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 383.2 to 483.8 mg/l in 

all samples. The Total hardness varied between 128.5 to 168.8 mg/l for all samples. On 

Microbiological parameters, the water samples from all the locations meet the 

requirement. The parameters thus analysed were compared with IS 10500:2012 and are 

well within the prescribed limits. 

 

11.3.3 AIR ENVIRONMENT 

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

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

to the study zone of 10 km radius around the proposed quarry forms the baseline 

information. 
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FIGURE  11.3: WIND ROSE DIAGRAM 

 

The results of ambient air quality monitoring for the period (March to May 2021) are 

presented in the report. Data has been complied for three months. As per monitoring data, 

PM10 ranges from 38.4 to 47.6 μg/m3, PM2.5 data ranges from 17.8 to 25.9 μg/m3, SO2 ranges 

from 5.1 to 9.8 μg/m3 and NO2 data ranges from 19.5 to 26.8 μg/m3. The concentration levels 

of the above criteria pollutants were observed to be well within the limits of NAAQS 

prescribed by CPCB. 

 

11.3.4 NOISE ENVIRONMENT 

Ambient noise levels were measured at 6 (Six) locations around the proposed project area. 

Noise levels recorded in core zone during day time were from 39.2 to 46.1 dB (A) Leq and 

during night time were from 34.5 to 38.8 dB (A) Leq.  

 

11.3.5 ECOLOGICAL ENVIRONMENT 

The study involved in the collection of primary data by conducting a survey in the field, 

examination of floral and faunal records in previously published reports and records. 

Analysis of the information is the view of the possible alteration in the environment of 
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the project site. For the survey of fauna, both direct and indirect observation methods 

were used. 

There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife 

Protection Act 1972 as well as no species is in vulnerable, endangered or threatened 

category as per IUCN. There is no endangered red list species found in the study area. 

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

on the surrounding flora and fauna. 

 

11.3.6 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 

It includes demographic structure of the area, provision of basic amenities viz., housing,  

education,  health  and  medical  services,  occupation,  water supply,  sanitation,  

communication,  transportation, prevailing  diseases  pattern  as well as feature like 

temples, historical monuments etc., at the baseline level. This will help in visualizing and 

predicting the possible impact depending upon the nature and magnitude of the project. 

The socio-economic study of surveyed villages gives a clear picture of its population, 

average household size, literacy rate and sex ratio etc. It is also found that a part of 

population is suffering from lack of permanent job to run their day-to-day life. Their 

expectation is to earn some income for their sustainability on a long-term basis. The 

proposed projects will aim to provide preferential employment to the local people there 

by improving the employment opportunity in the area and in turn the social standards 

will improve. 

 

11.4 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

To maintain the environmental commensuration with the mining operation, it is essential 

to undertake studies on the existing environmental scenario and assess the impact on 

different environmental components. This would help in formulating suitable 

management plans sustainable resource extraction. 

 

11.4.1 LAND ENVIRONMENT: 

ANTICIPATED IMPACT  

• Permanent or temporary change on land use and land cover. 

• Change in Topography: Topography of the ML area will change at the end of the life 

of the mine. 

• Movement of heavy vehicles sometimes cause problems to agricultural land, human 

habitations due to dust, noise and it also causes traffic hazards.  

• Due to degradation of land by pitting the aesthetic environment of the core zone may 

be affected. 

• Earthworks during the rainy season increase the potential for soil erosion and 

sediment laden water entering the water ways. 
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If no due care is taken wash off from the exposed working area may choke the water course 

& can also causes the siltation of water course 

 

MITIGATION MEASURES 

• The mining activity will be gradual confined in blocks and excavation will be 

undertaken progressively along with other mitigative measures like phase wise 

development of greenbelt etc.  

• Construction of garland drains all around the quarry pits and construction of check dam 

at strategic location in lower elevations to prevent soil erosion due to surface runoff 

during rainfall and also to collect the storm water for various uses within the proposed 

area 

• Green belt development along the boundary within safety zone. The small quantity of 

water stored in the mined-out pit will be used for greenbelt 

• 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., 10 m safety barrier and other safety provided) so as to help 

minimise dust emissions. 

• Proper fencing will be carried out at the conceptual stage, Security will be posted round 

the clock, to prevent inherent entry of the public and cattle. 

 

11.4.2 WATER ENVIRONMENT  

ANTICIPATED IMPACT 

• The major sources of water pollution normally associated due to mining and allied 

operations are:  

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 
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MITIGATION MEASURES  

• Garland drains, settling tank will be constructed along the individual mining 

leases. The Garland drains of the individual leases will be connected to settling 

tank and after settling the water will be discharged out to the natural drainage 

• Rainwater will be collected in sump in the mining pits and will be allowed to store 

and pumped out to surface setting tank of 15 m x 10m x 3m to remove suspended 

solids if any. This collected water will be judiciously used for dust suppression 

onwards and such sites where dust likely to be generated and for developing green 

belt. The proponent will collect and judicially utilize the rainwater as part of 

rainwater harvesting 

• Providing benches with inner slopes and through a system of drains and channels, 

allowing rain water to descent into surrounding drains, so as to minimize the 

effects of erosion & water logging arising out of uncontrolled descent of water.  

• Reuse the water collected during storm for dust suppression and greenbelt 

development within the mines 

• Installing interceptor traps/oil separators to remove oils and greases. Water from 

the tipper wash-down facility and machinery maintenance yard will pass through 

interceptor traps/oil separators prior to its reuse; 

• Using flocculating or coagulating agents to assist in the settling of suspended solids 

during monsoon seasons; 

• Periodic analysis of quarry pit water and ground water quality in nearby villages. 

• Domestic sewage from site office & urinals/latrines provided in ML is discharged 

in septic tank followed by soak pits. 

• Waste water discharge from mine will be treated in settling tanks before using for 

dust suppression and tree plantation purposes.   

• De-silting will be carried out before and immediately after the monsoon season. 

• Regular monitoring and analysing the quality of water in open well, bore wells and 

surface water 

 

11.4.3 AIR ENVIRONMENT 

ANTICIPATED IMPACT 

▪ During mining, at various stages activities such as excavation, drilling, blasting, 

and transportation of materials, particular matter (PM), gases such as Sulphur 

dioxide, oxides of Nitrogen from vehicular exhaust are the main air pollutants. 

▪ Emissions of noxious gases due to incomplete detonation of explosive may 

sometimes pollute the air. 

▪ The fugitive dust released from the mining operations may cause effect on the 

mine workers who are directly exposed to the fugitive dust. 

▪ Simultaneously, the air-borne dust may travel to longer distances and settle in the 

villages located near the mine lease area. 
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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 

• 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 tarpaulin 

• 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. 
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• Over loading of tippers will be avoided to prevent spillage. 

• It will be ensured that all transportation vehicles carry a valid PUC certificate 

• Grading of haul roads and service roads to clear accumulation of loose materials 

 

Green Belt – 

• Planting of trees all along main mine haul roads and regular grading of haul roads 

will be practiced to prevent the generation of dust due to movement of 

dumpers/trucks 

• Green belt of adequate width will be developed around the project areas 

 

Occupational Health – 

• Dust mask will be provided to the workers and their use will be strictly monitored 

• Annual medical check-ups, trainings and campaigns will be arranged to ensure 

awareness about importance of wearing dust masks among all mine workers & 

tipper drivers 

• Ambient Air Quality Monitoring will be conducted six month once to assess 

effectiveness of mitigation measures proposed 

 

11.4.4 NOISE ENVIRONMENT 

ANTICIPATED IMPACT 

• Noise pollution poses a major health risk to the mine workers. Following are the 

sources of noise in the existing open cast mine project are being observed such as 

Drilling, & Blasting, Loading and during movement of vehicles.  

 

MITIGATION MEASURES 

• Usage of sharp drill bits while drilling which will help in reducing noise; 

• Secondary blasting will be totally avoided and hydraulic rock breaker will be used 

for breaking boulders; 

• Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum 

charge/delay will be maintained; 

• The blasting will be carried out during favourable atmospheric condition and less 

human activity timings by using nonelectrical initiation system; 

• Proper maintenance, oiling and greasing of machines will be done every week to 

reduce generation of noise; 

• Provision of sound insulated chambers for the workers working on machines 

(HEMM) producing higher levels of noise; 

• Silencers / mufflers will be installed in all machineries; 

• Green Belt/Plantation will be developed around the project area and along the 

haul roads. The plantation minimizes propagation of noise; 
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• 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. 

 

11.4.5 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

ANTICIPATED IMPACT 

There are no National Park and Archaeological monuments within project area. There are 

no migratory corridors, migratory avian-fauna, rare endemic and endangered species. 

There are no wild animals in the area. No breeding and nesting site were identified in 

project site. No National Park and Wildlife Sanctuary found within 10km radius. The 

dumps / bunds around the mine itself act as a good barrier for entry of stray animals. In 

the post mining stage, barbed wire fencing is proposed all around the mined-out void to 

prevent fall of animals in the mine pits. 

 

MITIGATION MEASURES 

To reduce the adverse effects on natural flora/fauna status of the area due to deposition 

of dust generated from mining operations, water sprinkling and water spraying systems 

will be ensured in all dust prone areas to arrest dust generation. Methodical and well-

planned plantation scheme will be carried out. 

 

Table 11.12: GREENBELT DEVELOPMENT PLAN 

Year No. of trees 

proposed to be 

planted 

Survival 

% 

Area to be 

covered 

Sq.m 

Name of the 

species  

No. of trees 

expected to be 

grown 

I 25 80% 100 Neem, 

Pongamia 

Pinnata, 

Casuarina 

etc., 

20 

II 25 80% 100 20 

III 25 80% 100 20 

IV 25 80% 100 20 

V 25 80% 100 20 

 

11.4.6 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT 

ANTICIPATED IMPACT 

• Employment generation due to the project will provide direct employment for 

about 20 persons. 

 

MITIGATION MEASURES  

• Good maintenance practices will be adopted for plant machinery and equipment, 

which will help to avert potential noise problems.  
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• Green belt will be developed in and around the project site as per Central Pollution 

Control Board (CPCB) guidelines.  

• Appropriate air pollution control measure will be taken to minimize the 

environmental impact within the core zone.  

• For the safety of workers, personal protective appliances like hand gloves, 

helmets, safety shoes, goggles, aprons, nose masks and ear protecting devices will 

be provided as per mines act and rules.  

• Benefit to the State and the Central governments through financial revenues by 

way of royalty, tax, DMF, NMET etc, from this project directly and indirectly. 

 

11.5 ANALYSIS OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

• The site has been selected based on geological investigation and exploration as 

below:  

• Occurrence of minerals at the specific site.  

• Transportation facility for materials & manpower.  

• Overall impact on environment and mitigation feasibility 

• Socio – economic background. 

• The mineral deposits are site specific in nature; hence question of seeking 

alternate site does not arise for this project. 

 

11.6 ENVIRONMENT MONITORING PROGRAM 

Usually, an impact assessment study is carried over short period of time and the data 

cannot bring out all variations induced by natural or human activities. Hence regular 

monitoring program of Environmental parameters is essential to consider the changes in 

the Environment. 

The Objective of Monitoring -  

 To check or assess the efficiency of the controlling measures; 

 To establish a data base for future impact assessment studies. 

 

11.6.1 ENVIRONMENTAL MONITORING CELL 
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Environmental 
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External Laboratory Approved by 

MoEF/SPCB & NABET accredited 

Environment consultant 

Chemist (1) 
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Horticulture expert (1) Water Sprinkler Operator (1) 

Unskilled Labour (1) 

Lessee 
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TABLE 11.13: POST ENVIRONMENTAL CLEARANCE MONITORING SCHEDULE 

S. No. 
Environment 

Attributes 
Location 

Monitoring 
Parameters 

Duration Frequency 

1 Air Quality 
2 Locations (1 Core & 1 

Buffer) 
24 hours 

Once in 6 

months 

Fugitive Dust, 

PM2.5, PM10, 

SO2 and NOx. 

2 Meteorology 

At mine site before start 

of Air Quality 

Monitoring & IMD 

Secondary Data 

Hourly / 

Daily 

Continuous 

online 

monitoring 

Wind speed, 

Wind 

direction, 

Temperature, 

Relative 

humidity and 

Rainfall 

3 
Water Quality 

Monitoring 

2 Locations (1SW & 1 

GW) 
- 

Once in 6 

months 

Parameters 

specified 

under 

IS:10500, 

1993 & CPCB 

Norms 

4 Hydrology 

Water level in open 

wells in buffer zone 

around 1 km at specific 

wells 

- 
Once in 6 

months 
Depth in bgl 

5 Noise 
2 Locations (1 Core & 1 

Buffer) 

Hourly – 

1 Day 

Once in 6 

months 

Leq, Lmax, 

Lmin, Leq Day 

& Leq Night 

6 Vibration 

At the nearest 

habitation (in case of 

reporting) 

– 

During 

blasting 

Operation 

Peak Particle 

Velocity 

7 Soil 
2 Locations (1 Core & 1 

Buffer) 
– 

Once in six 

months 

Physical and 

Chemical 

Characteristics 

8 Greenbelt Within the Project Area Daily Monthly Maintenance 

 

11.7 ADDITIONAL STUDIES 

11.7.1 RISK ASSESSMENT  

The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment 

guidance issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide 

Circular No.13 of 2002, dated 31st December, 2002. The DGMS risk assessment process is 
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intended to identify existing and probable hazards in the work environment and all 

operations and assess the risk levels of those hazards in order to prioritize those that 

need immediate attention. Further, mechanisms responsible for these hazards are 

identified and their control measures, set to timetable are recorded along with 

pinpointed responsibilities. The whole quarry operation will be carried out under the 

direction of a Qualified Competent Mine Manager holding certificate of competency to 

manage a metalliferous mine granted by the DGMS, Dhanbad. Risk Assessment is all about 

prevention of accidents and to take necessary steps to prevent it from happening. 

 

11.7.2 DISASTER MANAGEMENT PLAN  

The Disaster Management Plan is aimed to ensure safety of life, protection of 

environment, protection of installation, restoration of production and salvage operations 

in this same order of priorities.  

The objective of the Disaster Management Plan is to make use of the combined resources 

of the mine and the outside services to achieve the following:  

 Rescue and medical treatment of casualties;  

 Safeguard other people;  

 Minimize damage to property and the environment;  

 Initially contain and ultimately bring the incident under control;  

 Secure the safe rehabilitation of affected area; and  

 Preserve relevant records and equipment for the subsequent inquiry into the 

cause and circumstances of the emergency 

 

11. 7.3 CUMULATIVE IMPACT STUDY 

TABLE 11.14: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P1” 

Name of the Mine Thiru. C. Vijayakumar 

Survey Nos 158/1 (P-2) (Bit – 1) 

Land Type Government Poramboke land 

Extent 1.00.0 ha 

Mining Plan Period / Lease 

Period 
5Years/10Years 

Ultimate Pit Dimension 
131 m (L) x 69 m (W) x 71m (D) (21m AGL + 50m 

BGL) 

Latitude between  11°39'21.87"N to 11°39'25.15"N 

Longitude between 78°16'02.06"E to 78°16'09.17"E 

Highest Elevation 347 m 

Machinery Proposed  

Jack Hammer  4 

Compressor 1 

Excavator bucket & Rock breaker attached 1 

Tippers (20 tonnes Capacity) 2 
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Proposed Blasting Method Controlled Blasting Method 

Manpower Proposed 20 Nos 

Total Project Cost  Rs. 52,14,000/- 

Source: Approved Mining Plan 

 

TABLE 11.15: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “P2” 

Name of the Mine Tmt.R.Vijaya 

Survey Nos 158/1 (P-2) (Bit- 2) 

Land Type Government Poramboke land 

Extent 2.00.0 ha 

Latitude between  11°39'18.41"N to  11°39'23.03"N 

Longitude between 78°16'3.44"E to 78°16'7.28"E 

Highest Elevation 363 m 

Machinery Proposed  

Jack Hammer  4 

Compressor 1 

Excavator bucket & Rock breaker attached 1 

Tippers (20 tonnes Capacity) 4 

Proposed Blasting Method Controlled Blasting Method 

Manpower Proposed 40 Nos 

Total Project Cost  Rs. 75,23,000/- 

 

TABLE 11.16: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E1” 

Name of the Mine Tmt.R.Vijaya 

Survey Nos 158/2 

Land Type 

It is a Patta land, Registered in the name of 

Tmt.T.Rathammal vide Patta No.719. The applicant 

has obtained consent from the pattadhar. 

Extent 0.66.5 ha 

Mining Plan/Lease Period 26.05.2018 to 25.05.2023 

Ultimate Pit Dimension 
Length 110m, Width 37m Depth in Max 27m 

(7m AGL+20m BGL) 

Latitude between  11°39'18.32''N to 11°39'22.32''N 

Longitude between 78°16'01.40''E to 78°16'05.10''E 

Highest Elevation 363 m 

Machinery Proposed  

Jack Hammer 2 

Compressor 1 

Excavator bucket & Rock breaker 

attached 
1 

Tippers (20 tonnes Capacity) 1 
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Proposed Blasting Method Controlled Blasting Method 

Manpower Proposed 9 Nos 

Total Project Cost  Rs. 55,48,000/- 

 

TABLE 11.17: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E2” 

Name of the Mine Tmt.V.Hemalatha 

Survey Nos 158/1 (P-3) 

Extent 0.34.0 ha 

Mining Plan/Lease Period 02.05.2011 to 01.05.2021 (Expired) 

Note: Project E2 was stopped due to expiry of quarry lease period (expired on 

01.05.2021) and is not considered for cumulative impact as there are no mining 

operations ongoing during the Baseline Monitoring Period of March to May 2021. 

 

TABLE 11.18: SALIENT FEATURES OF PROPOSAL “E3” 

Name of the Mine Thiru. C. Vijayakumar 

Survey Nos 158/1 

Land Type Govt Land 

Extent 1.50.0 Ha 

Mining Plan/Lease Period 07.01.2018 to 06.01.2023 

Ultimate Pit Dimension 
Length 110m, Width 37m Depth in Max 27m 

(7m AGL+20m BGL) 

Latitude between  11°39'20.80''N to 11°39'25.81''N 

Longitude between 78°16'11.66''E to 78°16'19.55''E 

Highest Elevation 363 m 

Machinery Proposed  

Jack Hammer 6 

Compressor 1 

Excavator bucket & Rock breaker 

attached 
1 

Tippers (10 tonnes Capacity) 3 

Proposed Blasting Method Controlled Blasting Method 

Manpower Proposed 18 Nos 

Total Project Cost  Rs. 42,40,000/- 

 

The Cumulative Impact is anticipated due to drilling & blasting and excavation and 

transportation activities from proposed mines within the 500 meter radius from the proposed 

mines and major impact anticipated is on Air & Noise Environment and Ground Vibrations 

due to blasting. The current monitoring was done as existing quarry are working which gives 

the ambient or present condition of air quality as well as noise.  
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TABLE 11.19: PREDICTED AIR INCREMENTAL VALUE 

Locations 
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total 

AAQ-1 1 42.8 43.8 0.4 21.8 22.2 0.2 9.8 10 0.5 24.7 25.2 

AAQ-2 2.6 46.4 49 0.7 24.7 25.4 0.1 8.8 8.9 0.1 24.7 24.8 

AAQ-3 0 42.8 42.8 0 21.8 21.8 0 7.8 7.8 0 23.9 23.9 

AAQ-4 0 41.9 41.9 0 21.3 21.3 0 6.9 6.9 0 24.9 24.9 

AAQ-5 0.1 47.2 47.3 0.1 24.6 24.7 0.1 7.9 8 0.1 24.9 25 

AAQ-6 1 47.6 48.6 0.2 25.9 26.1 0.1 7.9 8 0.1 24.9 25 

AAQ-7 0 46.9 46.9 0 24.9 24.9 0 7.9 7.9 0 26.8 26.8 

NAAQS 

(µg/m3) 
100 60 80 80 

 

TABLE 11.20: MAXIMUM GROUND LEVEL CONCENTRATION 

Pollutants Max. GLC observed, (µg/m3) Distance and Direction 

PM10 9.7 2000 m towards SE 

PM2.5 5.8 2000 m towards SE 

SO2 6.5 2000 m towards SE 

NO2 7.2 2000 m towards SE 

 

Noise Environment – 

Noise pollution is mainly due to operation like drilling & blasting and plying of trucks & 

HEMM. Cumulative Noise modelling has been carried out considering blasting and 

compressor operation (drilling) and transportation activities. Predictions have been 

carried out to compute the noise level at various distances around the different quarries 

within the 500 m radius. For hemispherical sound wave propagation through 

homogeneous loss free medium, one can estimate noise levels at various locations at 

different sources using model based on first principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where: 

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source. 

Ae1, 2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all 

sources can be determined at various locations by logarithmic addition. 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for 

the model are: Source data has been computed taking into account of all the machinery 

and activities used in the mining process. 
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TABLE 11.21: PREDICTED NOISE INCREMENTAL VALUE 

Location 

ID 

Background 

Value (Day) 

dB(A) 

Incremental 

Value dB(A) 

Total 

Predicted 

dB(A) 

Residential 

Area Standards 

dB(A) 

Habitation 

Near P1 
44.6 48.1 49.7 

55 

Habitation 

Near P2 
45.9 47.2 49.6 

Habitation 

Near E1 
44.7 48.7 50.2 

Habitation 

Near E2 
45.8 42.6 47.5 

Habitation 

Near E3 
45.2 46.8 49.1 

 

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, the ambient noise levels at all the locations 

near habitations are within permissible limits of Residential Area (buffer zone) 

 

TABLE 11.22: ESTIMATED PEAK PARTICLE VELOCITY FOR EXPLOSIVE CHARGE 

FOR EXISTING AND PROPOSED MINES 

Distance 

from 

blasting site, 

m 

Quantity of Explosive/Blast, Kg PPV, mm/s 

P1 E1 E3 P1 E1 E3 

200 52 6 112 6.2 1.6 10.1 

225 52 6 112 5.4 1.4 8.7 

235 52 6 112 5.1 1.3 8.3 

245 52 6 112 4.8 1.2 7.8 

255 52 6 112 4.6 1.2 7.5 

265 52 6 112 4.4 1.1 7.1 

275 52 6 112 4.2 1.1 6.8 

300 52 6 112 3.7 1.0 6.1 

325 52 6 112 3.4 0.9 5.5 

335 52 6 112 3.3 0.8 5.3 

Note: The empirical formula does not consider the delay factor in blasting due to use of 

Delay Detonators. 
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The nearest habitation from cluster is Ramalingapuram Village at 0.45 Km, at NW 

direction. From the above table, the blasting will not cause any significant ground 

vibrations in the area. The ground vibrations at nearest habitation will be well within the 

permissible limits recommended by DGMS. 

 

TABLE 11.23: SOCIO ECONOMIC BENEFITS FROM 5 MINES 

 Project Cost in Rs.  CER @ 2% in Rs.  

P1 5214000 104280 

P2 7523000 150460 

E1 5548000 110960 

E2 Lease Expired Lease Expired 

E3 4240000 84800 

Total 2,25,25,000 4,50,500 

 

CER allocation has been made as per MoEF & CC OM F.No.22-65/2017-IA.III, Dated: 

01.05.2018. As per para 6 (II) of the office memorandum, all the mines being a green field project & Capital Investment is ≤ 100 crores, they shall contribute 2% of Capital 

Investment towards CER as per directions of EAC/SEAC and the total CER amount from 

the 5 mines is Rs. 4,50,500/-. 
 

TABLE 11.24: EMPLOYMENT BENEFITS FROM 5 MINES 

 Direct Employment Indirect Employment 

P1 20 Nos 30 Nos 

P2 40 Nos 25 Nos 

E1 9 Nos 10 Nos 

E2 Lease Expired 

E3 18 Nos 15 Nos 

Total 87 Nos 80 Nos 

A total of 87 people will get employment due to these 5 mines in cluster. 

 

Greenbelt Development – 

 

TABLE 11.25: 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 50 80% 500 Neem, Pungan, 

Casuarinas and other 

regional trees 

 

40 

P2 80 80% 700 70 

E1 150 80% 1500 120 
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CODE 

No of Trees 

proposed to 

be planted 

Survival 

% 

Area 

Covered 

Sq.m 

Name of the Species 

No. of Trees 

expected to 

be grown 

E2 Lease Expired 

E3 150 80% 1500 Neem 120 

Total 430 80% 4550  350 

 

Based on the Proposed Mining Plans its anticipated that there shall growth of native 

species of Neem, Casuarina, Pungan etc in the Cluster at a rate of 430 Trees Planted over 

a period of 5 Years with Survival Rate of 80% and expected growth is around 350 Trees 

over an area of 4550 Sq.m. 

 

11.8 PROJECT BENEFITS 

Proposed Project for Quarrying Rough Stone at Periyagoundapuram Village aims to 

produce 1,81,687 m3 Rough Stone over a period of 5 Years. This will enhance the socio-

economic activities in the adjoining areas and will result in the following benefits 

 Increase in Employment Potential 

 Improvement in Socio-Economic Welfare 

 Improvement in Physical Infrastructure  

 Improvement in Social infrastructure 

 

11.9 ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN  

The Environment Monitoring Cell discussed formed by the mine management will ensure 

effective implementation of environment management plan and to ensure compliance of 

environmental statutory guidelines through Mine Management Level. 

The said team will be responsible for: 

1. Implementation of pollution control measures as suggested in Environmental 

Management Plan and recommended in EC  

2. Conducting environmental monitoring as per EMP and EC stipulation through 

external laboratories approved by MoEF/SPCB and NABL 

3. Ensuring compliance with other conditions stipulated in Environmental Clearance 

for the project. 

4. Ensuring compliance with the conditions stipulated in 'Consent to Operate' for the 

project. 

5. Timely submission of compliance status to MoEF/ SPCB  

6. Seeking experts’ guidance, as and when required. 
7. Conducting CSR activities in nearby villages. 

8. Co-ordination of the environment related activities within the project as well as 

with outside agencies 
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9. Collection of health statistics of the workers and population of the surrounding 

villages 

10. Green belt development 

11. Monitoring the progress of implementation of the environmental monitoring 

programme 

12. Monitoring of the water/ waste water quality, air quality and solid waste 

generated 

13. Analysis of the water and air samples collected through external laboratory 

14. Implementation and monitoring of the pollution control and protective measures/ 

devices which shall include financial estimation, ordering, installation of air 

pollution control equipment, waste water treatment plant, etc 

15. Compliance to statutory provisions, norms of State Pollution Control Board, 

Ministry of Environment and Forests and the conditions of the environmental 

clearance as well as the consents to establish and consents to operate. 

 

11.10 CONCLUSION 

It can be concluded from overall assessment of the impacts, in terms of positive and 

negative effects on various environmental components, that the mining activities will not 

have any adverse effect on the surrounding environment. 

 

To mitigate any impacts due to the mining activities, a well-planned EMP and a detailed 

post project monitoring system is provided for regular monitoring and immediate 

rectification at site. Due to the cluster quarrying activities, socio economic conditions in 

and around the project site will be improved substantially. Hence, the Prior 

Environmental Clearance shall be granted at the earliest. 
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CHAPTER 12: DISCLOSURE OF CONSULTANTS 
 

12.1 Disclosure of Consultant 

M/s Enviro Resources is a NABET Accredited EIA consultant as per NABET Certificate: 

NABET/EIA/1922/SA0133 valid upto 30th March 2022. The registered office of Enviro 

Resources is at E-604, Crystal Plaza, New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053, 

Maharashtra. NABET Certificate is provided in Figure 12.1.  

 

M/s Enviro Resources is engaged in providing following environmental consultancy 

services to their valuable clients: 

1) Obtaining Environmental Clearance from Department of Environment of State Govt. 

and MoEF & CC, GOI  

2) Environmental Impact Assessment (EIA) studies and Environmental Management 

Plan (EMP) 

3) Environmental Due Diligence Services 

4) Consent to Establish, Operate, Renewal& its amendments from State Pollution Control 

Board 

5) CRZ Clearance from Central & State CZMA (Coastal Zone Management Authority) 

6) Forest Clearance from MoEF & CC, GOI 

7) Environmental Compliance Report preparation for Environmental Clearances, 

Consent to Establish and Consent to Operate 

8) Designing and Commissioning of ETP, STP, WTP& Zero Liquid Discharge (ZLD) Plant 

9) Preparation of Quantitative Risk Analysis (QRA), HAZOP, HAZID, Disaster 

Management Plan (DMP) Reports. 

10) Preparation of On-site & Off-site Emergency Preparedness Plan  

11) Reply for legal directions & Revocation of closure. 
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 FIGURE 12.1 NABET CERTIFICATE ENVIRO RESOURCES, MUMBAI 
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ENVIRONMENTAL POLICY 
 

I Thiru. C. Vijayakumar lessee for proposed rough stone and gravel quarry having an area of 

1.00 Ha located in S.F. NO. 158/I (Part-2) (Bit -I), Vazhapadi Taluk, Salem District, Tamil 

Nadu.  

 

I believe in and will focus attention on clean and green technologies in all its activities to 

protect the environment  

I am committed to:  

• Wholly support and comply with all statutory requirement concerning 

environmental management and practices.  

• Conduct periodical monitoring of all environmental parameters including air, water, 

noise and emissions by authorized agency as per statute & law.  

• Implement environmental friendly process with right mitigation of pollution, 

reclamation of land and prevention of Biodiversity.  

• Continually improve the environmental performance of organizational processes and 

products through waste minimization and pollution abatement. 

• Ensure sustainable development by maximizing recycle and reducing wastage.  

• Ensure green belt development. 

• Create awareness amongst employees, contractors and stake holders on health and 

environmental protection practices through pro-active communication and training.  

This policy is available for public. 

 

 

Thiru. C. Vijayakumar  

S/o. Chandrasekaran, 

No.2/1, Chinna Goundapuram, Ramalingam Post,  

Vazhapadi Taluk,  

Salem – 636 106.  
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வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு & 
சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்ட அறிக்ரக 

(விதிகளின்படி பபாது மக்கள் கருத்துமகட்பு கூட்டத்திற்காக 
சமை்ப்பிக்கப்பட்டது 

EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் திருத்தங்கள்) 
 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம் 

(பிைிவு B1-சிறு கனிமம்-குழும சுைங்கம்-வனமில்லாத நிலம்) 
குழும சுைங்க பைப்பளவு: 5.50.5 பெக்மடை் 

பபைியகவுண்டாபுைம் சாதாைணக் கல் சுைங்கம் 

திட்ட சுைங்கப் பகுதி (1 முன்பமாழியபட்டது) 

கண்காணிப்பு காலம் – மாை்ச ்2021 முதல் மம 2021 வரை 

 

திட்ட இருப்பிடம் 

புல எண். 158/1 (பகுதி-1) (பிட-்1), 
பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமம், வாழப்பாடி தாலுகா, 

சேலம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

 

திட்ட ஆதைவாளை்: குத்தரகதாைை ்

ச. விஜயகுமாை,் 
எண். 2/1, சின்ன கவுண்டாபுைம், ைாமலிங்கம் தபால், 

வாழப்பாடி தாலுகா, 
மசலம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

 

ஆமலாசகை் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ் 

NABET சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1922/SA0133 

பதிவு.முகவைி. 1904 ரூப்நகை் CHS, SV சாரல, கண்டிவலி மமற்கு, 
மும்ரப 400067, மகாைாஷ்டிைா 

பதாரலமபசி: +91 8087985556 

பிப்ைவைி 2022 



 

உைிரமயாளை் உறுதிபமாழி 

 

நான், ே. விஜயகுமார,் தமிழ்நாட்டில் சேலம் மாவடட்த்திலுள்ள 
வாழப்பாடி தாலுகாவில் பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தின் புல எண் 
158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) இல் 1.00.0 பெக்சடர ் பரப்பளவில் உள்ள 
ோதாரணக் கல் சுரங்கத்தின் குத்தககதாரர.் பமாத்த குழும பரப்பளவு 
5.50.5 பெக்சடரில் உள்ளது, SEIAA ஆல் கடித எண்: 
SEIAA/TN/F.No.8118/SEAC/ToR-922/2020 dated 16.04.2021 மூலம் குறிப்பு 
விதிமுகைகளில் வகுக்கப்பட்ட நிபந்தகனகளுக்குட்பட்டு சுரங்க 
சவகலகய பதாடருசவன் என உறுதிபமாழி அளிக்கிசைன். 

 

அறிக்கக இணங்கப்பட்டது, ேமரப்்பிக்கப்பட்ட தரவு மை்றும் 
அறிக்ககயில் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்கமயாகசவ ேரியானகவ 

 

Date: 17/01/2022 

ச. விஜயகுமார,் 
த/பெ. சந்திரசசகரன், 
எண். 2/1, சின்ன கவுண்டாபுரம், ராமலிங்கம் தபால், 
வாழப்பாடி தாலுகா, 
சேலம் – 636 106. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

நிபுணைால் பிைகடனம் 

 

சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டுக்கு பங்களிக்கும் நிபுணரக்ளின் அறிவிப்பு, 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, பபரியகவுண்டாபுரம் 

கிராமத்தின் புல எண் 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) இல் அகமந்துள்ள ோதாரண கல் 

சுரங்கம் 1.00.0 பெக்சடர ் பரப்பளவு பகாண்டது. குழும பரப்பளவு 5.50.5 

பெக்சடர ் ஆகும். திட்ட ஆதரவாளர:் குத்தககதாரர ் திரு.ே. விஜயகுமார ்

(குத்தகக பகுதி: 1.00.0 பெ), கண்காணிப்பு காலம் மாரே் ்முதல் சம 2021 வகர 

(பருவமகழக்கு முந்கதய காலம்). 

 

சமை்கூறிய சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு உருவாக்கிய பின்வரும் திைனில் 
நான் சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுவின் ஒரு பகுதியாக இருந்சதன் 
என்பகத இதன் மூலம் ோன்ைளிக்கிசைன் 

  

சுை்றுேச்ூழல் ஆசலாேகர:்  

பபயர:் முரனவை். மிலிந்த் P. குண்டல் 

 

  

ககபயாப்பம் மை்றும் சததி: …………………………………………………… 

ஈடுபாட்டின் காலம்: பிப்ரவரி 2021 முதல் இன்று வகர 

பதாடரப்ு தகவல்: 
மின்னஞ்ேல்.: info@enviroresources.in 

ககசபசி. +91-9867898844  

 

பசயல்பாட்டு பகுதி நிபுணை்கள்: 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 
பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 
பணி**) 

ரகபயாப்பம் 
மற்றும் மததி 

1.  AP* திமிர ்ஷா 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 
(தாக்கத்தின் 
அகடயாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
குகைப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

2.  WP* ப்ரதீம் கதம் 
பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

 

mailto:info@enviroresources.in


 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 
பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 
பணி**) 

ரகபயாப்பம் 
மற்றும் மததி 

(தாக்கத்தின் 
அகடயாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்). 

3.  SE* 
அனில் 

பஷண்சட 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாக்கத்தின் 
அகடயாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

4.  EB* 
பாஸ்கர  ்

பயங்கல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாக்கத்தின் 
அகடயாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

5.  HG* 
மிலிந்த் P. 

குண்டல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாக்கத்தின் 
அகடயாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

6.  GEO* 
மிலிந்த் P. 
குண்டல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாக்கத்தின் 
அகடயாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

7.  SC* 
பாஸ்கர  ்

பயங்கல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

 



 

வ.எண் 
பசயல்பாட்டு 

பகுதிகள் 

நிபுணைின் 
பபயை ்

ஈடுபாடு 

(காலம் மற்றும் 
பணி**) 

ரகபயாப்பம் 
மற்றும் மததி 

(தாக்கத்தின் 
அகடயாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

8.  AQ* ப்ரதீம் கதம் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாக்கத்தின் 
அகடயாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

9.  NV* 
பாரத்்சதா 

முகரஜ்ி 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாக்கத்தின் 
அகடயாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

10.  LU* 
மிலிந்த் P. 
குண்டல் 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாக்கத்தின் 
அகடயாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

11.  RH* 
ேந்சதாஷ் 

குப்தா 

பிப்ரவரி 2021 முதல் 
ஜனவரி 2022 வகர 

(தாக்கத்தின் 
அகடயாளம் மை்றும் 
மதிப்பீடு, பரிந்துகர 
தணிப்பு 
நடவடிக்கககள்) 

 

  

 



 

 

அங்கீகாைம் பபற்ற ஆமலாசகை் அரமப்பின் தரலவை/்அங்கீகைிக்கப்பட்ட 
நபைின் பிைகடனம் 

திமிர ் ஷா எனும் நான் இதன்மூலம், சமை்கூறிய வல்லுநரக்ள் EIA, தமிழ்நாடு, 

சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தின் புல 

எண் 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) இல் அகமந்துள்ள ோதாரண கல் மை்றும் ேரகள 

குவாரி 1.00.0 பெக்சடர ் பரப்பளவு பகாண்டது. குழும பரப்பளவு 5.50.5 

பெக்சடர ் ஆகும். திட்ட ஆதரவாளர:் குத்தககதாரர ் திரு.ே. விஜயகுமார ்

(குத்தகக பகுதி: 1.00.0 பெ), கண்காணிப்பு காலம் மாரே் ்முதல் சம 2021 வகர 

(பருவமகழக்கு முந்கதய காலம்). இந்த அறிக்ககயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
தவைான தகவல்களுக்கு ஆசலாேகர ்அகமப்பு முழுகமயாகப் பபாறுப்சபை்க 
சவண்டும் என்பகதயும் உறுதிப்படுத்துகிசைன். 
இந்த EIA அறிக்கககயத் தயாரிக்கும் சபாது, பணிகய சமை்பகாள்வதில் 
பநறிமுகையை்ை நகடமுகைகள், கருத்துத் திருட்டு மை்றும் பவளிப்புை தரவு / 
உகர ஆகியகவ முகையான ஒப்புதலின்றி பயன்படுத்தப்படவில்கல என்று 
ோன்ைளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 

ககபயழுத்து:… …………………………………………………………………………………………………………  

பபயர:் திரு. திமிர ்ஷா 

பதவி: ACO & MD இன் தகலவர ்

EIA ஆசலாேகர ்அகமப்பின் பபயர:் என்விசரா ரிசோரே்ஸ், மும்கப. 

NABET சான்றிதழ் எண். & பவளியீட்டு மததி: NABET/EIA/1922/SA 0133 and issue 

date June 12, 2021  
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NW வடசமை்கு 

OB ஓவர ்பரட்ன் 
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பதாழில்ோர ்ஆசராக்கியம் மை்றும் 

பாதுகாப்பு 
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பதாழில் பாதுகாப்பு மை்றும் 

சுகாதார நிரவ்ாகம் 

PFR முன் ோத்தியக்கூறு அறிக்கக 

pH கெட்ரஜனின் ோதத்ியம் 

PHCS பபாது சுகாதார கமயங்கள் 

PM குறிப்பிட்ட காாியம் 

PPE தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணம் 

PPV உேே் துகள் சவகம் 

QCI இந்திய தர கவுன்சில் 

RSPM 
சுவாசிக்கக்கூடிய 

இகடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கள் 

SC பட்டியல் ோதி 

SE பதன் கிழக்கு 

SEIAA 
மாநில சுை்றுேச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டு ஆகணயம் 

SH மாநில பநடுஞ்ோகல 

SHE 
பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் & 

சுை்றுேச்ூழல் 

SI நிகலத்தன்கம முயை்சிகள் 

SIA ேமூக தாக்க மதிப்பீடு 

SOI ேரச்வ ஆஃப் இந்தியா 

SPCB 
மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு 

வாரியம் 

SPM இகடநிறுத்தப்பட்ட துகள்கள் 

SSW பதன்சமை்கின் பதை்கு 

ST பட்டியல் பழங்குடி 

SW பதன் சமை்கு 
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TC பமாதத் காரப்சனட் 

TDS பமாதத் ககரந்த திடப்பபாருள்கள் 

ToR குறிப்பு விதிமுகைகள் 

TPD ஒரு நாகளக்கு டன்கள் 

UNFC 
ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டகமப்பு 

வககப்பாடு 

USDA அபமரிக்காவின் விவோயத் துகை 

USEPA 
யுகனபடட் ஸ்சடட்ஸ் சுை்றுேச்ூழல் 

பாதுகாப்பு நிறுவனம் 

VT பதாழில் பயிை்சி 

RF ஒதுக்கப்பட்ட காடு 

PF பாதுகாக்கப்பட்ட காடு 

W சமை்கு 

WNW வடசமை்கு சமை்கு 

WSW பதன் சமை்கு சமை்கு 

μg/m3 
ஒரு மீட்டர ்கனேதுரத்திை்கு 

கமக்சரா கிராம் 

μm கமக்சரா மீட்டர ்

cu. m கன மீட்டர ்

dB படசிபல் 

gm/sec ஒரு பநாடிக்கு கிராம் 

gm/cc ஒரு கன மீட்டருக்கு கிராம் 

hr/day ஒரு நாகளக்கு மணிசநரம் 

kg கிசலாகிராம் 

Kg/hr ஒரு மணி சநரத்திை்கு கிசலா 

Kg/ha ஒரு பெக்சடருக்கு கிசலா 

km கிசலாமீட்டர ்

m மீட்டர ்

mg/l ஒரு லிட்டருக்கு மில்லிகிராம் 

mm மில்லிமீட்டர ்

Sq.km ேதுர கிசலாமீட்டர ்
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சகாயம்புத்தூர ் மாவட்டம், மதுக்ககர தாலுகாவில் உள்ள தம்பகவுண்டன்பாகளயம் கிராமத்தில் 

பமாத்தக் குழும சுரங்கப் பரப்பளவு 9.36.5 பெக்சடர.் 

குத்தரகதாைை்: திரு. கி. ைவிக்குமாை ்(குத்தரக பகுதி: 2.59.0 பெக்மடை்) 
ToR இணக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  1 

குறிப்பு விதிமுரறகள் இணக்கம் 

SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய புள்ளி வாரியான ToR இணக்கங்கள் ஒரு பகுதியின் 
உத்சதே ோதாரண கல் மை்றும் ேரகள குவாரிக்கு 1.00.0 பெக்சடர,் பமாதத் 
குழும பகுதி அகமந்துள்ள புல எண் 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) தமிழ்நாடு, சேலம் 
மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமம். SEIAA 
வழங்கிய ToR இன் விவரங்கள் பின்வருமாறு. 

 

குத்தரகதாைை் முன்பமாழிவு எண் TOR கடிதம் 

திரு. ச. விஜயகுமாை் SIA/TN/MIN/59009/2020 
SEIAA-TN/F.No.8118/SEAC/ToR-

922/2020, சததி 16.04.2021 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR)  திரு. ச. விஜயகுமாை் 

வ. 

எண். 
நிரல இணக்கம் 

குறிப்பிட்ட நிபந்தரனகள் 

1. சுரங்கத்தால் ஏை்படும் சுை்றுேச்ூழல் பாதிப்புகள், 

பணிபுரியும் பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மை்றும் 

நிகலயான சுரங்கதத்ின் பகாள்கககயப் 

பின்பை்றுதல் ஆகியவை்கைக் கருத்தில் பகாண்டு 

சுரங்கத்தின் அதிகபட்ே ஆழத்கத 71 மீ முதல் 61 மீ 

வகர கட்டுப்படுத்துதல் மை்றும் அதன் விகளவாக 

அதிகபட்ேமாக 178572 கன அளவு ோதாரணக் கல் 

சுரங்கத்திை்கு அனுமதிக்கப்படுகிைது. ஐந்து 

வருடம். 

குறிப்பிட்டது, நாங்கள் 61மீ வகர 

கட்டுப்படுத்துசவாம் மை்றும் 61 மீட்டருக்கு 

சமல் பேல்ல மாட்சடாம் என்று 

உறுதியளிக்கிசைாம். 

2 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 

சுை்றியுள்ள பகுதியின் நீரவ்ளவியல் ஆட்சி மை்றும் 

பாதுகாப்பான சுரங்கம் ஆகியவை்கைக் கருத்தில் 

பகாண்டு பபஞ்ே ் உயரம் 5 மீ பராமரிக்கப்பட 

சவண்டும். 

குவாரியின் சுரங்க பேயல்பாட்டின் சபாது 

சுரங்கத் திட்டத்தின்படி ேரியான 

பபஞ்சுககள வழங்குசவாம் என்று நாங்கள் 

உறுதியளிக்கிசைாம் விரிவான நீர-்புவியியல் 

ஆய்வு அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.1.4, பக்கம் எண். 

88 முதல் 94 வகர பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 தளத்கதே ் சுை்றி அகமந்துள்ள கிணறுகளின் 

எண்ணிக்கக மை்றும் சுரங்க நடவடிக்கககளால் 

கிணறுகளில் ஏை்படும் பாதிப்புகள் ஆகியவை்கை 

விவரிக்கும் நீரந்ிகலயின் வகரபடத்கத 

முன்பமாழிபவர ்அளிக்க சவண்டும். 

1 கி.மீ சுை்ைளவில் அகமந்துள்ள 

கிணறுகளின் எண்ணிக்கககய விவரிக்கும் 

நீர ் அட்டவகணயின் விளிம்பு வகரபடம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. அத்தியாயம் 3, படம் 

3.14, பக்கம் எண். 89 

4 திட்ட ஆதரவாளர,் நிலதத்டி நீர ் மட்டம், விவோய 

நடவடிக்கககள் மை்றும் முன்பமாழியப்பட்ட 

சுரங்கப் பகுதிக்கு அருகில் அகமந்துள்ள ஆறுகள், 

பதாட்டிகள், கால்வாய்கள், குளங்கள் சபான்ை 

நீரந்ிகலகளில் முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க 

நடவடிக்கககளின் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதை்கு 

நீர-்புவியியல் ஆய்கவ சமை்பகாள்ள சவண்டும். 

கெட்சராஜிசயாலாஜிக்கல் ஆய்வு 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.10, பக்கம் எண் 87 இல் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 



புதிய முன்பமாழியப்பட்ட 2.59.0 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட தம்பகவுண்டன்பாகளயம் 

கரடுமுரடான கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி கிளஸ்டருக்கான வகரவு EIA/EMP, தமிழ்நாட்டின் 

சகாயம்புத்தூர ் மாவட்டம், மதுக்ககர தாலுகாவில் உள்ள தம்பகவுண்டன்பாகளயம் கிராமத்தில் 

பமாத்தக் குழும சுரங்கப் பரப்பளவு 9.36.5 பெக்சடர.் 

குத்தரகதாைை்: திரு. கி. ைவிக்குமாை ்(குத்தரக பகுதி: 2.59.0 பெக்மடை்) 
ToR இணக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  2 

வ. 

எண். 
நிரல இணக்கம் 

5 திட்ட ஆதரவாளர,் மகழக்காலம் மை்றும் 

பருவமகழ அல்லாத இரண்டு காலங்களிலும் நீர ்

நிகலகளுடன் 1 கிமீ (சுை்ைளவு)க்குள் நிலத்தடி நீர ்

இகைத்தல் மை்றும் திைந்த கிணறுகளின் 

எண்ணிக்கக பை்றிய விவரங்ககள அளிக்க 

சவண்டும். முன்பமாழிபவர ்இந்த பகுதியில் உள்ள 

PWD/TWAD இலிருந்து மகழக்காலம் மை்றும் 

பருவமகழ அல்லாத காலங்களில் நீர ் மட்டத்தின் 

தரகவ சேகரிக்க சவண்டும். 

கெட்சராஜிசயாலாஜிக்கல் ஆய்வு 

அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.1.4, பக்கம் எண். 88 

முதல் 94 வகர வழங்கப்பட்டுள்ளது 

6 சுரங்கம், கிரஷரக்ள் மை்றும் தளப் பகுதிகயே ்

சுை்றியுள்ள பிை பேயல்பாடுகளால் விவோயப் 

பகுதியில் ஒட்டுபமாத்த தாக்க ஆய்கவ 

முன்பமாழிபவர ்சமை்பகாள்வார.் 

திட்டப் பகுதிகயே ் சுை்றி விவோய பணிகள் 

எதுவும் இல்கல. எனசவ உத்சதே சுரங்க 

குத்தகக பகுதி காரணமாக உள்ளூர ்

மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படாது. 

இகதபயாட்டி சநரடியாகவும் 

மகைமுகமாகவும் சவகல வாய்ப்புககள 

வழங்குவதன் மூலம் உள்ளூர ் மக்களின் 

வாழ்வாதாரத்கத சமம்படுத்தும். 

7 சுை்றியுள்ள கிணறு மை்றும் நிலத்தடி நீர ் மீதான 

ஒட்டுபமாத்த பாதிப்பு பை்றிய விவரங்கள் EIA 

ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக இருக்க சவண்டும். 

திட்ட தளத்தில் இருந்து பவளிசயறும் 

கழிவுநீகர சமலாண்கம பேய்ய உரிய 

கவனம் பேலுத்தப்படும். ML பகுதியில் உள்ள 

வீட்டு நடவடிக்கககளால் உருவாகும் கழிவு 

நீர,் ஊைகவக்கும் குழி அகமப்சபாடு 

பேப்டிக் சடங்க் மூலம் பவளிசயை்ைப்படும். 

எனசவ முன்பமாழியப்பட்ட ML பகுதிக்கு 

எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. 

 

திட்ட இடத்கதே ் சுை்றி 1 கிமீ சுை்ைளவில் 11 

கிணறுகள் உள்ளன. தகர மட்டத்திலிருந்து 

அதிகபட்ேமாக 40 மீட்டர ்ஆழம் வகர குவாரி 
அகமக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. திட்ட 

தளத்தில் நிலத்தடி நீர ் மட்டம் தகர 

மட்டத்திலிருந்து 44 முதல் 46 மீட்டர ்ஆழத்தில் 

காணப்படுகிைது. எனசவ நிலத்தடி நீர ்

மட்டத்தில் குறுக்கிடாததால் சுரங்க 

நடவடிக்கககளால் எந்த பாதிப்பும் 

ஏை்படாது. 

8 ேமூகப் பபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 10 கிமீ 

இகடயக மண்டலத்திை்குள் சமை்பகாள்ளப்பட 

சவண்டும் 

ேமூக-பபாருளாதார ஆய்வுகள் திட்டப் 

பகுதியின் சுை்ைளவில் இருந்து 10கிமீ 

சுை்ைளவில் சமை்பகாள்ளப்பட்டு, 

அத்தியாயம் 3, பாரா 3.12, பக்கம் எண். 118 

முதல் 132 வகர விவாதிக்கப்பட்டது. 



புதிய முன்பமாழியப்பட்ட 2.59.0 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட தம்பகவுண்டன்பாகளயம் 

கரடுமுரடான கல் மை்றும் கிராவல் குவாரி கிளஸ்டருக்கான வகரவு EIA/EMP, தமிழ்நாட்டின் 
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9 சுரங்க குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் 

ஒரு மர ஆய்வு ஆய்வு (இனங்களின் பபயர,் வயது) 

மை்றும் சுரங்க நடவடிக்ககயின் சபாது அதன் 

சமலாண்கம சமை்பகாள்ளப்பட சவண்டும். 

திட்டப் பகுதிக்குள் மரங்கள் இல்கல, திட்டப் 

பகுதிக்குள் முட்புதரக்ள் மை்றும் கருசவலம் 

மரங்கள் காணப்படவில்கல. 

10 MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகணயின்படி, 

இகடயக மண்டலதத்ில் உள்ள உள்ளூர ்

குடியிருப்பாளரக்ளின் சதகவகய கருதத்ில் 

பகாண்டு CER நடவடிக்கககள் சமை்பகாள்ளப்பட 

சவண்டும். 

SEIAA-TN க்கு CER பிரமாணப் பத்திரத்தில் 2% 

ேமரப்்பித்துள்சளாம். இகணப்பு X, பக்கம் 

எண். 335-338 

11 முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திை்கான விரிவான 

சுரங்க மூடல் திட்டம் ேமரப்்பிக்கப்படும். 

சுரங்க மூடல் திட்டத்திை்கு சேலம் மாவட்ட 

புவியியல் மை்றும் சுரங்கத ் துகை ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. சுரங்கத ் திட்ட ஒப்புதல் 

கடிதம் இகணப்பு II, பக்கம் எண் 226-229 ஆக 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது, சுரங்கத் திட்ட 

அறிக்கக இகணப்பு VIII., பக்கம் எண். 248-

322. 

12 துகளயிடுவதை்கும் பவடிப்பதை்கும் சுரங்கத்தின் 

பேயல்பாட்டின் சபாது பதாழிலாளரக்ள் மை்றும் 

சுை்றியுள்ள குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 

மை்றும் சுகாதார அம்ேங்கள் குறித்த விரிவான 

அறிக்கக ேமரப்்பிக்கப்பட சவண்டும். 

சுரங்க நடவடிக்கககளின் சபாது 

பதாழிலாளரக்ள் மை்றும் சுை்றியுள்ள 

குடியிருப்பாளரக்ளின் பாதுகாப்பு மை்றும் 

சுகாதார அம்ேங்களுக்காக DGMS இன் படி 

நிகலயான பேயல்பாட்டு நகடமுகைகள் 

பின்பை்ைப்பட சவண்டும். 

விவரங்கள் அத்தியாயம் 10 இன் கீழ் 

விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

13 2016 ஆம் ஆண்டின் OA எண். 186 (MANo.350/2016) 

மை்றும் OA எண். 200/2016 மை்றும் OA எண் 

ஆகியவை்றில் உள்ள மாண்புமிகு NGT, முதன்கம 

பபஞ்ே,் New Dehi இன் இறுதி முடிவுகளுக்கு 

உட்பட்டது, சிக்கல் விதிமுகைகளுக்கான 

பரிந்துகர. . 580/2016 (MA No.1182/2016) மை்றும் 

OANo.520 of 2016 (MANo.981/2016, MANo.982/2016 & 

MANo.384/2017). 

குறிப்பிட்டார.் 

14 சுரங்க குத்தகக பகுதியின் கல்பவட்டு பை்றிய 

விரிவான ஆய்வு அளிக்கப்பட சவண்டும் 

அத்தியாயம்  2, பக்கம் எண். 41, படம் எண். 

2.4 இல் இகணக்கப்பட்ட ஆய்வு 

வகரபடத்துடன் லித்தாலஜி விவரங்கள். 

15 திட்ட முன்பமாழிபவர ் தை்சபாதுள்ள பசுகமப் 

பட்கட பகுதியின் விவரங்ககள ஜி.பி.எஸ் 

ஆயத்பதாகுப்புகளுடன் ஒதுக்க சவண்டும் மை்றும் 

மரங்களின் பட்டியல் EIA அறிக்ககயுடன் 

புககப்படங்கள்/ஆவணங்களின் நகலுடன் 

நடப்படும். 

 

சுரங்கப் பகுதியின் புைத் தாங்கல் 

மண்டலத்தில் பசுகமப் பட்கடயின் 

வளரே்ச்ி சமை்பகாள்ளப்படும். சுை்றுேச்ூழல் 

சமலாண்கம திட்டத்தின் முக்கிய 

கூறுகளில் ஒன்ைாக பசுகம பட்கட 

பரிந்துகரக்கப்படுகிைது, இது சூழலியல், 

சுை்றுேச்ூழல் மை்றும் சுை்றியுள்ள பகுதியின் 

தரத்கத சமம்படுதத்ும். சவம்பு, புங்கம் 
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சபான்ை உள்ளூர ் மரங்கள் பாதுகாப்பு 

தூரத்தில் ஆண்டுக்கு 50 மரங்கள் வீதம் 5 

மீட்டர ் இகடபவளியில் நடப்படும். இந்த 

பகுதியில் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 80% ஆக 

இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

கூடுதல் நிபந்தரனகள் 

1 SEAC இன் பரிந்துகரயின்படி மை்றும் 

முன்பமாழிபவரால் ஏை்றுக்பகாள்ளப்படட்படி, 

இறுதி ஆழம் 

சுரங்கத்தின் அளவு 6லி.மீ.க்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, அதன்படி ஐந்து வருட 

காலத்திை்கு 178572 கன மீட்டர ்ோதாரணக் கல்கல 

பவட்டி எடுக்க சவண்டும். 

ஆம் ககடபிடிக்கும் 

2 MoEF& CC அலுவலக குறிப்பாகணயின்படி F.No.22-

65/2017-IA.III சததியிட்ட: 30.09.2020 மை்றும் 20.10.2020 

பபாதுக் கலந்தாய்வின் சபாது எழுப்பப்பட்ட 

கவகலககள முன்பமாழிபவர ்நிவரத்்தி பேய்வார ்

மை்றும் முன்பமாழியப்பட்ட அகனத்து 

நடவடிக்கககளும் அதன் ஒரு பகுதியாக இருக்கும். 

சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கம திட்டம். 

ஆம் இறுதி EIA அறிக்ககயின் ஒரு பகுதியாக 

இருக்கும். 

நிகலயான TOR 

1)  1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டு வாரியான 
உை்பத்தி விவரங்கள் பகாடுக்கப்பட சவண்டும், 
1994 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர ் எந்த ஒரு 
வருடத்தில் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ே உை்பத்திகய 
பதளிவாகக் குறிப்பிட சவண்டும். EIA அறிவிப்பு 
1994 நகடமுகைக்கு வந்த பிைகு உை்பத்தியில் 
ஏசதனும் அதிகரிப்பு ஏை்பட்டுள்ளதா 
என்பகதயும் திட்டவட்டமாகத் பதரிவிக்கலாம். 
மிக உயரந்்ததுஉை்பதத்ி 1994 க்கு முன் 

எட்டப்பட்டது. 

பபாருந்தாது. 
இது மீைல் வகக திட்டம் அல்ல. 
இந்த முன்பமாழிவு B1 வகக கிளஸ்டர ்
சூழ்நிகலக்கான சுை்றுேச்ூழல் 
அனுமதிக்கானது. 

2)  சுரங்கத்தின் உரிகமயான குத்தககதாரர ்
முன்பமாழிபவர ் என்பகத ஆதரிக்கும் 
ஆவணத்தின் நகல் பகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

அகனத்து குத்தககதாரரின் பபயரிலும் 
LOI யின் நகல் அதாவது துல்லியமான பகுதி 
பதாடரப்ு கடிதம் இகணப்பு I, பக்கம் எண். 
219-225 ஆக இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3)  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம், EIA மை்றும் 
பபாது விோரகண உட்பட அகனதத்ு 
ஆவணங்களும் சுரங்க குத்தகக பகுதி, உை்பத்தி 
நிகலகள், கழிவு உை்பத்தி மை்றும் அதன் 
சமலாண்கம, சுரங்க பதாழில்நுட்பம் 
சபான்ைவை்றின் அடிப்பகடயில் ஒன்றுக்பகான்று 
இணக்கமாக இருக்க சவண்டும் மை்றும் 
குத்தககதாரரின் பபயரில் இருக்க சவண்டும். 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்பகாண்டார.் 
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4)  சுரங்க குத்தகக பகுதியின் அகனத்து மூகல 
ஒருங்கிகணப்புகளும், உயர ் பதளிவுத்திைன் 
படங்கள்/ சடாசபாஷீட், நிலப்பரப்பு தாள், 
புவியியல் மை்றும் பகுதியின் புவியியல் 
ஆகியவை்றில் மிககப்படுத்தப்பட்டிருக்க 
சவண்டும். முன்பமாழியப்பட்ட பகுதியின் 
அத்தககய படம் நில பயன்பாடு மை்றும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் (சகார ் மை்றும் பஃபர ் மண்டலம்) பிை 
சுை்றுேச்ூழல் அம்ேங்ககள பதளிவாகக் காட்ட 
சவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியின் அகனத்து 
மூகல ஒருங்கிகணப்புகளும் 
மிககப்படுத்தப்பட்டுள்ளனஉயர ்
பதளிவுத்திைன் படங்கள் படம் 1.4 

அத்தியாயம் 1 இல், பக்கம் எண். 23. சுரங்க 
குத்தககப் பகுதி மை்றும் நிலப் பயன்பாடு 
மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் பிை சூழலியல் 
அம்ேங்ககளக் காட்டும் சடாப்சபா 
வகரபடம் (சகார ்மை்றும் பஃபர ்மண்டலம்) 

5)  இந்திய ேரச்வ ஆஃப் இந்தியா சடாசபாஷீட்டில் 
1:50,000 அளவில் அப்பகுதியின் புவியியல் 
வகரபடம், அப்பகுதியின் நில வடிவங்களின் 
புவியியல், தை்சபாதுள்ள கனிமங்கள் மை்றும் 
அப்பகுதியின் சுரங்க வரலாறு, முக்கியமான 
நீரந்ிகலகள், ஓகடகள் மை்றும் ஆறுகள் மை்றும் 
மண்ணின் பண்புகள் ஆகியவை்கைக் குறிக்கும் 
தகவல் வழங்கப்பட சவண்டும். 

குத்தகக பகுதியின் புவியியல் வகரபடம் 
10 கிமீ, 5 கிமீ சுை்ைளவு 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, அத்தியாயம்-2 
படம் எண்.2.2, பக்கம் எண். 41 

6)  சுரங்க நடவடிக்கககளுக்காக 
முன்பமாழியப்பட்ட நிலம் பை்றிய விவரங்கள், 
அரசின் நில பயன்பாட்டுக் பகாள்ககக்கு 
சுரங்கம் இணங்குகிைதா என்ை தகவலுடன் 
பகாடுக்கப்பட சவண்டும்; நிலத்கத திகே 
திருப்புதல் 

சுரங்கத்திை்கு மாநில நில பயன்பாட்டு வாரியம் 
அல்லது ேம்மந்தப்படட் அதிகாரேகபயின் 
அனுமதி பபை்றிருக்க சவண்டும். 

விண்ணப்பித்த பகுதிகய VAO, வருவாய் 
ஆய்வாளர,் உதவி இயக்குநர ் ஆகிசயார ்
ஆய்வு பேய்து, அரசின் நில பயன்பாட்டுக் 
பகாள்ககயுடன் ோதாரணக் கல் 
குவாரிக்கு ஏை்ை நிலம் என்பகத உறுதி 
பேய்தனர.் VAO ோன்றிதழ் இகணப்பு IV, 
பக்கம் எண் 335-338 ஆக 
இகணக்கப்பட்டுள்ளது 

7)  முன்பமாழியப்பட்ட நிறுவனம் அதன் 
இயக்குநரக்ள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
நன்கு வகரயறுக்கப்பட்ட சுை்றுேச்ூழல் 
பகாள்கககயக் பகாண்டிருக்கிைதா என்பது 
பதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட சவண்டும்? 
அப்படியானால், சுை்றுேச்ூழல் அல்லது வன 
விதிகள்/நிபந்தகனககள மீறுதல்/விலகல்/ 
மீைல் ஆகியவை்கை கவனத்தில் பகாள்ள 
பரிந்துகரக்கப்பட்ட பேயல்பாட்டு 
பேயல்முகை/பேயல்முகைகள் பை்றிய 
விளக்கத்துடன் EIA அறிக்ககயில் 
குறிப்பிடப்படலாம்? சுை்றுேச்ூழல் 
பிரேச்ிகனககளக் ககயாள்வதை்கும் EC 
நிபந்தகனகளுக்கு இணங்குவகத உறுதி 
பேய்வதை்கும் நிறுவனத்தின் படிநிகல 
அகமப்பு அல்லது நிரவ்ாக உத்தரவு 
வழங்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் இயக்குநரக்ள் 

முன்பமாழிபவர ் அதன் சுை்றுேச்ூழல் 
பகாள்கககய வடிவகமத்துள்ளார ்
மை்றும் அது இகணப்பு XI, பக்கம் எண். 340 
ஆக இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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எண். 
நிரல இணக்கம் 

குழு மை்றும்/அல்லது பங்குதாரரக்ள் அல்லது 
பங்குதாரரக்ளுக்கு இணங்காத / சுை்றுேச்ூழல் 
விதிமுகைககள மீறும் முகைகம, 
EIA அறிக்ககயிலும் விரிவாக இருக்கும். 

8)  சுரங்கப் பாதுகாப்பு பதாடரப்ான சிக்கல்கள், 
நிலத்தடி சுரங்கம் மை்றும் திைந்தபவளி 
சுரங்கத்தின் சபாது ோய்வு ஆய்வு, பவடிபவடி 
ஆய்வு சபான்ைகவ உட்பட, விரிவாக இருக்க 
சவண்டும். ஒவ்பவாரு ேந்தரப்்பத்திலும் 
முன்பமாழியப்பட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் 
வழங்கப்பட சவண்டும். 

இது ஒரு திைந்தபவளி சுரங்கத் திட்டம். 
பவடிபவடிப்பு விவரங்கள் அத்தியாயம்-2, 
பிரிவு 2.16, பக்கம் எண் 49 இல் 
இகணக்கப்பட்டுள்ளன 

9)  குத்தகக சுை்ைளவில் இருந்து சுரங்க 
குத்தகககய சுை்றி 10 கிமீ மண்டலத்கத ஆய்வு 
பகுதி உள்ளடக்கும் மை்றும் EIA இல் உள்ள கழிவு 
உருவாக்கம் சபான்ைகவ சுரங்கம் / குத்தகக 
காலம் வகர இருக்க சவண்டும். 

குத்தகக சுை்ைளவில் இருந்து சுரங்க 
குத்தகககயே ்சுை்றி 10 கிமீ மண்டலத்கத 
உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் பகுதி, 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி, EIA இல் உள்ள கழிவு 
உருவாக்கம் சபான்ை தரவுகள் 
சுரங்கத்தின் ஆயுளுக்கானகவ. 
அத்தியாயம் 2, அட்டவகண எண்.2.9, 
பக்கம் எண். 45  

10)  வனப்பகுதி, விவோய நிலம், சமய்ேே்ல் நிலம், 
வனவிலங்கு ேரணாலயம், சதசிய பூங்கா, 
விலங்கினங்களின் இடம்பபயரந்்த பாகதகள், 
நீரந்ிகலகள், மனித குடியிருப்புகள் மை்றும் பிை 
சுை்றுேச்ூழல் அம்ேங்ககளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு குறிப்பிடப்பட 
சவண்டும். சுரங்க குத்தககப் பகுதியின் நில 
பயன்பாட்டுத் திட்டம், பேயல்பாட்டுக்கு 
முந்கதய, பேயல்பாட்டு மை்றும் 
பேயல்பாட்டுக்கு பிந்கதய கட்டங்ககள 
உள்ளடக்கியதாக தயாரிக்கப்பட்டு 
ேமரப்்பிக்கப்பட சவண்டும். நிலப்பயன்பாடு 
மாை்ைத்தின் தாக்கம் ஏசதனும் இருந்தால் 
பகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

வனப்பகுதி, விவோய நிலம், சமய்ேே்ல் 
நிலம், வனவிலங்கு ேரணாலயம், சதசிய 
பூங்கா, விலங்கினங்களின் இடம்பபயரந்்த 
பாகதகள், நீரந்ிகலகள், மனித 
குடியிருப்புகள் மை்றும் பிை சுை்றுேச்ூழல் 
அம்ேங்ககளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு அத்தியாயம் 3, 
பிரிவு 3.11, பக்கம் எண். 102 இல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 114. 

ஆய்வுப் பகுதியில் வனவிலங்கு 
ேரணாலயம் மை்றும் சதசிய பூங்கா, 
விலங்கினங்களின் இடம்பபயரந்்த 
பாகதகள் எதுவும் இல்கல 

11)  சுரங்க குத்தககக்கு பவளிசய உள்ள 
நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க குத்தககயிலிருந்து 
தூரம், அதன் நில பயன்பாடு சபான்ை நிலத்தின் 
விவரங்கள். R&R சிக்கல்கள் ஏசதனும் இருந்தால் 
பகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு பவளிசய உள்ள 
நிலத்கத OB டம்ப்கள் சபான்ைவை்றுக்கு 
பயன்படுத்த எந்த திட்டமும் இல்கல. 
திட்டத்தில் R&R சிக்கல்கள் எதுவும் இல்கல. 

12)  திட்டப் பகுதியில் ஏசதனும் வன நிலம் 
ேம்பந்தப்பட்டிருந்தால், மாநில வனத்துகையில் 
உள்ள தகுதி வாய்ந்த அதிகாரியின் ோன்றிதகழ 
வழங்க சவண்டும். காடுகளின் நிகல குறித்து 
திட்ட ஆதரவாளர ்ஏசதனும் முரணாகக் கூறினால், 
அந்த இடத்கத மாநில வனத்துகை 

திட்டத்தில் வன நிலம் இல்கல. 
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நிரல இணக்கம் 

அகமேே்கத்தின் பிராந்திய அலுவலகத்துடன் 
இகணந்து ஆய்வு பேய்து, காடுகளின் 
நிகலகயக் கண்டறியலாம், அதன் 
அடிப்பகடயில், இதில் உள்ள ோன்றிதழ் சமசல 
குறிப்பிட்டுள்ளகதப் பபாறுத்து பவளியிடப்படும். 
இதுசபான்ை எல்லா நிகழ்வுகளிலும், மாநில வனத ்
துகையின் பிரதிநிதி நிபுணர ் மதிப்பீட்டுக் 
குழுக்களுக்கு உதவுவது விரும்பத்தக்கதாக 
இருக்கும். 

13)  நிகர தை்சபாகதய மதிப்பு (NPV) மை்றும் 
இழப்பீட்டு காடு வளரப்்பு (CA) உள்ளிட்ட 
திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உகடந்த பகுதி மை்றும் 
கன்னி வனப்பகுதிக்கான காடுகளின் 
அனுமதியின் நிகல குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் வன நிலம் 
இல்கல என்பதால் பபாருந்தாது. 

14)  பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் மை்றும் பிை 
பாரம்பரிய வனவாசிகள் (வன உரிகமககள 
அங்கீகரித்தல்) ேட்டம், 2006ன் கீழ் வன 
உரிகமககள அங்கீகரிப்பதன் நகடமுகை 
நிகல குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியில் வன நிலம் 
ேம்பந்தப்படாததால் பபாருந்தாது. 

15)  ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF பகுதிகளில் உள்ள 
தாவரங்கள், சதகவயான விவரங்களுடன் 
பகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியிலிருந்து 10 மீ 
சுை்ைளவில் வனவிலங்கு ேரணாலயம், 
சதசிய பூங்கா அல்லது உயிரக்்சகாள 
காப்பகம் இல்கல. 

16)  ஆய்வுப் பகுதியின் வனவிலங்குகளின் மீது 
சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கம் மை்றும் விவரங்கள் 
வழங்கப்படுவகதக் கண்டறிய ஒரு ஆய்வு 
பேய்யப்பட சவண்டும். சுை்றியுள்ள மை்றும் சவறு 
ஏசதனும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள 
வனவிலங்குகள் மீதான திட்டத்தின் தாக்கம் 
மை்றும் அதை்சகை்ப, சதகவப்படும் விரிவான 
தணிப்பு நடவடிக்கககள், பேலவு தாக்கங்களுடன் 
சவகல பேய்து, ேமரப்்பிக்கப்பட சவண்டும். 

உயிரியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 
அத்தியாயம் 3, பிரிவு 3.11, பக்கம் எண் 102 
முதல் 114 வகர பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

17)  சதசிய பூங்காக்கள், ேரணாலயங்கள், 
உயிரக்்சகாள காப்பகங்கள், வனவிலங்கு 
தாழ்வாரங்கள், ராம்ோர ் தளம் புலி/ யாகனகள் 
காப்பகங்கள்/(இருப்பகவ மை்றும் 
முன்பமாழியப்பட்டகவ), சுரங்க குத்தககக்கு 10 
கி.மீ.க்குள் ஏசதனும் இருந்தால், அது முகையாக 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருப்பிட வகரபடத்தின் 
மூலம் பதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 
தகலகம வனவிலங்கு காப்பாளரால், சமசல 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுை்றுேச்ூழல் 
பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகள் அருகாகமயில் 
இருப்பதால், அத்தககய திட்டங்களுக்குப் 

10 கிமீ சுை்ைளவில் சதசிய பூங்காக்கள், 
ேரணாலயங்கள், உயிரக்்சகாளக் 
காப்பகங்கள், வனவிலங்கு இடங்கள், 
ராம்ோர ் தளம் புலி/ யாகனகள் 
காப்பகங்கள்/ (இருப்பகவ மை்றும் 
முன்பமாழியப்பட்டகவ) இல்லாததால் 
பபாருந்தாது. 
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பபாருந்தக்கூடிய, சதசிய வனவிலங்கு 
வாரியத்தின் நிகலக்குழுவிடம் இருந்து 
சதகவயான அனுமதிகயப் பபை்று, அதன் நகல் 
வழங்கப்பட சவண்டும். 

18)  ஆய்வுப் பகுதி [கமய மண்டலம் மை்றும் இகடயக 
மண்டலம் (சுரங்க குத்தககயின் சுை்ைளவில் 10 
கி.மீ. ஆரம்)] பை்றிய விரிவான உயிரியல் ஆய்வு 
சமை்பகாள்ளப்பட சவண்டும். தாவரங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்களின் விவரங்கள், அழிந்துவரும், 
உள்ளூர ் மை்றும் RET இனங்கள், தனித்தனியாக, 
கமய மை்றும் தாங்கல் மண்டலத்திை்கு 
தனித்தனியாக, அத்தககய முதன்கம கள 
ஆய்வின் அடிப்பகடயில் வழங்கப்பட சவண்டும், 
இது தை்சபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 
அட்டவகணகய பதளிவாகக் குறிக்கிைது. 
ஆய்வுப் பகுதியில் ஏசதனும் திட்டமிடப்படட் 
விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், அவை்கைப் 
பாதுகாப்பதை்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 
சதகவயான திட்டமும் மாநில வனம் மை்றும் 
வனவிலங்குத் துகையுடன் கலந்தாசலாசித்து, 
விவரங்கள் அளிக்கப்பட சவண்டும். அகத 
பேயல்படுத்த சதகவயான நிதி ஒதுக்கீடு திடட் 
மதிப்பின் ஒரு பகுதியாக பேய்யப்பட சவண்டும். 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் 
உள்ள உயிரியல் ஆய்வு (தாவரங்கள் 
மை்றும் விலங்கினங்கள்) விவரங்கள் 
இகணக்கப்பட்டுள்ளனஅத்தியாயம் 3, 
பிரிவு 3.11, பக்கம் எண். 102 முதல் 1114 
வகர. 

19)  'அதிகமாக மாசுபட்டதாக' அறிவிக்கப்பட்ட 
பகுதிகள் அல்லது 'ஆரவளி வரம்பின்' கீழ் 
வரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகள் (சுரங்க 
நடவடிக்கககளுக்கான நீதிமன்ைக் 
கட்டுப்பாடுககள ஈரப்்பது) ஆகியகவயும் 
குறிப்பிடப்பட சவண்டும், சமலும் சதகவப்படும் 
இடங்களில், பரிந்துகரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 
அனுமதிே ் ோன்றிதழ்கள், முன்பமாழியப்பட்ட 
சுரங்க நடவடிக்கககள் பரிசீலிக்கப்படும் 
வககயில் TNPCB அல்லது மாநில சுரங்கத் துகை 
பாதுகாக்கப்பட்டு வழங்கப்பட சவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ 
சுை்ைளவுக்குள் கடுகமயான மாசுபடட் 
பகுதி எதுவும் இல்கல. சமலும், இந்த 
திட்டம் 'ஆரவளி மகலத்பதாடரின்' கீழ் 
வரவில்கல. 

20)  இசதசபால், கடசலார திட்டங்களுக்கு, CRZ 
வகரபடம் LTL ஐ வகரயறுக்கும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏபஜன்சிகளில் ஒன்ைால் 
முகையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 
சுரங்க குத்தகக wrt CRZ இடம், ேதுப்புநிலங்கள் 
சபான்ை கடை்ககர அம்ேங்கள், ஏசதனும் 
இருந்தால், வழங்கப்பட சவண்டும். (குறிப்பு: CRZ-
ன் கீழ் வரும் சுரங்கத் திட்டங்கள் ேம்பந்தப்படட் 
கடசலார மண்டல சமலாண்கம ஆகணயத்தின் 
ஒப்புதகலப் பபை சவண்டும்). 

திட்டம் CRZ கீழ் வராது. 
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21)  திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான R&R 
திட்டம்/இழப்பீடு விவரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பட 
சவண்டும். R&R திட்டத்கதத் தயாரிக்கும் சபாது, 
பதாடரப்ுகடய மாநில/சதசிய மறுவாழ்வு & 
மீள்குடிசயை்ைக் பகாள்கககய பாரக்வயில் 
கவத்திருக்க சவண்டும். எஸ்சி/எஸ்டி மை்றும் 
ேமூகத்தின் பிை நலிந்த பிரிவினகரப் 
பபாறுத்தமட்டில், அவரக்ளின் சதகவககள 
மதிப்பிட குடும்ப வாரியாக, சதகவ 
அடிப்பகடயிலான மாதிரி கணக்பகடுப்பு 
சமை்பகாள்ளப்பட சவண்டும், சமலும் அதை்சகை்ப 
பேயல் திட்டங்ககளத் தயாரித்து ேமரப்்பிக்க 
சவண்டும். மாநில அரசின் துகைகள். சுரங்க 
குத்தகக பகுதியில் அகமந்துள்ள கிராமங்கள் 
மாை்ைப்படுமா இல்கலயா என்பகத பதளிவாக 
பவளிப்படுத்தலாம். கிராமங்ககள மாை்றுவது 
பதாடரப்ான பிரேே்கனகள், அவை்றின் R&R 
மை்றும் ேமூக-பபாருளாதார அம்ேங்கள் உட்பட, 
அறிக்ககயில் விவாதிக்கப்பட சவண்டும். 

புனரவ்ாழ்வு மை்றும் மீள்குடிசயை்ைம் 
இல்கல. அரசு நிலமாக 
வககப்படுத்தப்பட்ட நிலம் 

22)  ஒரு பருவம் (பருவமகழ அல்லாதது) [அதாவது 
மாரே்-்சம (சகாகட காலம்); அக்சடாபர-்டிேம்பர ்
(மகழக்காலத்திை்கு முந்கதய காலம்) , டிேம்பர-்
பிப்ரவரி (குளிரக்ாலம்)] CPCB 2009 இன் 
அறிவிப்பின்படி சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் குறித்த 
முதன்கம அடிப்பகட தரவு, நீர ் தரம், இகரேே்ல் 
நிகல, மண் மை்றும் தாவரங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு AAQ மை்றும் பிை 
இவ்வாறு பதாகுக்கப்பட்ட தரவு EIA மை்றும் EMP 
அறிக்ககயில் சததி வாரியாக வழங்கப்படுகிைது. 
தளம் ோரந்்த வானிகல தரவுகளும் 
சேகரிக்கப்பட சவண்டும். கண்காணிப்பு 
நிகலயங்களின் இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி 
முழுவகதயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 
வககயில் இருக்க சவண்டும் மை்றும் முன் 
சமலாதிக்க காை்றின் திகே மை்றும் உணரத்ிைன் 
ஏை்பிகளின் இருப்பிடத்கதக் கருத்தில் பகாண்டு 
நியாயப்படுத்த சவண்டும். சுரங்க குத்தககக்கு 
500 மீட்டருக்குள் குகைந்த பட்ேம் ஒரு 
கண்காணிப்பு நிகலயமாவது இருக்க சவண்டும். 
PM10 இன் கனிம கலகவ, குறிப்பாக இலவே 
சிலிக்காவிை்கு, பகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

மாரே் ் 2021 முதல் சம 2021 வகரயிலான 
சகாகட காலத்தில் கமய மண்டலம் 
மை்றும் இகடயக மண்டலத்தில் 
அடிப்பகட சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு 
நடத்தப்பட்டது. ஆய்வுக் காலத்தில் தள 
குறிப்பிட்ட வானிகல தரவுகளும் 
சேகரிக்கப்பட்டன. கண்காணிப்பு 
இருப்பிட விவரங்கள் மை்றும் 
கண்காணிப்பு முடிவுகள் அத்தியாயம் 3 
இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

23)  பகுதியின் காை்றின் தரத்தில் திட்டத்தின் 
தாக்கத்கத கணிக்க காை்றின் தர மாதிரியாக்கம் 
சமை்பகாள்ளப்பட சவண்டும். இது கனிம 
சபாக்குவரத்துக்கான வாகனங்களின் 

அத்தியாயம்-4, பிரிவு 4.3, பக்கம் எண். 141 

இல் இகணக்கப்பட்டுள்ளபடி ோதாரணக் 
கல் சுரங்கத் திட்டத்திை்காக காை்றின் தர 
மாதிரியாக்கம் சமை்பகாள் ளப்பட்டது, 
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எண். 
நிரல இணக்கம் 

இயக்கத்தின் தாக்கத்கதயும் கணக்கில் 
எடுத்துக்பகாள்ள சவண்டும். பயன்படுத்தப்பட்ட 
மாதிரியின் விவரங்கள் மை்றும் மாடலிங் பேய்ய 
பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டு அளவுருக்கள் 
வழங்கப்பட சவண்டும். காை்றின் தர 
வகரயகைகள், தளத்தின் இருப்பிடம், 
உணரத்ிைன் ஏை்பிகளின் இருப்பிடம், ஏசதனும் 
இருந்தால், இருப்பிடம் ஆகியவை்கைத ்
பதளிவாகக் குறிக்கும் இருப்பிட வகரபடத்தில் 
காட்டப்படலாம். முன் ஆதிக்கம் பேலுத்தும் 
காை்றின் திகேகயக் காட்டும் காை்று 
சராஜாக்கள் வகரபடத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

அசத ேமயம் சுரங்கம் காரணமாக 
அதிகரிப்பு அட்டவகண 4.2, பக்கம் எண். 
146 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

24)  திட்டத்திை்கான நீர ்சதகவ, அதன் இருப்பு மை்றும் 
ஆதாரம் ஆகியகவ வழங்கப்பட சவண்டும். 
விரிவான நீர ் ேமநிகலயும் வழங்கப்பட 
சவண்டும். திட்டத்திை்கான புதிய நீர ் சதகவ 
குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

திட்டத்திை்கான நீர ் சதகவ மை்றும் 
ஆதாரம் அட்டவகண எண்.2.2 இல் 
அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண். 36 இல் 
விரிவாக பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

25)  திட்டத்திை்கு சதகவயான அளவு தண்ணீர ்
எடுப்பதை்கு தகுதியான அதிகாரியிடம் இருந்து 
சதகவயான அனுமதி வழங்கப்பட சவண்டும். 

பபாருந்தாது 

அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இருந்து 
தண்ணீர ்எடுக்கப்படும் 

26)  திட்டத்தில் சமை்பகாள்ள உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ள 
நீர ்பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் பை்றிய விளக்கம் 
அளிக்கப்பட சவண்டும். திட்டத்தில் 
முன்பமாழியப்பட்டுள்ள மகழநீர ் சேகரிப்பு 
பை்றிய விவரங்கள் ஏசதனும் இருந்தால் 
வழங்கப்பட சவண்டும். சமை்பரப்பு மை்றும் 
நிலத்தடி நீர ் ஆகிய இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் 
திட்டத்தின் தாக்கம் மதிப்பீடு பேய்யப்பட 
சவண்டும் மை்றும் சதகவப்பட்டால், சதகவயான 
பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் வழங்கப்பட 
சவண்டும். 

மகழநீர ்சேகரிப்பு நடவடிக்கககள் உட்பட 
முன்பமாழியப்பட்ட நீர ் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்கககள் அத்தியாயம் 4 இல் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன 

27)  சமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ் ஆகிய 
இரண்டிலும் நீரின் தரத்தில் இத்திட்டத்தின் 
தாக்கம் மதிப்பிடப்பட்டு, சதகவப்பட்டால், 
சதகவயான பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் 
வழங்கப்பட சவண்டும். 

சமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ் சூழலில் 
திட்டத்தின் தாக்கம் மை்றும் சதகவயான 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 
அத்தியாயம் 4, பிரிவு 4.5, பக்கம் எண் 153 
இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28)  உண்கமயான கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின் 
அடிப்பகடயில், சவகல பேய்வது நிலத்தடி நீரில் 
குறுக்கிடுமா என்பது பதளிவாகக் 
காட்டப்படலாம். இது ேம்பந்தமாக சதகவயான 
தரவு மை்றும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படலாம். 
சவகல நிலத்தடி நீர ் அட்டவகணயில் 
குறுக்கிடும் பட்ேத்தில், ஒரு விரிவான நீர ்
புவியியல் ஆய்வு சமை்பகாள்ளப்பட சவண்டும் 

திட்ட காலம் மை்றும் கருத்தியல் 
திட்டத்தின்படி சுரங்க வாழ்நாளில் சுரங்க 
நடவடிக்கககள் நிலத்தடி நீரில் 
குறுக்கிடாது. சுரங்க சவகலகளின் திட்ட 
வகரபடம் WRT நிலத்தடி நீர ் அட்டவகண 
அத்தியாயம் 4, படம் 4.6, பக்கம் எண், 154 
இல் காட்டப்பட்டுள்ளது 
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நிரல இணக்கம் 

மை்றும் அறிக்கக மை்ைவை்றுக்கு இகடசயயான 
அறிக்கககய வழங்க சவண்டும். தை்சபாதுள்ள 
நீரந்ிகலகளின் விவரங்கள் மை்றும் இந்த 
நீரந்ிகலகளில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் 
தாக்கம் ஆகியகவ அடங்கும். நிலத்தடி நீருக்கு 
அடியில் சவகல பேய்வதை்கும், நிலத்தடி நீகர 
உறிஞ்சுவதை்கும் மத்திய நிலத்தடி நீர ்
ஆகணயத்திடம் சதகவயான அனுமதிகயப் 
பபை்று அதன் நகல் வழங்கப்பட சவண்டும். 

29)  குத்தககப் பகுதி வழியாகே ் பேல்லும் பருவகால 
அல்லது சவறு எந்த நீசராகடயின் விவரங்கள் 
மை்றும் முன்பமாழியப்பட்ட மாை்ைம் / 
திகேதிருப்பல், ஏசதனும் இருப்பின், அது நீரியல் 
துகையில் ஏை்படும் தாக்கம் ஆகியவை்கைக் 
பகாண்டு வர சவண்டும். 

சுரங்கப் பகுதி வழியாக பருவகால 
நீசராகடசயா அல்லது நல்லாசவா இல்கல. 

30)  தளத்தின் உயரம், சவகல பேய்யும் ஆழம், 
நிலத்தடி நீர ் அட்டவகண சபான்ைகவ. AMSL 
மை்றும் bgl இரண்டிலும் வழங்கப்பட சவண்டும். 
அதை்கான திட்ட வகரபடமும் வழங்கப்படலாம். 

அதிக உயரம்: 364 AMSL 

ஆழம்:61 மீ (21 மீ ஏஜிஎல் + 40 மீ பிஜிஎல்) 
அதாவது TOR இன் படி தகர மட்டத்திை்கு 
கீசழ 40மீ 

31)  ஒரு காலக்பகடுவுக்கான முை்சபாக்கான 
பசுகமப் பட்கட சமம்பாட்டுத் திட்டம் 
அட்டவகண வடிவத்தில் (சநரியல் மை்றும் அளவு 
கவசரஜ், தாவர இனங்கள் மை்றும் கால அளவு 
ஆகியவை்கைக் குறிக்கும்) தயாரிக்கப்பட்டு 
ேமரப்்பிக்கப்பட சவண்டும், அகத மனதில் 
கவத்து, திட்டம் பதாடங்கும் சபாது அகதசய 
பேயல்படுத்த சவண்டும். சதாட்டம் மை்றும் 
ஈடுபேய்யும் காடு வளரப்்பின் கட்டம் வாரியான 
திட்டம், சதாட்டத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மை்றும் 
நடப்பட சவண்டிய இனங்கள் ஆகியவை்கைக் 
குறிக்கும் வககயில் பதளிவாக பட்டியலிடப்பட 
சவண்டும். ஏை்கனசவ நடவு பேய்த விவரங்ககள 
அளிக்க சவண்டும். பசுகமப் பட்கடக்கு 
சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட தாவர இனங்கள் அதிக 
சுை்றுேச்ூழல் மதிப்கபக் பகாண்டிருக்க 
சவண்டும் மை்றும் உள்ளூர ் மை்றும் பூரவ்ீக 
இனங்கள் மை்றும் மாசுபாட்கடத் தாங்கும் 
இனங்கள் ஆகியவை்றிை்கு முக்கியதத்ுவம் 
அளிக்கும் வககயில் உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 
பயன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க சவண்டும். 

முை்சபாக்கான பசுகமப் பட்கட 
சமம்பாட்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, 
சுரங்கத் தட்டு எண். IV. இது அத்தியாயம் 2, 
படம் 2.5, பக்கம் எண். 48 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளது. சதாட்டத்தின் 
விவரங்கள் அத்தியாயம் 4 இன் ஒரு 
பகுதியாகும், பிரிவு 4.10 பக்கம் எண். 164 

32)  இத்திட்டத்தின் காரணமாக உள்ளூர ்
சபாக்குவரத்து உள்கட்டகமப்பில் ஏை்படும் 
தாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட சவண்டும். 
தை்சபாகதய ோகல வகலயகமப்பில் (திட்டப் 

திட்டத்தால் உள்ளூர ் சபாக்குவரத்து 
உள்கட்டகமப்பில் ஏை்படும் பாதிப்பு 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர ்
சபாக்குவரத்தில் அதிக பாதிப்பு இருக்காது. 
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ToR இணக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  12 

வ. 

எண். 
நிரல இணக்கம் 

பகுதிக்கு பவளிசய உள்ளகவ உட்பட) திட்டத்தின் 
விகளவாக டிரக் சபாக்குவரத்தில் திட்டமிடப்பட்ட 
அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் சுகமகயக் ககயாளும் 
திைன் உள்ளதா என்பகதக் குறிக்கும் வககயில் 
பேயல்பட சவண்டும். உள்கட்டகமப்கப 
சமம்படுத்துவதை்கான ஏை்பாடு, 
சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு சபான்ை பிை 
நிறுவனங்களால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கக 
உட்பட) திட்ட ஆதரவாளர ் இந்திய ோகல 
காங்கிரஸ் வழிகாட்டுதல்களின்படி 
சபாக்குவரத்தின் தாக்கத்கத ஆய்வு பேய்ய 
சவண்டும். 

முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க 
நடவடிக்ககயின் சபாக்குவரத்து அடரத்்தி 
அத்தியாயம்-4 பிரிவு எண்.4.9, பக்கம் எண். 
161 EIA/EMP அறிக்ககயில் 
இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

33)  சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் 
ஆன்கேட் தங்குமிடம் மை்றும் வேதிகள் பை்றிய 
விவரங்கள் EIA அறிக்ககயில் சேரக்்கப்பட 
சவண்டும். 

சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ளுக்கு வழங்கப்பட 
சவண்டிய ஆன்கேட் வேதிகள் பை்றிய 
விவரங்கள் அத்தியாயம் 2, பக்கம் எண் 53 
இல் பாரா 2.19 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

34)  சுரங்கத்திை்குப் பிந்கதய நிலப் பயன்பாடு 
மை்றும் பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட பகுதிககள 
(திட்டங்களுடன் மை்றும் சபாதுமான 
எண்ணிக்ககயிலான பிரிவுகளுடன்) 
மீட்படடுத்தல் மை்றும் மறுசீரகமத்தல் ஆகியகவ 
EIA அறிக்ககயில் பகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

சுரங்க குத்தகக பகுதியின் கருத்தியல் 
திட்டம் மை்றும் பிரிவு அத்தியாயம்-2 இல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

35)  இந்தத் திட்டத்தின் பதாழில்ோர ் சுகாதார 
பாதிப்புகள் எதிரப்ாரக்்கப்பட சவண்டும் மை்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கககள் 
விரிவாக விவரிக்கப்பட சவண்டும். முன் சவகல 
வாய்ப்பு மருத்துவ பரிசோதகன மை்றும் 
காலமுகை மருத்துவ பரிசோதகன 
அட்டவகணகள் பை்றிய விவரங்கள் EMP இல் 
இகணக்கப்பட சவண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 
முன்பமாழியப்பட்ட சதகவயான வேதிகளுடன் 
கூடிய திட்டக் குறிப்பிட்ட பதாழில்ோர ்சுகாதாரத ்
தணிப்பு நடவடிக்கககள் விரிவாக இருக்கலாம். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பதாழில்ோர ் சுகாதார 
பாதிப்புகள் மை்றும் முன்பமாழியப்படட் 
தடுப்பு நடவடிக்கககள் பை்றிய விவரங்கள் 
அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 157 இல் பாரா 
4.8 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

36)  இத்திட்டத்தின் பபாது சுகாதார தாக்கங்கள் 
மை்றும் பாதிப்பு மண்டலத்தில் உள்ள 
மக்களுக்கான பதாடரப்ுகடய நடவடிக்கககள் 
முகையாக மதிப்பீடு பேய்யப்பட சவண்டும் 
மை்றும் முன்பமாழியப்பட்ட தீரவ்ு 
நடவடிக்கககள் பட்பஜட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 
விரிவாக விவரிக்கப்பட சவண்டும். 

திட்டத்தின் காரணமாக பபாது சுகாதார 
பாதிப்புகள் அத்தியாயம் 4, பக்கம் எண் 159 
இல் பாரா 4.8.3 இல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

37)  திட்ட ஆதரவாளரால் வழங்க முன்பமாழியப்பட்ட 
உள்ளூர ் ேமூகத்திை்கு ேமூகப் பபாருளாதார 
முக்கியத்துவம் மை்றும் பேல்வாக்கின் 
நடவடிக்கககள் சுட்டிக்காட்டப்பட சவண்டும். 

CSR உறுதிபமாழி இகணப்பு X, பக்கம் எண் 

335-338 ஆக இகணக்கப்பட்டுள்ளது 
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எண். 
நிரல இணக்கம் 

முடிந்தவகர, பேயல்படுத்துவதை்கான கால 
அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 
பகாடுக்கப்படலாம். 

38)  சுை்றுேச்ூழல் பாதிப்புககளத் தணிக்க விரிவான 
சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமத் திட்டம் (EMP), நில 
பயன்பாட்டின் மாை்ைம், விவோயம் மை்றும் 
சமய்ேே்ல் நிலங்களின் இழப்பு, ஏசதனும் 
இருந்தால், பதாழில்ோர ் சுகாதார பாதிப்புகள் 
மை்றும் முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திை்கு 
குறிப்பிட்ட பிை பாதிப்புகள் ஆகியகவ அடங்கும். 

திட்டத்திை்கான சுை்றுேச்ூழல் 
சமலாண்கம திட்டம் அத்தியாயம் 9 இல் 
விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

39)  பபாது கருத்துக் சகட்பு புள்ளிகள் மை்றும் திட்ட 
முன்பமாழிபவரின் அரப்்பணிப்பு மை்றும் 
காலக்பகடுவு பேயல் திட்டத்துடன் அகத 
பேயல்படுத்த பட்பஜட் ஏை்பாடுகள் வழங்கப்பட 
சவண்டும் மை்றும் திட்டத்தின் இறுதி EIA/EMP 
அறிக்ககயில் இகணக்கப்பட சவண்டும். 

வகரவு EIA/EMP அறிக்கக பபாது 
விோரகணக்காக ேமரப்்பிக்கப்பட்டது. 
பபாது விோரகணயில் எழுப்பப்படும் 
சிக்கல்கள், காலக்பகடுவு பேயல் 
திட்டத்துடன் இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் 
இகணக்கப்படும். 

40)  திட்டத்திை்கு எதிராக நிலுகவயில் உள்ள 
வழக்குகளின் விவரங்கள், ஏசதனும் இருந்தால், 
திட்டத்திை்கு எதிராக ஏசதனும் நீதிமன்ைத்தால் 
நிகைசவை்ைப்படட் வழிகாட்டுதல் / உத்தரவுடன் 
பகாடுக்கப்பட சவண்டும். 

திட்டத்திை்கு எதிராக எந்த வழக்கும் 
நிலுகவயில் இல்கல. 

41)  திட்டத்தின் பேலவு (மூலதன பேலவு மை்றும் 
பதாடர ் பேலவு) மை்றும் EMP ஐ 
பேயல்படுத்துவதை்கான பேலவு பதளிவாக 
குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

எஸ்.

எண். 
விளக்கம் பசலவு 

1 
பேயல்பாட்டு 

பேலவு 

47,31,000 

2 EMP பேலவு 3,80,000 

 பமாத்தம் 51,11,000 
 

42)  சபரிடர ்சமலாண்கமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, 
EIA/EMP அறிக்ககயில் சேரக்்கப்படும். 

சபரிடர ்சமலாண்கம திட்டம் அத்தியாயம் 
7, பக்கம் எண் 182 இன் பாரா 7.3 இல் 
சேரக்்கப்பட்டுள்ளது 

43)  திட்டம் பேயல்படுத்தப்பட்டால், திட்டத்தின் 
பலன்கள் விவரிக்கப்பட சவண்டும். திட்டத்தின் 
பலன்கள் சுை்றுேச்ூழல், ேமூகம், பபாருளாதாரம், 
சவகல வாய்ப்பு சபான்ைவை்கைத ் பதளிவாகக் 
குறிக்கும். 

திட்டத்தின் பலன்கள் அத்தியாயம் 8ல் 
பதளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

44)  சமை்கூறியவை்கைத ் தவிர, கீசழ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாதுவான குறிப்புகளும் 
பின்பை்ைப்பட சவண்டும்:- 

1. EIA/EMP அறிக்ககயின் நிரவ்ாகே ்சுருக்கம் 

2. அகனத்து ஆவணங்களும் அட்டவகண மை்றும் 
பதாடரே்ச்ியான பக்க எண்ணுடன் ேரியாகக் 
குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

EIA/EMP ஐத் தயாரிக்கும் சபாது அகனத்து 
பபாதுவானது பின்பை்ைப்படுகிைது. 
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3. அறிக்ககயில் குறிப்பாக அட்டவகணகளில் தரவு 
வழங்கப்பட்டால், தரவு சேகரிக்கப்பட்ட காலம் 
மை்றும் ஆதாரங்கள் குறிப்பிடப்பட சவண்டும். 

4. திட்ட ஆதரவாளர ் நீர,் காை்று பை்றிய அகனதத்ு 

பகுப்பாய்வு/சோதகன அறிக்ககககளயும் 

இகணக்க சவண்டும். MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் 

பபை்ை ஆய்வகங்ககளப் பயன்படுத்தி மண், 

இகரேே்ல் சபான்ைகவ. திட்டத்தின் மதிப்பீட்டின் 

சபாது அகனத்து அேல் பகுப்பாய்வு/சோதகன 

அறிக்கககளும் இருக்க சவண்டும். 

5. வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆங்கிலம் அல்லாத 

சவறு பமாழியில் இருந்தால், ஆங்கில 

பமாழிபபயரப்்பு வழங்கப்பட சவண்டும். 

6. அகமேே்கத்தால் முன்னர ்வகுக்கப்பட்ட சுரங்கத ்

திட்டங்களின் சுை்றுேச்ூழல் மதிப்பீட்டிை்கான 

சகள்வித்தாள் நிரப்பப்பட்டு ேமரப்்பிக்கப்படும். 

7. EIA அறிக்கககயத் தயாரிக்கும் சபாது, MoEF&CC 

ஆல் வழங்கப்பட்ட ஆதரவாளரக்ளுக்கான 

வழிமுகைகள் மை்றும் ஆசலாேகரக்ளுக்கான 

வழிமுகைகள் OM எண். J-11013/41/2006-1 A.ll (l) 

சததி 4 ஆகஸ்ட், 2009, இகணயதளத்தில் 

கிகடக்கும் இந்த அகமேே்கத்தின், பின்பை்ைப்பட 

சவண்டும். அடிப்பகட சநாக்கம் மை்றும் திடட் 

அளவுருக்களில் ஏசதனும் மாை்ைங்கள் 

பேய்யப்பட்டிருந்தால் (படிவம்-I மை்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பதை்கான PFR இல் 

ேமரப்்பிக்கப்பட்டகவ) அத்தககய 

மாை்ைங்களுக்கான காரணங்களுடன் MoEF&CC 

இன் கவனத்திை்குக் பகாண்டு வரப்பட சவண்டும், 

சமலும் TOR அனுமதி பபை சவண்டும். சமலும் 

மாை்ைப்பட சவண்டும். வகரவு EIA/EMP இன் 

கட்டகமப்பு மை்றும் உள்ளடக்கத்தில் பபாது 

விோரகணக்குப் பின் ஏை்படும் மாை்ைங்கள் (PH 

பேயல்முகையிலிருந்து எழும் மாை்ைங்கள் தவிர) 

திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுடன் PH ஐ மீண்டும் 

நடத்த சவண்டும். 

8. அடிப்பகட சநாக்கம் மை்றும் திட்ட அளவுருக்கள் 

(TOR ஐப் பாதுகாப்பதை்காக படிவம்-I மை்றும் PFR 

இல் ேமரப்்பிக்கப்பட்டகவ) ஏசதனும் மாை்ைங்கள் 

பேய்யப்பட்டால், அத்தககய மாை்ைங்களுக்கான 

காரணங்களுடன் MoEF&CC யின் கவனத்திை்குக் 

பகாண்டு வரப்பட சவண்டும், சமலும் அனுமதி 

பபைப்பட சவண்டும். மாை்ைப்படும். வகரவு 

EIA/EMP இன் கட்டகமப்பு மை்றும் உள்ளடக்கத்தில் 

பபாது விோரகண மாை்ைங்களுக்குப் பிைகு (PH 
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பேயல்முகையிலிருந்து எழும் பிை மாை்ைங்கள்) 

திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களுடன் மீண்டும் Ph ஐ 

நடத்த சவண்டும். 

9. சுை்ைறிக்ககயின்படி எண். J-11011/61S/2010-IA.ll(l) 

சததியிட்ட 30.5.2012, திட்டத்தின் தை்சபாகதய 

பேயல்பாடுகளுக்கான சுை்றுேச்ூழல் 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தகனகளின் இணக்க நிகலயின் 

ோன்ைளிக்கப்பட்ட அறிக்கக, பிராந்திய 

அலுவலகத்திலிருந்து பபைப்பட சவண்டும். 

சுை்றுேச்ூழல், வனம் மை்றும் காலநிகல மாை்ை 

அகமேே்கம், பபாருந்தக்கூடியது. 

10. EIA அறிக்ககயில் (i) முக்கிய நிலப்பரப்பு 

அம்ேங்கள், வடிகால் மை்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) 

புவியியல் வகரபடங்கள் மை்றும் பிரிவுகள் 

மை்றும் (iii) சுரங்கக் குழியின் பகுதிகள் மை்றும் 

பவளிப்புைக் குப்கபகள், ஏசதனும் இருந்தால், 

பதளிவாகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் சமை்பரப்புத ்

திட்டமும் இருக்க சவண்டும். அருகிலுள்ள 

பகுதியின் நில அம்ேங்ககளக் காட்டுகிைது. 

 

 

 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 
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அத்தியாயம் 1 அறிமுகம் 

1.1 அறிமுகம் 

  சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) என்பது முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட 
பேயலாக்கத்துடன் நிகலயான வளரே்ச்ிகய உறுதி பேய்வதை்கான அடிப்பகட 
சமலாண்கம கருவியாகும். EIA இன் பேயல்பாட்டில், திட்ட அமலாக்கத்திை்கான 
முடிபவடுப்பதை்கு முன், ேமூக மை்றும் பபாருளாதார பாதிப்புகள் உட்பட அகடயாளம் 
காணப்பட்ட முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக சுை்றுேச்ூழல் பாதிப்புககள 
எதிரப்ாரக்்கலாம். EIA என்பது முடிபவடுக்கும் கருவியாகும், இது முன்பமாழியப்பட்ட 
திட்டத்திை்கு பபாருத்தமான முடிவுககள எடுக்க முடிபவடுப்பவருக்கு 
வழிகாட்டுகிைது. EIA ஆய்வு, முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் ஏை்படும் நன்கம மை்றும் 
பாதகமான விகளவுககள முகையாக ஆய்வு பேய்கிைது, இதன் மூலம் 
எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதிப்புகள், காலநிகலக்கு ஏை்ைவாறு திட்டத்தின் பேயல்பாட்டுக் 
கட்டத்தில் தணிக்கப்படுவகத உறுதி பேய்கிைது. 

  பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல்  சுரங்க திட்டத்தின் அகனத்து 
முன்பமாழியப்பட்ட மை்றும் ஏை்கனசவ உள்ள சுரங்கங்களின் ஒட்டுபமாத்த 
சுகமககளக் கருத்தில் பகாண்டு அறிக்கக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு, சேலம் 
மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் இரண்டு 
முன்பமாழியப்பட்ட மை்றும் தை்சபாதுள்ள மூன்று சுரங்கங்ககளக் பகாண்ட குழும 
சுரங்கத்தின் பமாத்த பரப்பளவு 5.50.5 பெக்சடர.் MoEF & CC அறிவிப்பு S.O.2269(E) சததி: 
01.07.2016 இன் படி குழும சுரங்கப் பகுதி கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

1.2 திட்டத்தின் வைலாறு 

  தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, பபரியகவுண்டாபுரம் 

கிராமத்தில் பமாத்த குழும சுரங்கம் 5.50.5 பெக்சடரில், 1.00.0 பெக்சடர ்பரப்பளவில் 
அகமந்துள்ள ோதாரண கல் மை்றும் ேரகள குவாரிக்கு சுை்றுேச்ூழல் அனுமதி 
வழங்குவதை்கான EIA அறிக்கககய தயாரிப்பதை்காக குத்தககதாரர ் திரு.ே. 
விஜயகுமார ்TOR க்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் 

  EIA அறிவிப்பு 2006 இன் படி சுை்றுேச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதை்கான வகரவு EIA 
அறிக்கககய தயாரிப்பதை்காக குத்தககதாரர ் TOR (குறிப்பு விதிமுகைகள்) 
சகாரியுள்ளார.் பமாத்த பதாகுப்பு 5.50.5 பெக்சடர ் (3 தை்சபாதுள்ளகவ  + 2 
முன்பமாழியப்பட்டது) வருவதால், 5 பெக்சடருக்கு சமல் ஆனால் 100 பெக்சடருக்கு 
குகைவான குழும பரப்பளவு B பிரிவில் வருகிைது.  
  சுரங்கத்தின் LOI மை்றும் ToR விவரங்கள் கீசழ உள்ள அட்டவரண 1.1 இல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 1.1: LOI & ToR விவைங்கள் 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் LOI கடிதம் எண். 
LOI கடிதம் 

மததி 

குத்தரக 

காலம் 

திரு.ே. விஜயக்குமார ்

Rc.No.181/2020/Mines/A 22.06.2020 5 ஆண்டுகள் 

ToR கடிதம் எண். கடிதம் மததி - 

SEIAA-TN/F.No.8118/SEAC/ToR-

922/2020 
16.04.2021 - 
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வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 17 

1.3 அறிக்ரகயின் மநாக்கம் 

  EIA பேயல்முகையின் சநாக்கம், முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்கத 
பேயல்படுத்துவதால் ஏை்படும் சுை்றுேச்ூழல் விகளவுககள முடிபவடுப்பவரக்ளுக்கும் 
பபாதுமக்களுக்கும் பதரிவிப்பதாகும். EIA ஆவணம் என்பது ஒரு பதாழில்நுட்ப 
கருவியாகும், இது உடல் சூழலில் ஏை்படும் தாக்கங்ககளயும், ேமூக, கலாேே்ார மை்றும் 
சுகாதார பாதிப்புககளயும் அகடயாளம் கண்டு, கணித்து, பகுப்பாய்வு பேய்கிைது. 

  இந்த அறிக்ககயின் சநாக்கம், தமிழ்நாடு மாநிலம், சேலம் மாவட்டம், 
வாழப்பாடி தாலுகா, பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமம் புல எண். 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1)  
இல் உள்ள பமாத்த குழும சுரங்கம் 5.50.5 இல், 1.00.0 பெக்சடர ் பரப்பளவில் 
அகமந்துள்ள ோதாரண கல் மை்றும் ேரகள குவாரியின் சுை்றுேச்ூழல் பாதிப்கப 
மதிப்பிடுவது, சுை்றுேச்ூழல் குகைப்பு நடவடிக்ககககள பரிந்துகரப்பது மை்றும் 
குவாரியின் பதாழில்நுட்ப ோத்தியக்கூறு, பபாருளாதார நம்பகத்தன்கம மை்றும் 
நிகலயான வளரே்ச்ி ஆகியவை்கை மதிப்பிடுவது ஆகும். 

  பவட்டப்பட்ட கல், அடிப்பகட கட்டகமப்பு வேதிகள், ோகலகள், வீடுகள், 
துகைமுகங்கள், ரயில்சவ, நீரப்்பாேனம் சபான்ைவை்கை அகமப்பதை்குப் 
பயன்படுத்தப்படும். இது சவகலவாய்ப்கப உருவாக்குவசதாடு, மாநில மை்றும் 
மத்திய வருமானத்திை்கும் பங்களிக்கும். குவாரி குவாரியில் இருந்து 
முன்பமாழியப்பட்ட தயாரிப்பு, தமிழ்நாட்டில் மை்றும் அகதே ் சுை்றியுள்ள 
மாவட்டங்களில் உள்ள தனியார ்மை்றும் அரசு திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். 
ோதாரண கை்கள் மை்றும் ேரகள ஏராளமாக இருப்பதால், மாநிலத்தில் அதன் 
வளரந்்து வரும் சதகவ இந்த பகுதியில் சுரங்க குவாரிக்கு பதாழில்முகனசவாகரத் 
தூண்டியது. 

  EIA/EMP ஆனது நிகலயான ToR இன் படி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுை்றுேச்ூழலின் 
தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதை்கு, திட்ட தளத்தில் நிலவும் சுை்றுேச்ூழலின் தை்சபாகதய 
நிகலகயக் கண்டறிதல் மை்றும் சுை்றுேச்ூழலின் தாக்கத்கத அகடயாளம் கண்டு 
மதிப்பீடு பேய்வது அவசியம். இந்தக் குறிப்புகள் மை்றும் ேட்டப்பூரவ் சதகவககளக் 
கருத்தில் பகாண்டு, இந்த சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கக (EIA) மை்றும் 
சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமத் திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மாரே் ்முதல் சம 2021 
வகரயிலான ஒரு பருவ கண்காணிப்புத் தரவுகளுக்காக, முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க 
குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் சுை்றுேச்ூழல் ஆய்வு 
சமை்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

  இந்த முன்பமாழியப்பட்ட குவாரிக்கான சுை்றுேச்ூழல் அனுமதி (படிவம்-1, PFR 
மை்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரித் திட்டம்) வழங்குவதை்கான EIA அறிக்கககயத் 
தயாரிப்பதை்காக TORக்கான விண்ணப்பம் ேமரப்்பிக்கப்பட்டது. பேப்டம்பர ் 14, 2006 
சததியிட்ட EIA அறிவிப்பின் விதிகளின்படி இந்த முன்பமாழிவுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டன. 
மாநில நிபுணர ் மதிப்பீடு SEAC. தமிழ்நாட்டின் SEAC ஆல் இந்த முன்பமாழிவு TORக்கு 
பரிந்துகரக்கப்பட்டது. SEIAA, தமிழ்நாடு தனது கூட்டத்தில் இந்த முன்பமாழிவு 
பரிசீலிக்கப்பட்டு, சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மை்றும் சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமத் 
திட்டத்கதத் தயாரிப்பதை்கான விதிமுகைககள (ToR) வழங்கியது. பதாகுப்பு 
விவரங்கள் அட்டவரண 1.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 1.2: குழும சுைங்கப்பகுதியில் உள்ள சுைங்கங்களின் பட்டியல் 

குறியீடு குத்தரகதாைைின் பபயை ்
புல 

எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெ) 
குத்தரக காலம் 

தற்மபாரதய சுைங்கங்கள் 

E1. திருமதி.ஆர.் விஜயா 158/2 0.66.5 26.05.2018 முதல் 25.05.2023 வகர 

E2. திருமதி.வி. செமலதா 158/1 (பி-3) 0.34.0 02.05.2011 முதல் 01.05.2021 வகர 

E3. திரு.ே. விஜயகுமார ் 158/1 1.50.0 07.01.2018 முதல் 06.01.2023 வகர 

முன்பமாழியப்பட்டது 

P1. திரு.ே. விஜயகுமார ்
158/1 (பி-2) 

(பிட ்- 1) 
1.00.0 - 

P2. திருமதி.ஆர.் விஜயா 
158/1 (பி-2) 

(பிட-் 2) 
2.00.0 - 

பமாத்த அளவு 5.505  

 

படம் 1.1: திட்ட தளத்தின் கூகுள் வரைபடம் (தற்மபாதய மற்றும் முன்பமாழியப்பட்டது) 
  SEAC வின் விண்ணப்ப எண் SIA/TN/MIN/59009/2020, பேப்டம்பர ்14, 2006 சததியிட்ட 
EIA அறிவிப்பின் விதிகளின்படி அகனத்து ோதாரணக் கல்  சுரங்கங்களுக்கான 
சுை்றுேச்ூழல் அனுமதி (படிவம்-1, PFR மை்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரி திட்டம்) 
வழங்குவதை்கான EIA அறிக்கககய தயாரிப்பதை்காக TOR க்கான விண்ணப்பங்கள் 
ேமரப்்பிக்கப்பட்டன. ோதாரண கல் மை்றும் ேரகள சுரங்கங்கள் மாநில நிபுணர ்
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மதிப்பீட்டு SEAC ஆல் பரிசீலிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டின் SEAC ஆல் இந்த முன்பமாழிவு 
TORக்கு பரிந்துகரக்கப்பட்டது. 
  இந்த சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக திைந்தபவளி ோதாரணக் கல்  
குவாரிக்கு தமிழ்நாடு மாநில சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆகணயத்திடம் இருந்து 
சுை்றுேச்ூழல் அனுமதி (EC) பபறுவதை்காக தயாரிக்கப்பட்டது. 

  சேலம் மாவட்டங்களில் சிறு சுரங்க கிளஸ்டர ் திட்டத்தால் ஏை்படும் 
பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதை்கான குறிப்பு விதிமுகைகளின் (ToR) படி சுை்றுேச்ூழல் 
தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுககள சமை்பகாள்வதை்காக மும்கபயின் M/s. Enviro 
Resources நிறுவனத்திை்கு பணி ஒதுக்கீடு பேய்யப்பட்டுள்ளது. பல்சவறு சுை்றுேச்ூழல் 
அளவுருக்கள் மீதான பேயல்பாடுககள மதிப்பிடுதல் மை்றும் திட்டத்தின் பாதகமான 
தாக்கங்ககளத் தணிக்க சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமத் திட்டத்கதத் தயாரித்தல். 
பேப்டம்பர ்14, 2006 சததியிட்ட EIA அறிவிப்பு மை்றும் அதன் திருத்தங்கள் மை்றும் ToR 
இல் பரிந்துகரக்கப்பட்டபடி பபாது விோரகண நடத்தப்படும். பபாது விோரகணயின் 
சபாது எழுப்பப்பட்ட பபாதுமக்களின் சகாரிக்ககககள உள்ளடக்கிய பபாது 
விோரகணக்குப் பிைகு இறுதி அறிக்கக சமம்படுத்தப்படும். 04.09.2018 & 13.09.2018 
சததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு சதசிய பசுகமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 
2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மை்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண 
F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018, EIA, EMPக்கான சதகவகய 
பதளிவுபடுத்தியது, எனசவ அகனத்துப் பகுதிகளுக்கும் பபாது ஆசலாேகன 5 முதல் 
25 பெக்சடர ்வகர B- 1 பிரிவில் வருகிைது மை்றும் SEAC/SEIAA மை்றும் குழும குவாரிகள் 
சூழ்நிகலக்காக மதிப்பிடப்படுகிைது.  

1.4 திட்டம் மற்றும் திட்ட முன்பமாழிபவைின் அரடயாளம் 

• குத்தககதாரர ் ோதாரணக் கல் சுரங்கத்திை்கு குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளார ்சததி: 08.12.2020. 

• துல்லியமான பகுதி தகவல் பதாடரப்ு கடிதத்கத சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர ்

வழங்கினார.் Rc.No.181/2020/Mines/A, சததி 22.06.2020. 

• சுரங்கத ்திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது 

மை்றும் சேலம் மாவட்ட புவியியல் மை்றும் சுரங்கத்துகை உதவி இயக்குனரால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. Roc.No.181/2020/Mines-A, சததி 29.09.2020. 

• முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம், 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உதத்ரவின்படி, 

மாண்புமிகு சதசிய பசுகமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & 

ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 மை்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண F. No. L-

11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018, இன் படி B- 1 பிரிவில் வருகிைது. 

• சுை்றுேச்ூழல் அனுமதிக்கு ஆதரவாளர ் ToRக்கு விண்ணப்பித்தார.் ஆன்கலன் 

முன்பமாழிவு எண்.SIA/TN/MIN/59009/2021 மை்றும் 16.04.2021 சததியிட்ட SEIAA-

TN/F.No.8118/SEAC/ToR-922/2020 என்ை கடிதத்துடன் SEAC ஆல் ToR வழங்கப்பட்டது. 

A. திட்ட முன்பமாழிவு 

அட்டவரண 1.3: திட்ட விவைங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட 
திட்டம் 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரண கல் & ேரகள குவாரி - 1.00.0 

பெக்சடர ்

திட்டத்தின் இடம் 
பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமம், வாழப்பாடி தாலுகா, சேலம் 

மாவட்டம், தமிழ்நாடு. 

 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 20 

B. திரையிடல் வரக 

  பேப்டம்பர ்14, 2006 சததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி & 1 சம 2009 மை்றும் 4 ஏப்ரல் 
2011 அன்று திருத்தங்கள்; முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் பேயல்பாடு (1a), 
அதாவது கனிமங்களின் சுரங்கத்தின் கீழ் வருகிைது. இத்தககய நடவடிக்கககள் 
சமலும் "A" மை்றும் "B" வகககளாக பிரிக்கப்படுகின்ைன. சமை்கூறிய திட்டமானது 
ோதாரணக் கல்  கிளஸ்டர ்பகுதி 1.00.0 பெக்சடர ்சுரங்கத்திை்கானதாகும், அத்தககய 
திட்டங்கள் சமை்கூறிய அறிவிப்பின் கீழ் "பி" பிரிவில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, இந்தத் 
திட்டம் 'பி' வகக திட்டமாக வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஏபனனில் பமாத்த பகாத்து 
பரப்பளவு 5.50.5 பெக்சடர ் ஆகும். இந்த திட்டம் கிளஸ்டர ் சூழ்நிகல காரணமாக B 
பிரிவில் வருகிைது. ேமீபத்திய திருத்தப்பட்ட 14.08.2018 சததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி, 
100 பெக்சடர ்வகரயிலான குத்தககப் பகுதி இப்சபாது B வககயின் கீழ் வருகிைது. 
04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு சதசிய பசுகமத் 
தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண்.186 மை்றும் MoEF & 
CC அலுவலக குறிப்பாகண F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018, இன் படி இந்த 
திட்டமானது B1 பிரிவில் வருகிைது. 

C. சுைங்க குத்தரக நிரல 

  குத்தககதாரர ் தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, 
பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் புல எண் 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) இல் அகமந்துள்ள 
குழும சுரங்க பரப்பளவு 5.50.5 பெக்சடரில் உள்ள 1.00.0 பெக்சடர ் குத்தககப் 
பகுதிக்கான ோதாரண கல் மை்றும் ேரகள குவாரிக்கு சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம்  
கடிதம் எண் Rc.No.181/2020/Mines/A, சததி: 22.06.2020 மூலம் விருப்பக் கடிதத்கத 5 
ஆண்டுகளுக்கு பபை்றுள்ளார.் 

D. சுைங்கத் திட்டத்தின் ஒப்புதலின் நிரல 

  முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்திை்கான சுரங்கத் திட்டம், தமிழ்நாடு, சேலம், 

புவியியல் மை்றும் சுரங்கத் துகையின் உதவி புவியியலாளர ்மூலம் 10 ஆண்டுகளுக்கு 

திட்ட காலத்திை்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்புதல் கடிதத்தின் நகல் இரணப்பு II 
ஆக இகணக்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 1.4: சுைங்கத் திட்ட விவைங்கள் 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் புல எண் 
அங்கீகைிக்கப்பட்ட குவாைி திட்டக் 

கடிதம் எண். 

திரு.ே. 

விஜயகுமார ்

158/1 (பகுதி-1) (பிட-்1) 

பபரியகவுண்டாபுரம் 

கிராமம் 

Roc.No.181/2020/Mines-A, சததி 29.09.2020 

1.5 திட்ட ஆதைவாளைின் அறிமுகம் 

 குத்தககதாரரின் விவரங்கள் கீசழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 

அட்டவரண 1.5: திட்ட உைிரமயாளை் விவைங்கள் 

குத்தரகதாைை் 
பபயை் 

திரு.ே. விஜயகுமார ்த/பப. ேந்திரசேகரன் 

முகவைி 
எண். 2/1, சின்ன கவுண்டாபுரம், ராமலிங்கம் தபால், 

வாழப்பாடி தாலுகா, சேலம் – 636 106. 

அரலமபசி எண் 99441 19429 

மின்னஞ்சல் vijyakumarvbm@gmail.com 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 21 

1.6 திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

  தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, பபரியகவுண்டாபுரம் 

கிராமத்தில் புல எண் 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) இல் அகமந்துள்ள (குழும சுரங்கப் பகுதி 
5.50.5 பெக்சடர)் ோதாரண கல் மை்றும் ேரகள சுரங்கத் திட்டத்திை்கு பேப்டம்பர ்14, 
2006 சததியிட்ட EIA அறிவிப்பு மை்றும் அதன் திருத்தங்களின்படி திட்ட ஆதரவாளர ்
சுை்றுேச்ூழல் அனுமதிக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் திட்ட பேலவு ரூ. 52.14 லட்ேம். சுரங்க 
விவரங்கள் அட்டவரண 1.6 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 1.6: திட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம் 

திட்டத்தின் இடம் 
புல எண். 158/1 (பகுதி-1) (பிட-்1), பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமம், 

வாழப்பாடி தாலுகா, சேலம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

மடாமபாஷீட் எண் 58 - I/06 

சுைங்க வரக திைந்த பவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

நில அதிைவ்ு மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்பகடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 (பகுதி-1)-2002 இன் 

படி மண்டலம்-III இன் கீழ் வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனசவ, நில 

அதிரவ்ு தளம் நடுத்தர சேத அபாய மண்டலமாகும். MSK அளவுசகால் 

VII உடன். 

மவரல 

நாட்களின் 

எண்ணிக்ரக 

300 நாள்\ஆண்டு 

குவாைி பகுதி 1.00.0 பெக்சடர ்

குவாைி இடம் 

இயக்கப்பட்டது 

WGS 1984 

தைவு 

அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

11°39'21.87"N முதல் 

11°39'25.15"N வகர 

78°16'02.06"E முதல்  

78°16'09.17"E வகர 

1.7 திட்டத்தின் இடம் 

  முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கம் தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, 
பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் உள்ளது. அருகிலுள்ள ரயில் நிகலயம் 
மின்னாம்பள்ளி – 2.41கிமீ – வடகிழக்கு. அருகிலுள்ள சதசிய பநடுஞ்ோகல (NH - 79) 

சேலம் – பபரம்பலூர ் ோகல) குத்தககக்கு விடப்பட்ட பகுதியின் வடக்குப் பகுதியில் 
சுமார ்1.03 கிமீ பதாகலவில் அகமந்துள்ளது. மாநில பநடுஞ்ோகல (SH-188) (குப்பனூர ்

– சேலம் ோகல) குத்தககக்கு விடப்பட்ட பகுதியின் வடக்கு திகேயில் சுமார ்9.81 கி.மீ. 
RF 1:50,000 இல் உள்ள ேரச்வ ஆஃப் இந்தியா சடாசபாஷீட் எண். 58 - I/06 இல் இந்தப் பகுதி 
சேரக்்கப்பட்டுள்ளது. திட்ட தளத்தின் இருப்பிட வகரபடம் படம்:1.2 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளது. திட்டப் பகுதியின் (10 கிமீ சுை்ைளவு) ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு 
வகரபடம் படம்:1.6 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. சுை்றுேச்ூழல் அகமப்பு மை்றும் திட்ட 
விவரங்கள் அட்டவரண-1.7 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ோதாரணக் கல் சுரங்கத்தின் 
புககப்படங்கள் படம்: 1.7 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. திட்டத்திை்கு அருகாகமயில் 
CPCB/MOEF ஆல் மிகவும் மாசுபட்ட அகடயாளம் காணப்பட்ட கிளஸ்டர ்எதுவும் இல்கல. 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 
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படம் 1.2: இருப்பிட வரைபடம்  

 

படம் 1.3: பாரத இரணப்பு வரைபடம்  

 

 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 
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படம் 1.4: WGS 84 மடட்டம் சுைங்க இடம் 

 

 

படம் 1.5: குத்தரக எல்ரல  

 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 

அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 
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படம் 1.6: ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப்பைப்பு வரைபடம் (10 கிமீ சுற்றளவு) 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 
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படம் 1.7: சுைங்கப் புரகப்படங்கள் 

அட்டவரண 1.7: திட்ட விவைங்கள் 

வ. 
எண் 

விவைங்கள் விளக்கங்கள் 

1.  திட்டத்தின் வகக ோதாரணக் கல் சுரங்கத ்திட்டம் 

2.  
சுரங்கப் பகுதி 

பயன்படுத்தப்பட்டது 
1.00.0 பெக்சடர ்

3.  திட்ட இடம் 

புல எண். 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) 
பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமம், 
வாழப்பாடி தாலுக்கா, சேலம் மாவட்டம், 
தமிழ்நாடு. 

4.  
சுரங்க இருப்பிடம் 

இயக்கப்பட்டது 

WGS 1984 தரவு 

அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

11°39'21.87"Nமுதல் 
11°39'25.15"N வகர 

78°16'02.06"E முதல் 
78°16'09.17"E வகர 

5.  எல்கலத் தூண்கள் 

வ. எண். அட்சமைரக தீைக்்கமைரக 

1  11°39'21.87"N 78°16'02.06"E 

2  11°39'24.80"N 78°16'02.66" E 

3  11°39'24.56"N 78°16'05.28"E 

4  11°39'24.04"N 78°16'07.15"E 

5  11°39'25.15"N 78°16'09.17"E 

6  11°39'24.08"N 78°16'09.04"E 

7  11°39'23.29"N 78°16'06.98"E 
 

6.  சடாசபா தாள் எண் 58 - I/06 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 
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வ. 
எண் 

விவைங்கள் விளக்கங்கள் 

7.  
முன்பமாழியப்பட்ட திடட் 
தளத்தில் நில பயன்பாடு 

வனமை்ை நிலம் – அரசு புைம்சபாக்கு நிலம் 
நிலப்பரப்பு: தாவரங்கள்/பயிரிடுவதை்கு 
ஏை்ைதாக இல்லாத தரிசு நிலம் 

8.  தள நிலப்பரப்பு 
அகலயில்லாத நிலப்பரப்பு, பகுதி சமை்குப் 
பக்கமாக பமன்கமயான ோய்வாக உள்ளது 

9.  
ேராேரி கடல் மட்டத்திை்கு சமல் 

தளம் உயரம் 
347 மீ (அதிகபட்ேம்) 

10.  இருப்புக்கள் 

விளக்கம் 
சாதாைணக் 
கல் 

m3 இல் 
சைரள 

புவியியல் 
இருப்புக்கள் 

8,75,955 மீ3 3,312 மீ3 

சுரங்கம் 1,81,687 மீ3 - 

ஐந்தாண்டு திட்ட 
காலம் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
சுரங்கத் திட்டம் 

1,81,687 மீ3 - 

11.  குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

12.  
சுரங்கத்தின் 

முன்பமாழியப்பட்ட ஆழம் 
61 மீ (21 மீ AGL + 40 மீ BGL) 

13.  தை்சபாதுள்ள குழி அளவு 131 மீ (L) x 69 மீ (W) x 13 மீ (D) ஏஜிஎல் 

14.  இறுதி குழி பரிமாணம் 131 மீ (L) x 69 மீ (W) x 61 மீ (D) 

15.  நில பயன்பாட்டு முகை 

விளக்கம் சதவிதம் 

பகழய குழிகள் / 
பநாறுக்கி 

13% 

மரங்கள் 10% 

ோகலகள் 12% 

வாழ்விடம் 14% 

பருவகால விவோயம். 
நில 

49% 

ஓகட & தனியார ்
கட்டிடம் 

2% 

16.  காலநிகல நிகலகமகள் 

IMD தரவு, சேலம் (1971-2000) 

• மகழப்பபாழிவு – 998மிமீ/ஆண்டு 
• பவப்பநிகல - 42ºC - 23ºC 

17.  நிலத்தடி நீர ்நிகல 
நிலத்தடி நீர ் தகர மட்டத்திலிருந்து 44 முதல் 46 
மீட்டர ்ஆழத்தில் உள்ளது. 

18.  நில அதிரவ்ு மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்பகடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 
(பகுதி-1)-2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் கீழ் 
வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனசவ, நில அதிரவ்ு 
ரீதியாக அந்த இடம் அதிக சேத அபாய மண்டலம். 
MSK அளவுசகால் VII உடன். 

19.  
அருகிலுள்ள மாநில/சதசிய 

பநடுஞ்ோகல 

• NH-79 (சேலம்- பபரம்பலூர ்ோகல)-1.03 கிமீ, 
வடக்கு 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 
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வ. 
எண் 

விவைங்கள் விளக்கங்கள் 

• NH-179 A (சேலம்- திருப்பத்தூர-் வாணியம்பாடி 

ோகல)- 3.74 கிமீ, வடசமை்கு 

• SH-188 (குப்பனூர ்- சேலம் ோகல)- 9.81 கிமீ, 

வடக்கு 

20.  அருகிலுள்ள ரயில் நிகலயம் 

• மின்னம்பள்ளி ரயில் நிகலயம்: 2.41 கிமீ, 
வடகிழக்கு 
• அசயாத்தியாப்பட்டினம் ரயில் நிகலயம் : 4.08 

கிமீ, வடசமை்கு 

21.  அருகிலுள்ள விமான நிகலயம் 
திருேச்ி விமான நிகலயம் – 91.2 கிமீ - 
பதன்கிழக்கு 

22.  
அருகில் உள்ள கிராமம்/பபரிய 

நகரம் 

• ராமலிங்கபுரம்:1.15 கிமீ, வடசமை்கு திகே 
• சேலம் : 12.21கிமீ, சமை்கு திகே 

• வாழப்பாடி: 14.54 கிமீ, கிழக்கு திகே 

23.  
அருகிலுள்ள நகரம், நகரம், 
மாவட்டத் தகலகமயகம் 
மை்றும் பதாகலவில் கி.மீ. 

சேலம் : 12.21கிமீ, சமை்கு திகே  

வாழப்பாடி: 14.54 கிமீ, கிழக்கு திகே 

24.  
சுை்றுேச்ூழல் உணரத்ிைன் 

மண்டலம் 

சுரங்க குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10மீ 
சுை்ைளவில் வனவிலங்கு ேரணாலயம், சதசிய 
பூங்கா அல்லது உயிரக்்சகாள காப்பகம் இல்கல. 

25.  
ஒதுக்கப்பட்ட/பாதுகாக்கப்பட்ட 

காடுகள் 

சுரங்க குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10மீ 
சுை்ைளவில் வனவிலங்கு ேரணாலயம், சதசிய 
பூங்கா அல்லது உயிரக்்சகாள காப்பகம் இல்கல. 

26.  வரலாை்று/சுை்றுலா இடங்கள் 
சுரங்க குத்தகக பகுதியிலிருந்து 300மீ 
சுை்ைளவுக்குள் எதுவும் இல்கல 

27.  
10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள 

நீரந்ிகலகள் 

நீை்நிரலகள் 
தூைம் 

(கிமீ) 
திரசயில் 

நதி ஆறு 

திருமணிமுத்து ஆறு 8.61 வடசமை்கு 

பவள்ளாறு 4.93 பதன்கிழக்கு 

ஏைி 
சவளாளகுண்டம் ஏரி 4.87 பதன்கிழக்கு 

குமரகிரி ஏரி 9.09 வடசமை்கு 

கன்னங்குறிேச்ி ஏரி 10.20 வடசமை்கு 

ஓரட 

ஓகட 0.85 சமை்கு 
 

28.  
10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள 

காப்புக்காடு 

காப்புக் காடு 
தூைம் 

(கிமீ) 
திரச 

ஜருகுமகல RF 3.26 பதை்கு 

குடமகல RF 5.56 வடகிழக்கு 

ஜல்லுத்துப்பட்டி RF 6.37 பதை்கு 

திம்மனூர ்RF 8.30 பதை்கு 

பவள்ளாளகும்டம் RF 7.84 பதன்கிழக்கு 

கப்புத்தி RF 9.05 வடசமை்கு 

கல்ராயன் மகல காடு 9.25 வடகிழக்கு 

29.  அருகிலுள்ள மருத்துவமகன சேலம் - 12.42கிமீ - சமை்கு 

30.  
குவாரி இடத்கதே ்சுை்றி 500மீ 

சுை்ைளவில் உள்ள மை்ை 
குவாரிகளின் விவரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட திடட் தளத்தில் இருந்து 500மீ 
சுை்ைளவில் பின்வரும் குவாரிகள் அகமந்துள்ளன. 
விவரங்கள்: 
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வ. 
எண் 

விவைங்கள் விளக்கங்கள் 

ககவிடப்பட்ட குவாரி   – 1 (1.00.0 பெ) 
தை்சபாதுள்ள குவாரி    – 3 (2.50.5 பெ) 
முன்பமாழியப்பட்ட குவாரி – 2 (3.00.0 பெ) 
500மீ சுை்ைளவில் தை்சபாதுள்ள மை்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ட குவாரியின் பமாத்த 
பரப்பளவு 5.50.5 பெக்சடர ் ஆகும். திட்டம் 
கிளஸ்டர ்சூழ்நிகலயின் கீழ் வருகிைது. 

31.  மனித ேக்தி 
குவாரி பேயல்பாட்டிை்கு முன்பமாழியப்பட்ட 
பமாத்த பணியாளரக்ள் 20 சபர.் 

32.  நீர ்சதகவ மை்றும் ஆதாரம் 

தண்ணீர ் விை்பகனயாளரக்ள் மை்றும் 
அருகிலுள்ள ஆழ்துகள கிணறு மூலம் 2.0 
KLDக்கான பமாத்த நீர ்சதகவ. 

33.  அதிக சுகம / கழிவு ேரகள உருவாக்கம் வடிவத்தில் அதிக சுகம 

34.  திட்டத்தின் பேலவு 

திட்ட பசலவு: 
திட்ட பேலவு    = ரூ. 47,31,000/- 

EMP பேலவு     = ரூ. 3,80,000/- 

பமாத்த திட்டே ்பேலவு = ரூ. 51,11,000/- 

 CER பேலவு (2.0%)   = ரூ. 1,03,000/- 

பமாத்த பசலவு   = ரூ. 52,14,000/- 

1.8 வழங்கல் மற்றும் மதரவ விவைங்கள் 

  மாநில மை்றும் சதசிய ோகல திட்டங்களுக்கு ோதாரணக் கல்லின் பபரும் சதகவ 
உள்ளது, அதன் விரிவாக்கம் மை்றும் வலுப்படுத்தும் நடவடிக்ககக்காக பபரும் 
வளரே்ச்ியில் உள்ளது, இது தவிர பல பாலங்கள் மை்றும் சமம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டு 
வருகின்ைன. சமலும், மாநிலத்தின் உள்கட்டகமப்பு சமம்பாட்டிை்கான பபாது மை்றும் 
தனியார ் துகை திட்டங்களுக்கு ோதாரணக் கல்லின் சதகவ மிகப்பபரியது. எனசவ 
இந்த திட்டம் மாநிலத்திை்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 

  பபரிய ோதாரணக் கல் சதகவப்படும் இடத்தில், நாட்டில் உள்ள ரயில் பாகதகளும் 
முன்சனை்ைத்தில் உள்ளன. மை்ை உள் பஞ்ோயத்து ோகலகளும் முன்சனை்ைத்தில் 
உள்ளன, இந்தப் பபாதுப்பணித் திட்டங்கள் தவிர, மருத்துவமகன, பள்ளி, அரசுக் 
கட்டிடம் மை்றும் வீட்டுக் கட்டுமானம் சபான்ை உள்நாட்டு கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கு 
ோதாரணக் கல் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. சேலம் மாவட்டத்தின் ோதாரணக் 
கல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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படம் 1.8: சுற்றுசச்ூழல் உணை்திறன் வரைபடம் 

1.9 ஆய்வின் மநாக்கம் 

  ஆய்வுப் பகுதிகயே ்சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவில் காை்று, ேத்தம், நீர,் மண், நிலம் 
மை்றும் ேமூக-பபாருளாதாரம் சபான்ை பல்சவறு சுை்றுேச்ூழல் கூறுகளின் விரிவான 
குணாதிேயங்ககள EIA ஆய்வு உள்ளடக்கியது மை்றும் SEAC, சகரளக் குழுவானது நீரியல் 
ஆய்கவ உள்ளடக்கிய அடிப்பகட தரவுகளில் கவனம் பேலுத்த பரிந்துகரத்தது. 
நிலத்தடி நீர ் ஆய்வு, பல்லுயிர ் மதிப்பீடு மை்றும் சுரங்க குத்தககப் பகுதிகயே ்
சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவில் நிலப் பயன்பாடு. EIA ஆனது ஒரு சீேன் தரவுகளின் 
அடிப்பகடயில் (மாரே்-்2021 முதல் சம-2021 வகர) பேய்யப்படுகிைது. 

1.10 தைவு உருவாக்கம் 

  ேட்டப்பூரவ் ஏபஜன்சிகளின் சதகவக்கு ஏை்ப, காசியாபாத் (யுபி) என்விசரா படக் 
ேரவ்ீேஸ் மூலம் தரவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மாரே் ்2021 முதல் சம 2021 வகர. MoEF&CC 
மை்றும் IS தரநிகலகளின் வழிகாட்டுதல்களின்படி கண்காணிப்பு மை்றும் சோதகன 
பேய்யப்பட்டுள்ளது. 
1.11 தைவு மசகைிப்பு 

  குவாரி குத்தகக (கமய மண்டலம்) மை்றும் 10 கிமீ சுை்ைளவு (இகடநிகல 
மண்டலம்) ஆகிய இரண்டும் ஆய்வுப் பகுதிகய உள்ளடக்கிய பகுதிக்கு EIA ஆய்வு 
பேய்யப்படுகிைது. சுரங்கத் திட்டத்திை்கு EIA/EMP தயாரிப்பதை்காக பின்வரும் 
தரவுகள் கள ஆய்வு மை்றும் பிை ஆதாரங்கள் மூலம் Enviro Resources ஆல் 
சேகரிக்கப்பட்டது. 

• திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ பதாகலவில் உள்ள காட்டு விலங்கினங்கள் 

மை்றும் தாவரங்களின் விவரங்கள் மை்றும் காடுகள் ஏசதனும் இருந்தால் 

அதகனப் பை்றிய தகவல்கள். 
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• 10 கிமீ சுை்ைளவில் சுை்றுேச்ூழல் உணரத்ிைன் இடங்கள், ேரணாலயங்கள், 

உயிரக்்சகாள இருப்புக்கள். 

• உடல் சூழல் (காை்று, நீர,் மண் மை்றும் ேத்தம்) அடிப்பகட தரவு. 

• 10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள மத இடங்கள் / வரலாை்று நிகனவுேச்ின்னங்கள் 

மை்றும் சுை்றுலா தலங்கள். 

• ேரச்வ ஆஃப் இந்தியா சடாசபாஷீட் வகரபடம் மை்றும் பேயை்ககக்சகாள் 

படத்தின் அடிப்பகடயில் கமய மண்டலம் மை்றும் இகடயக மண்டலத்திை்குள் 

(கமய மண்டலத்கதே ்சுை்றி 10 கிமீ சுை்ைளவு) நில பயன்பாட்டு முகை. 

• பமாத்த ஆய்வுப் பகுதிக்குக் ககடசியாகக் கிகடத்த மக்கள்பதாகக 

கணக்பகடுப்புத் தரவுகளின் அடிப்பகடயில் மக்கள்பதாகக மை்றும் ேமூக-

பபாருளாதாரம். 

• இந்திய வானிகல ஆய்வுத் துகை (IMD) மை்றும் முதன்கம தரவுகளின் 

முந்கதய தோப்தங்களுக்கான பதாடரப்ுகடய வானிகல தரவு. 

• தை்சபாகதய சுை்றுேச்ூழல் பாதுகாப்பு மை்றும் அருகிலுள்ள அசதசபான்ை 

திட்டங்கள் ஏசதனும் இருந்தால் அகதத் தணிக்கும் நடவடிக்கககள் பை்றிய 

ஆய்வு. 

• 10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள நீரந்ிகலகள், மகலகள், ோகலகள் சபான்ைவை்கை 

அகடயாளம் காணுதல். 

 1.12 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆவணத்தின் பபாதுவான அரமப்பு 

  சம 2009 திருத்தப்பட்ட MoEF இன் EIA அறிவிப்பின்படி, பேப்டம்பர ் 14, 2006 
சததியிட்டபடி, EIA ஆவணத்தின் பபாதுவான அகமப்பு பின்வருமாறு இருக்கும்: 

• அறிமுகம் 

• திட்ட விளக்கம் 

• மாை்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

• சுை்றுேச்ூழலின் விளக்கம் 

• எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுை்றுேச்ூழல் தாக்கம் & தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

• சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

• கூடுதல் ஆய்வுகள் 

• திட்டத்தின் நன்கமகள் 

• சுை்றுேச்ூழல் பேலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

• சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கம திட்டம் 

• சுருக்கம் & முடிவு 

• ஈடுபட்டுள்ள ஆசலாேகரக்ளின் பவளிப்பாடு 

1.13 EIA/EMP தயாைிப்பு 

EMP பின்வரும் விவரங்ககள உள்ளடக்கும்: 
• தை்சபாகதய சுை்றுேச்ூழல் அகமப்பு. 

• முன்பமாழியப்பட்ட குவாரி மை்றும் பதாடரப்ுகடய வேதிகளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுை்றுேச்ூழல் பாதிப்கப அகடயாளம் காணுதல், 

கணித்தல் மை்றும் மதிப்பீடு பேய்தல். 

• கமய மை்றும் இகடயக மண்டலத்தில் சுை்றுேச்ூழல் பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும். 

• முக்கிய இடங்கள்/வரலாை்று நிகனவுேச்ின்னங்கள். 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 
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• பவளிசயை்ைப்படும் பல்சவறு கழிவுகளால் சமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ்

மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்துவதை்கான நடவடிக்கககள் ஏசதனும் இருந்தால். 

• முன்பமாழியப்பட்ட நடவடிக்கககள்/பேயல்பாட்டின் காரணமாக காை்று 

மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கககள். 

• கிரீன் பபல்ட் சமம்பாட்டுத் திட்டம் மை்றும் குவாரியின் சீரகமப்புத் திட்டம். 

• ஒலி மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கககள் 

• ேமூக-பபாருளாதார நிகலகமகளில் முன்சனை்ைம் மை்றும் திட்டத்கத 

பேயல்படுத்துவதன் மூலம் மக்கள் பபறும் நன்கமககள பவளிபடுத்துதல். 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் பமாத்த மை்றும் குறிப்பிட்ட பேலவு. 

• சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு, பேயல்படுத்தல் அகமப்பு மை்றும் நடுநிகலத் 
திருத்தங்ககளே ்பேயல்படுத்துவதை்கான பின்னூட்ட வழிமுகை. 

• திட்டத்தில் மை்றும் அகதே ் சுை்றி நடப்படக்கூடிய தாவர வககககள 

அகடயாளம் காணுதல். 

அடிப்பகட சுை்றுேச்ூழல் ஆய்வுகளுக்கான கள ஆய்வுகள், அட்டவரண 1.8 இல் 
சகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள பல்சவறு சுை்றுேச்ூழல் பண்புகளின் குவாரியின் 
தை்சபாகதய நிகலககள தீரம்ானிக்க மூன்று மாத காலத்திை்கு நடத்தப்பட்டன. 
சடாஆரின் பரிந்துகரக்கப்பட்ட அகனத்து நிபந்தகனகளும் இந்த சநாக்கத்தில் 
அடங்கும். 

அட்டவரண 1.8: சுற்றுசச்ூழல் பண்புக்கூறுகள் மற்றும் கண்காணிப்பின் அதிை்பவண் 

வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

1 சுை்றுப்புை 
காை்றின் தரம் 

PM10, SO2, NOX மை்றும் PM10 
இன் கனிம கலகவ, 
குறிப்பாக இலவே 
சிலிக்காவிை்கு 

24 மணிசநர மாதிரிகள், 
வாரத்திை்கு இரண்டு முகை மூன்று 
மாதங்களுக்கு 7 இடங்களில். 

2 வானிகல ஆய்வு காை்றின் சவகம், காை்றின் 
திகே, பவப்பநிகல, 
ஈரப்பதம் மை்றும் 
மகழப்பபாழிவு 

திட்ட தளத்தில் பதாடரே்ச்ியான 
மணிசநர பதிவு (ஒரு சீேன்). 
அருகிலுள்ள IMD 
நிகலயத்திலிருந்து இரண்டாம் 
நிகல தரவு. 

3 நீர ்தரம் இயை்பியல் மை்றும் 
இரோயன அளவுருக்கள். 

ஆய்வுக் காலத்தில் 6 நிலத்தடி நீர ்
இடங்களிலிருந்து ஒருமுகை 
சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிககளப் 
பபைவும். 

4 மண்ணின் தரம் இயை்பியல் மை்றும் 
இரோயன அளவுருக்கள். 

6 இடங்களில் இருந்து ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகை 
சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிககளப் 
பபறுங்கள். 

5 சூழலியல் • தை்சபாதுள்ள நிலப்பரப்பு 
தாவரங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்கள் கமய 
மண்டலம் (1.00.0 பெக்சடர)் 
& தாங்கல் மண்டலம் (10-கிமீ 
சுை்ைளவு) ஆகியவை்கை 
உள்ளடக்கியது. 

படிக்கும் காலத்தில் ஒருமுகை கள 
ஆய்வு மூலம். இரண்டாம் நிகல 
தரவுகளும் சேகரிக்கப்பட்டன. 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 1: அறிமுகம் 
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வ. 
எண் 

பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

• தாங்கல் மண்டலத்தில் (10-
கிமீ சுை்ைளவு) தை்சபாதுள்ள 
நீரவ்ாழ் சூழலியல் நிகல. 

6 ஒலி மட்டங்கள் dB (A) பகல் மை்றும் இரவில் 
இகரேே்ல் அளவுகள். 

7 இடங்களில் ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுகை ஒவ்பவாரு இடத்திலும் 
24 மணிசநரத்திை்கு திட்டப் 
பகுதியிலும் அகதே ் சுை்றியும் 
மணிசநர ஒலி அளவுகள். 

7 நில பயன்பாடு தை்சபாகதய நில 
பயன்பாட்டு சூழ்நிகல 

ஆய்வுக் காலத்தில் ஒருமுகை 
ேமீபத்திய பேயை்ககக்சகாள் 
படங்கள் மை்றும் தளத்தில் 
நிலத்தடி உண்கம. 

8 புவியியல் புவியியல் விவரங்கள் படிக்கும் காலத்தில் ஒருமுகை. 
இரண்டாம் நிகல 
மூலங்களிலிருந்து 
சேகரிக்கப்பட்ட தரவு 

9 நீரவ்ளவியல் வடிகால் பகுதி மை்றும் 
அகமப்பு, நீசராகடகளின் 
தன்கம, நீரந்ிகல பண்புகள், 
ரேீாரஜ்் மை்றும் 
பவளிசயை்றும் பகுதிகள் 
சபான்ைகவ. 

முதன்கம மை்றும் இரண்டாம் 
நிகல ஆதாரங்களின் 
அடிப்பகடயில், ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகை. 

10 ேமூக-
பபாருளாதார 
அம்ேங்கள் 

மக்கள்பதாகக, 
மக்கள்பதாகக 
இயக்கவியல், 
உள்கட்டகமப்பு வளங்கள், 
சுகாதார நிகல, 
பபாருளாதார வளங்கள் 
சபான்ை ேமூக-
பபாருளாதார அம்ேங்கள். 

முதன்கம மை்றும் இரண்டாம் 
நிகல ஆதாரங்களில் இருந்து (2011 
இன் இந்திய மக்கள் பதாககக் 
கணக்பகடுப்பின் சுருக்கங்கள் 
சபான்ைகவ) ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒருமுகை. 

1.14 குறிப்பு விதிமுரறகள் 

 EIA/EMP அறிக்ககயானது ோதாரணக் கல் குவாரிக்காக தயாரிக்கப்பட்டது; 
சுை்றுேச்ூழல் மை்றும் வனத்துகை அகமேே்கம், புது படல்லி, அதன் EIA அறிவிப்பின் 
மூலம் 14 பேப்டம்பர ்2006 மை்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள், 14 ஆகஸ்ட் 2018 
அரோங்க அறிவிப்பின்படி குத்தககப் பகுதி 100 பெக்சடருக்கும் குகைவாக 
உள்ளதால் வரக B என வககப்படுத்தபட்டுள்ளது. 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட 
உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு சதசிய பசுகமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் 
எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண்.186 மை்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண F. No. L-
11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 12.12.2018, இன் படி இந்த திட்டமானது B1 பிரிவில் 
வருகிைது. 

 SEIAA-TN/F.No.8118/SEAC/ToR-922/2020, dated 16.04.2021, என்ை கடிதத்தின் மூலம் 
சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மை்றும் சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமத் திட்டத்கதத் 
தயாரிப்பதை்காக SEIAA, தமிழ்நாடு வழங்கிய குறிப்பு விதிமுகைககள (ToR's) 
உள்ளடக்கி வகரவு அறிக்கக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 
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அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

2.1 திட்டத்தின் வரக 

  தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, பபரியகவுண்டாபுரம் 
கிராமத்தில் பமாத்த குழும சுரங்கம் 5.50.5 பெக்சடரில், 1.00.0 பெக்சடர ்பரப்பளவில் 
அகமந்துள்ள ோதாரண கல் மை்றும் ேரகள குவாரிக்கு சுை்றுேச்ூழல் அனுமதி 
வழங்குவதை்கான EIA அறிக்கககய தயாரிப்பதை்காக குத்தககதாரர ் திரு.ே. 
விஜயகுமார ்TOR க்கு விண்ணப்பித்துள்ளார.் குழும சுரங்கப் பரப்பு 5 பெக்சடருக்கு 
சமல் இருப்பதால், 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியிட்ட உத்தரவின்படி, மாண்புமிகு சதசிய 
பசுகமத் தீரப்்பாயம், புது தில்லி, ஓ.ஏ. 2018 இன் எண். 173 & ஓ.ஏ. 2016 இன் எண், 186 
மை்றும் MoEF & CC அலுவலக குறிப்பாகண F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) சததி: 
12.12.2018, இன் படி B- 1 பிரிவில் வருகிைது மை்றும் சுை்றுேச்ூழல் அனுமதி பபறுவதை்கு 
EIA, EMP மை்றும் பபாதுமக்கள் கருத்துக்சகட்பு ஆசலாேகனகள் சதகவ. ோதாரணக் 
கல் திைந்தபவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முகையில் சதாண்டுவதை்கு 
முன்பமாழியப்பட்டது, இதில் ஜாக்ொம்மர ் துகளயிடுதல் மை்றும் பவடித்தல் 
பிரதான பாகையிலிருந்து கணிேமான அளவு பாகைககள பிளவுபடுத்தவும், 
கெட்ராலிக் எக்ஸ்கசவட்டரக்ள் ோதாரணக் கல்கல சுரங்கத்திலிருந்து 
சதகவப்படும் பநாறுக்கிகளுக்கு ஏை்றுவதை்கும் மை்றும் ராக் ப்சரக்கரக்ள் இரண்டாம் 
நிகல பவடிப்கப தவிரக்்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

2.2 திட்டத்திற்கான மதரவ 

  இப்பகுதியிலும் மாநிலத்திலும் கட்டுமானப் பபாருளாக ோதாரணக் கல் மை்றும் 
ேரகளக் கல்கல திைம்பட பயன்படுத்துவசத திட்டத்தின் அடிப்பகட சநாக்கமாகும். 
உள்கட்டகமப்பு சமம்பாடு மை்றும் கட்டுமானத் துகையில் ஏை்பட்டுள்ள உந்துதல் 
கடந்த சில ஆண்டுகளில் ோதாரணக் கல் மை்றும் ேரகளக் கை்களின் சதகவகய 
அதிகரித்துள்ளது. கல் குவாரிகயக் கட்டுவது கட்டுமானப் பபாருட்ககள மட்டுமல்ல, 
பிராந்தியத்தின் சவகலவாய்ப்பு மை்றும் பபாருளாதார வளரே்ச்ிகயயும் 
வழங்குகிைது, இது இறுதியில் பிராந்தியம் மை்றும் மாநில மக்களின் ேமூக-
பபாருளாதார நிகலகய சமம்படுத்துகிைது. சுரங்க நடவடிக்கககள் உள்ளூர ்
மக்களுக்கு சநரடி மை்றும் மகைமுக சவகல வாய்ப்புகளுடன் ேமூக-பபாருளாதார 
நன்கமககள வழங்கும். ராயல்டி, பேஸ், வரிகள், DMF சபான்ை வடிவங்களில் 
பிராந்திய மை்றும் நிதி நன்கமகளுக்கும் இந்தத் திட்டம் பங்களிக்கிைது. 

2.3 இடம் 

அட்டவரண 2.1: இருப்பிட விவைங்கள் 

1 புல எண்கள். 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) 

2 கிராமம் பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமம் 

3 
தாலுகா மை்றும் 
மாவட்டம் 

வாழப்பாடி தாலுகா, சேலம் மாவட்டம் 

4 மாநிலம் தமிழ்நாடு 

5 சடாசபாஷீட் எண். 58 - I/06 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 
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6 
அட்ேசரகக  

தீரக்்கசரகக 

அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

11°39'21.87"N முதல் 
11°39'25.15"N வகர 

78°16'02.06"E முதல் 

78°16'09.17"E வகர 

  முன்பமாழியப்பட்ட பகுதி எந்த சுை்றுேச்ூழல் உணரத்ிைன் மண்டலம், 

வனவிலங்கு ேரணாலயம், சதசிய பூங்கா, புலிகள் காப்பகம், யாகனகள் தாழ்வாரம் 

மை்றும் உயிரக்்சகாள காப்பகங்களின் 10 கிமீ சுை்ைளவுக்குள் வராது 

2.4 திட்டத்திற்கான மதரவகள் 

2.4.1  நிலத் மதரவ 

  தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, பபரியகவுண்டாபுரம் 
கிராமத்தில்  புல எண். 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) இல் அகமந்துள்ள 1.00.0 பெக்சடர ்
குத்தககப் பகுதிக்கான ோதாரணக் கல்  குவாரிக்கு சேலம் மாவட்டத்தின் மாவட்ட 
ஆட்சியர ் மூலம் குத்தககதாரர ் விருப்பக் கடிதத்கதப் பபை்றுள்ளார.் LOI 5 வருட 
குத்தகக காலத்திை்கு வழங்கப்படுகிைது.  

 2.4.2 தண்ணீை் மதரவ 

  திட்டத்திை்கான பமாத்த நீர ்சதகவ 2.0 KLD ஆகும், இது சுரங்கக் குழி நீரிலிருந்து 
(கிகடக்கும் சபாது) மை்றும் அருகிலுள்ள ஆழ்துகள கிணறுகள் மூலம் சடங்கரக்ள் 
மூலம் பூரத்்தி பேய்யப்படும். குடிநீர ் சதகவக்கு அருகில் உள்ள ஆழ்துகள 
கிணை்றிலிருந்து தண்ணீர ் விநிசயாகம் பேய்யப்படும். திட்டத்தில் தண்ணீர ் சதகவ 
பை்றிய விவரங்கள் அட்டவரண 2.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. முன்பமாழியப்பட்ட 
சுரங்கத்திை்கான நீர ்ேமநிகல வகரபடம் படம் 2.1 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

படம் 2.1: நீை் இருப்பு வரைபடம் 

  

தினேரி தண்ணீர ்சதகவ 

2.0 KLD 

நீர ்வழங்கல் 

 

சுரங்க நீர ்மை்றும் சடங்கர ்நீர ்
விநிசயாகம் 

தூசி அடக்குமுகை 

1.0 KLD 

சதாட்டம் 

0.1 KLD 

குடி மை்றும் சுகாதாரம் 

0.9 KLD 

பேப்டிக் சடங்க் & சோக் குழி 

 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 
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அட்டவரண 2.2: தினசைி தண்ணீை் மதரவ (KLD) 
விவைங்கள் கணக்கீடு விளக்கம் அளவு 

தூசி 
அடக்குமுகை 

➢ KL (ேதுர மீட்டருக்கு 0.1 லிட்டர)் இல் ஃப்யூஜிட்டிவ் 

உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த தண்ணீர ் பதளிப்பதை்கு ஒரு 

நாகளக்கு தண்ணீர ்சதகவ 

(10000 ேதுர மீட்டருக்கு தண்ணீர ் சதகவ. அதாவது 1.000 
பெக்சடர ் பரப்பளவு சதகவ =0.1*10000 = 1000 லிட்டர ்
அதாவது 1.0 KLD) 

1.0 

பசுகம 
அரண் & 
சதாட்டம் 

➢ பசுகமப் பரப்பில் 4 ேதுர மீட்டருக்கு ஒரு பேடி. 

➢ ஒரு பேடிக்கு ஒரு நாகளக்கு 4 லிட்டர ் தண்ணீர ்

சதகவப்படுகிைது. 

➢ பசுகம அரண் பகுதி= 0.05 பெக்சடர,் அதாவது 500 ேதுர 

மீட்டர.் 

500/4 = 125 மரங்களின் எண்ணிக்கக ஆண்டுக்கு 25 
மரங்ககளக் கருத்தில் பகாள்ள சவண்டும் 

ஒரு நாகளக்கு 25*4 = 100 லிட்டர ்அதாவது 0.1 KLD 

0.1 

உள்நாட்டு 
பயன்பாடு 

➢ ஒரு நபருக்கு ஒரு நாகளக்கு 45 லிட்டர ்தண்ணீர ்சதகவ. 

பதாழில்நுட்ப ஊழியரக்ள் உட்பட பமாத்த 

பதாழிலாளரக்ளின் எண்ணிக்கக = 20 

(45 Lpcd*20 = 0.9 KLD) 

0.9 

பமாத்தம் 2.0 

2.4.3 மனித சக்தி மதரவ 

  சுரங்கமானது துகளயிடுதல், சதாண்டிபயடுத்தல், சபாக்குவரத்து சபான்ை 
நடவடிக்கககளுக்கு சவகலவாய்ப்கப வழங்கும். ோதாரணக் கல் சுரங்கத்திை்கான 
உத்சதே மனிதவளத்தின் பட்டியல் அட்டவரண 2.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 2.3: மனிதவளத்தின் மதரவ 

வ. 

எண் 
விவைங்கள் எண்ணிக்ரக 

சுைங்க அதிகாைி & திறரமயான நபை் 

1. சுரங்க சமை்பாரக்வயாளர/்சமலாளர ் 1 

2. பிளாஸ்டர ்/ துகண 1 

இயந்திைத்ரத இயக்குபவை்கள் 

3. எக்ஸ்கசவட்டர-் இயக்குபவர ் 1 

4. ஜாக் சுத்தி இயக்குபவர ் 8 

5. டிப்பர ்ஓட்டுநர ் 2 

பகுதி-சாதாைண ஊழியை் 

6. காவலாளி/ பாதுகாப்பு 1 

7. பதாழிலாளர ்மை்றும் உதவியாளர ் 3 

8. சுத்தம் பேய்பவர ் 3 

பமாத்தம் 20 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 
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அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
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2.4.4 சக்தி மதரவ 

  பபரும்பாலான சுரங்க இயந்திரங்கள் டீேலில் இயக்கப்படும், இதனால், 
சுரங்கத்திை்கு பபரிய மின்ோரம் சதகவப்படாது. முன்பமாழியப்பட்ட ோதாரணக் கல் 
சுரங்க நடவடிக்ககக்கு மின்ோரம் எதுவும் சதகவயில்கல. மதியம் 1 மணி முதல் 
பிை்பகல் 2 மணி வகர 1 மணி சநர உணவு இகடசவகளயுடன் காகல 9 மணி முதல் 
மாகல 5 மணி வகர பகல் சநரத்தில் மட்டுசம பேயல்பட உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.4.5 டீசல் மதரவ 

  குவாரி இயந்திரங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் டீேல் (HSD) முழு திட்ட 

வாழ்க்ககக்கு 1,45,360 லிட்டர ் HSD ஆக இருக்கும். அருகில் உள்ள டீேல் பம்புகளில் 

இருந்து டீேல் பகாண்டு வரப்படும். 

1. சாதாைணக் கல்லுக்கு: 

ஒரு மணி சநரம் எக்ஸ்கசவட்டரக்்கு பயன்படுத்தப்படும் அளவு = 16 லிட்டர ்/ மணி 

ஒரு மணி சநரத்திை்கு எக்ஸ்கசவட்டர ்பேய்யும் எக்ஸ்கசவட்   = 20m3 ோதாரணக் கல் 

ோதாரணக் கல் அளவு              = 1,81,687/20= 2,930 மணிசநரம் 

டீேல் நுகரவ்ு                 = 9,085 மணிசநரம் x 16லிட்டர ்

பமாத்த டீேல் நுகரவ்ு                = 1,45,360 லிட்டர ்HSD    

                ோதாரணக் கல்லுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

பமாத்த டீசல் நுகை்வு = 1,45,360 லிட்டை் HSD திட்டக்காலம் முழுவதும் 

பயன்படுத்தப்படும். 

2.4.6 இயந்திைமயமாக்கலின் அளவு 

  இந்த பகுதியில் இருப்பு, இயை்ககயில் மிகப்பபரியதாக இருப்பதால், இந்த திட்ட 
காலத்திை்கு திைந்தபவளி சுரங்கத்கத சமை்பகாள்ள உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
குவாரியில் பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்களின் பட்டியல் அட்டவரண 2.4 இல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. பபரும்பாலும் வாடகக உபகரணங்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.  

அட்டவரண 2.4: இயந்திைங்களின் பட்டியல் 

வ. 

எண் 
விவைங்கள் 

அளவு 

திறன் 
உந்து சக்தி எண்ணிக்ரக 

1. ஜாக் சுத்தி 

(30-35 மிமீ துகள விட்டம்) 

1.2 மீ முதல் 

2.0 மீ 

அழுத்தப்பட்ட 

காை்று 

4 

2. அமுக்கி 400 psi டீேல் டிகரவ் 1 

3. வாளியுடன் எக்ஸ்கசவட்டர ்

மை்றும் ராக் பிசரக்கர ்
300 

டீேல் டிகரவ் 1 

4. டிப்பரக்ள் 20 டன் டீேல் டிகரவ் 2 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

2.4.7 லாைி சுரம கணக்கீடு 

ஒரு லாரி சலாடு               = 6மீ3 (சதாராயமாக) 

சவகல நாட்களின் பமாத்த எண்ணிக்கக     = 300 நாட்கள் ஆண்டுக்கு 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 
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இந்த ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் எடுக்க  
சவண்டிய பமாத்த அளவு           = 1,81,687 மீ3 

ஒரு நாகளக்கு பமாத்த லாரி சுகம        = 1,81,687 மீ3 / 6மீ3 

                    = 30,281 லாரி சுகமகள் 

                    = 30,281/ 5 ஆண்டுகள் 

                    = 6,056/ 300 நாட்கள் 

சாதாைணக் கல்              = 20 லாைி சுரம/நாள் 

2.5 திட்ட பசலவு 

  முன்பமாழியப்பட்ட ோதாரணக் கல் சுரங்கத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட பேலவு 
பிரித்து கீசழ அட்டவரண 2.5 ல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  (EMP பேலவு உட்பட 
திட்டத்தின் பமாத்த பேலவு ரூ.52,14,000/-)(ரூபாய் ஐம்பத்திரண்டு லட்ேத்து 

பதினான்காயிரம் மட்டும்) 

அட்டவரண 2.5: திட்டச ்பசலவின் மதிப்பீடு 

விளக்கம் 
திட்ட பசலவு 

(ரூ) 

திட்ட பசலவு/முதலீடு 

நிலத்தின் மதிப்பு 21,30,000 

இயந்திர பேலவு 20,00,000 

மீண்டும் நிரப்புதல்/சவலி அகமத்தல் பேலவு 1,14,000 

பதாழிலாளரக்ள் பகாட்டகக 85,000 

சுகாதார வேதி 60,000 

பிை பபாருட்கள் (முதலுதவி அகை மை்றும் துகணக்கருவிகள்) 40,000 

பதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர ்வேதி 50,000 

சுகாதார ஏை்பாடு 40,000 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 50,000 

தண்ணீர ்பதளித்தல் 80,000 

காரப்லண்ட் வடிகால் கட்டுமானம் 66,000 

பசுகம அரண் 16,000 

A. பமாத்த திட்ட பசலவு 47,31,000 

EMP பசலவு 

காை்றின் தர கண்காணிப்பு 52,000 

தண்ணீர ்தர மாதிரி 18,000 

இகரேே்ல் நிகல கண்காணிப்பு 2,000 

தகர அதிரவ்ு சோதகன 4,000 

பமாத்த EMP பேலவு 76,000 

B. ஐந்து வருட காலத்திற்கான பமாத்த EMP பசலவு 3,80,000 

A. பேயல்பாட்டு பேலவு 47,31,000 

B. EMP பேலவு 3,80,000 

பமாத்த திட்டச ்பசலவு (A+B) 51,11,000 

CER பேலவு (2.0%) 1,03,000 

பமாத்த பசலவு 52,14,000 
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2.6 பைாமைிப்பு மதரவ 

   அருகிலுள்ள நகரத்தில் அகமந்துள்ள சேகவ கமயங்களில் அகனத்து 
உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு சமை்பகாள்ளப்படும். சதாண்டுதல் 
மை்றும் பவடிக்கும் முகை, ஏை்றி மை்றும் டிப்பர/்டம்பர ் கலகவகய 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் சுரங்க இயக்கத்தின் முன்பமாழியப்பட்ட முகை திைந்த 
குழி சுரங்கமாக இருக்கும். பயன்படுத்தப்பட சவண்டிய இயந்திரங்கள் 
எக்ஸ்கசவட்டர,் தண்ணீர ் சடங்கர ் ஏை்றுதல் மை்றும் சுரங்கத்திலிருந்து இலக்கக 
சநாக்கி சபாக்குவரத்து ஆகியகவ வாடகக டிப்பர/்டம்பர ்மூலம் பேய்யப்படும்.  

2.7 பகுதியின் புவியியல் 

2.7.1 பிைாந்திய புவியியல்   

  தீபகை்ப க்னீஸ் பழகமயான பாகை அகமப்புககள உருவாக்குகிைது, இதில் 
ோரச்னாககட்டின் பபரிய உருவாக்கம் ேமீபத்திய நான்காம் பகுதி உருவாக்கத்தின் 
பேழுகமயான திரட்சியுடன் உள்ளது. பிராந்திய அளவில் ோரச்னாக்ககட் பகுதி N350E 

– S350W உடன் SE700 சநாக்கி ோய்வாகவும் உள்ளது. 

 இந்தப் பகுதியில் உள்ள பாகைகளின் பபாதுவான புவியியல் வரிகேகள் கீசழ 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

       பிராந்திய அடுக்கு வரிகே: 
                           வயது    உருவாக்கம் 

        ேமீத்திய  -      குவாட்டரன்ரி உருவாக்கம் (ேரகள) 
                  ---------இணக்கமின்கம----------- 

                 ஆரக்்கியன் -      ோரச்னாககட் 
                          தீபகை்ப க்னீஸ் வளாகம் 

தமிழ்நாட்டின் பரப்பளவில் 80% க்கும் அதிகமான பகுதிககள ஆரக்்கியன் படிகப் 

பாகைகள் முதல் பிை்கால புசராட்சடாசராசோயிக் வயது வகரயிலான பாகைகள் 

ஆக்கிரமித்துள்ளன, மீதமுள்ளகவ முக்கியமாக கடசலாரப் பகுதியிலும் ஒரு சில 

உள்நாட்டு ஆை்றுப் பள்ளத்தாக்குகளிலும் பாபனசராசோயிக் படிவுப் பாகைகளால் 

மூடப்பட்டுள்ளன. கடின பாகை நிலப்பரப்பில் முக்கியமாக ோரச்னாககட் மை்றும் 

சகாண்டகலட் குழுக்கள் மை்றும் அவை்றின் இடம்பபயரவ்ு வழித்சதான்ைல்கள், 

ேத்தியமங்கலம் மை்றும் சகாலார ் குழுக்களின் சமசலாட்டமான வரிகேகள் மை்றும் 

ஊடுருவிய அல்ட்ராமாஃபிக்-மாஃபிக் வளாகங்கள், தீபகை்ப க்னீசிக் காம்ப்ளக்ஸ் 

(பவானி குரூப்), கிராகனட் மை்றும் அடிப்பகட கடக்ஸ், கேகனட்டுகள் ஆகியகவ 

அடங்கும். கடசலாரப் பகுதியின் வண்டல் பாகைகள், சகாண்ட்வானா சூப்பர ் குரூப் 

(காரச்பானிஃபபரஸ் முதல் பபரம்ியன் மை்றும் அப்பர ் ஜுராசிக் முதல் சலாயர ்

கிபரட்சடசியஸ்), காவிரிப் படுககயின் கடல் வண்டல்கள் (சலாயர ் கிபரட்சடசியஸ் 

முதல் சபலிசயாஜின் வகர) சபான்ை ஃப்ளூவியாகடல், ஃப்ளூவிசயா-மகரன் மை்றும் 

கடல் வரிகேகள் அடங்கும். கடலூர ் /பன்னம்பாகை உருவாக்கம் (மிசயா-

பிலிசயாசீன்) மை்றும் குவாட்டரன்ரி மை்றும் ேமீபத்திய காலத்தின் படிவுகள். 

(ஆதாரம்:https://cdn.s3waas.gov.in/s3c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c/uploads/2019/06/2019061086.pdf) 
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அகடயாளம் காணப்பட்ட பகுதி உயரத்ர உருமாை்ைப் பாகைகளின் ஒரு பகுதியாகும் 

- முக்கியமாக கெப்பரஸ்்தீன் தாங்கி க்பனய்ஸ்/கிரானுகலட் மை்றும் 

ொரன்்ப்பளண்சட பசயாகடட் தாங்கி சபண்டட் கடசயாரிடிக் க்னீஸ். 

பமட்டாபிராக்ஸகனட் மை்றும் ஆக்டிசனாகலட்-டால்க் ஸ்கிஸ்ட் சபான்ை 

அடிப்பகட/அல்ட்ராசபசிக் பாகைகள் பல்சவறு வடிவங்கள் மை்றும் அளவுகள் 

பகாண்ட பஜசனாலித்களாக கநஸ் பாைகளில் நிகழ்கிைது. இளஞ்சிவப்பு கேகனட், 

அடிப்பகட கடக்குகள், குவாரட்்ஸ் பாகைகள் / நரம்புகள் மை்றும் பபக்மாகடட ்

நரம்புகள் ஆகியகவ இப்பகுதியில் பதிவுபேய்யப்பட்ட இகளய ஊடுருவல்களாகும். 

முக்கிய பாகைககள பின்வருமாறு வககப்படுத்தலாம். இப்பகுதி வட-மத்திய 

தமிழ்நாட்டின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது மை்றும் E-W ட்பரண்டிங் சகாடுகளுக்கு அருகில் 

உள்ளது, அதாவது வடக்கில் பாலார ் கலன்பமன்ட் (PL) மை்றும் பதை்கில் சமாயார-்

பவானி-ஆத்தூர ் கலன்பமன்ட் (MBAL) (தகடு- I). இது இரண்டு NNE-SSW ட்பரண்டிங் 

சகாடுகளால் மாை்ைப்படுகிைது, அதாவது கிழக்கில் ஜவாடி ஹில் பவஸ்ட் 
கலன்பமன்ட் (JHWL) மை்றும் சமை்கில் சமட்டூர-்பாலகாட் கலன்பமன்ட் (MPL). இந்த 

குறுகிய NNE-SSW மண்டலம் வடக்கில் குடியாத்தம் மை்றும் பதை்கில் பவானி வகர 

நீண்டுள்ளது மத்திய மண்டலம் அல்லது தரம்புரி கதயல் பிளவு மண்டலம் 

(சகாபாலகிருஷ்ணன், 1993). இது பல முக்கிய ஆல்காலி கேகனட் காரப்கனட் 

வளாகங்கள் (எ.கா. ஏலகிரி, பகாரட்டி மை்றும் ேமல்பட்டி) மை்றும் குவாரட்்ஸ் மை்றும் 

குவாரட்்ஸ்-அங்ககரட் நரம்புகள்/பாகைகள் சமா, பிபி, குமினரகலசேஷன் (எ.கா. 

அரூர,் ஆலங்காயம்) ஆகியவை்கைக் பகாண்டு பேல்லும் பவட்டு மண்டலங்களில் 

ஊடுருவி இருப்பகதக் காட்டுகிைது. ஓமலூர ் பகுதி இந்த மண்டலத்தின் பதை்கு 

முகனகய உருவாக்குகிைது, இது சேலத்தின் உடனடி சமை்கு மை்றும் NW இல் 

அகமந்துள்ளது. 

(ஆதாரம்:311353615_Lithological_Structural_And_Geomorphological_Mapping_Using_Remote_Sensing_And_Gis

_-_A_Field_Based_Mapping_Part_Of_Salem_Tamilnadu_India) 

2.7.2 உள்ளூை் புவியியல் 

  ஆய்வுப் பகுதியானது பிராந்தியப் சபாக்ககப் பின்பை்றுகிைது மை்றும் 

முக்கியமாக கடின பாகை உருவாக்கத்கத ஒசர மாதிரியான உருவாக்கம் / 

ோரச்னாககட்டின் பாத்சதாலித் உருவாக்கம் ஆகியவை்கை உள்ளடக்கியது. 

குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி உயரமான நிலப்பரப்கபக் காட்டுகிைது. 

இப்பகுதி பதன்சமை்குப் பகுதிகய சநாக்கி பமன்கமயான ோய்வாக உள்ளது. 

இப்பகுதியின் அதிகபட்ே உயரம் ேராேரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 347 மீ (அதிகபட்ேம்) 

ஆகும். இப்பகுதி சமல் மண்ணால் மூடப்பட்டிருக்கும், இது அதிகபட்ே தடிமன் 1 மீ 

ஆழம் பகாண்டது. 1 மீ (சமல் மண் உருவாக்கம்) பிைகு பரந்த ோரச்னாககட் 
காணப்படுகிைது, இது குழும சுரங்கம் இருக்கும் சுரங்கக் குழிகளில் இருந்து 

பதளிவாக அனுமானிக்கப்படுகிைது. புவியியல் வகரபடம் படம் 2.2 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 
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படம் 2.2: புவியியல் ஆய்வுப் பகுதி 

2.8  புவிப்புறவடிவியல் 

  சேலம் மாவட்டம், பல மகலத்பதாடரக்ள், குன்றுகள் மை்றும் கிழக்கு சநாக்கி 

பமன்கமயான ோய்வுடன் அகல அகலயான நிலப்பரப்புடன் தமிழ்நாட்டின் 

சமல்நில பீடபூமி மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாகும். பேயை்ககக்சகாள் படங்களின் 

விளக்கம் மூலம் மாவட்டத்தில் அகடயாளம் காணப்பட்ட முக்கிய புவியியல் 

அலகுகள் 1) பீடபூமி, 2) கட்டகமப்பு மகலகள், 3) போடா மண்டலம், 3) பள்ளத்தாக்கு 

நிரப்புதல், 4) பபடிபமன்ட்ஸ், 5) ஆழமை்ை பபடிபமன்ட்கள் மை்றும் 6) புகதக்கப்பட்ட 

பபடிபமன்ட்ஸ். 

  மாவட்டத்தின் வடக்கு மை்றும் வடகிழக்கு பகுதிகளில் பல மகலத்பதாடரக்ள் 

அகமந்துள்ளன, அசதேமயம் மாவட்டத்தின் பதை்கு, சமை்கு மை்றும் கிழக்குப் 

பகுதிகள் பமதுவாக அகல அகலயான, தனிகமப்படுத்தப்பட்ட சில குன்றுகளால் 

சூழப்பட்டுள்ளன. மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கியமான மகலத்பதாடரக்ள் ஏை்காடு 

மகலகள், கஞ்ேமகல மகலகள், பகாடுமகல மகலகள் மை்றும் பேே்மகல மகலகள் 

ஆகும். மண்: மண்கண 6 பபரிய மண் வகககளாகப் பிரிக்கலாம், அதாவது சிவப்பு 

இன்சிட்டு, சிவப்பு பகாலுவல் மண், கருப்பு மண், பழுப்பு மண், வண்டல் மண் மை்றும் 

கலப்பு மண். மாவட்டத்தின் பபரும்பகுதி பரட் இன்சிட்டு மை்றும் பரட் பகாலுவல் 

மண்ணால் சூழப்பட்டுள்ளது. சேலம், ஆத்தூர,் ஓமலூர ் மை்றும் ேங்ககிரி 
தாலுகாக்களில் பதாகுதி மண் அதிகமாக காணப்படுகிைது. பழுப்பு மண் ஏை்காட்டின் 

பபரும்பகுதிகயயும், சேலம் மை்றும் ஓமல்லூர ் தாலுகாக்களின் சில பகுதிககளயும் 

ஆக்கிரமித்துள்ளது மை்றும் வண்டல் மண் ஓமல்லூர ்மை்றும் ேங்ககரி தாலுகாக்களில் 
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அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 
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ஆை்றின் ஓரங்களில் காணப்படுகிைது. ஆத்தூர ் தாலுகாவில் மட்டுசம கலப்பு மண் 

ஏை்படுகிைது. 

(ஆதாரம்:https://cdn.s3waas.gov.in/s3c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c/uploads/2019/06/20190

61086.pdf) 

படம் 2.3: ஆய்வுப் பகுதியின் புவிப்புறவடிவியல் 

2.9 பாரறயியல் 

  ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பவவ்சவறு புவியியல் அடுக்குகளின் இருப்பு நிலத்தடி 
வரிகேயானது லித்தாலஜி எனப்படும் வாரத்்கதயுடன் விவரிக்கப்படுகிைது. ஆய்வுப் 
பகுதி பபரும்பாலும் ொரன்்ப்பளண்சட பசயாகடட் க்னீஸால் மூடப்பட்டிருக்கும், 
அகதத் பதாடரந்்து காரப்னட் சில்லிமகனட் க்பனய்ஸ், பிங்க் பமக்மாகடட், 
கபராக்ஸீன் கிரானுகலட் மை்றும் குவாரட்்கேட் ஆகியவை்றின் சிறிய திட்டுகள் 
திட்டுகளில் காணப்படுகின்ைன. சுண்ணாம்புக் கல்லுடன் கூடிய சகலாக் 
கிரானுகலட்டின் சிறிய இகணப்பும் காணப்படுகிைது. 

அட்டவரண 2.6: லித்தாலஜி விவைங்கள் (PWD, 2001) 

சேலம் 78.18 11.23 
GL- 2.0 சமல் மண் 

2.0-45.0 வானிகல கபராக்ஸகனட் 
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படம் 2.4 ஆய்வு பகுதியின் லித்தாலஜி 

2.10 இயற்பியல் மற்றும் வடிகால் முரற 

  சேலம் மாவட்டம் காவிரி மை்றும் பவள்ளாை்றின் துகண நதிகளால் வடிகால் 

பகுதிகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வை்ைாத இயை்ககயான காவிரி ஆறு, 

மாவட்டத்தின் சமை்கு மை்றும் பதை்கு எல்கலகளில் பாய்கிைது. ேரபங்கா மை்றும் 

திருமணிமுத்தாறு ஆகியகவ காவிரி ஆை்றின் முக்கிய துகண நதிகள் ஆகும். 

இவ்விரு ஆறுகளும் சேரவ்ராயன் மகலகளில் உை்பத்தியாகின்ைன. ஸ்சவதா மை்றும் 

வசிஷ்ட நதிகள் பவள்ளாை்றின் துகண நதிகள். ஸ்சவதா ஆறு பகால்லிமகலயில் 

உை்பத்தியாகி கிழக்கு சநாக்கி பாய்ந்து பவள்ளாை்றில் கலக்கிைது. வசிஷ்ட நதி 

சித்சதரி மகலயில் உை்பத்தியாகி பதை்கு சநாக்கி பாய்ந்து பவள்ளாை்றில் கலக்கிைது. 

பபாதுவாக, மாவட்டம் பல் வடிகால் மூலம் வககப்படுத்தப்படுகிைது. 

 இதுசவ முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தில் உருவாக்கபடுகின்ை சுரங்கக் 
குழிகளினால் நிலத்சதாை்ைத்தில் ஏை்படும் மாை்ைம். திைந்தபவளி சுரங்க முகையில் 
ோதாரணக் கை்ககள பவட்டி எடுப்பது சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் இருக்கும் 

நிலப்பரப்கப மாை்றும். மாவட்ட விவரம் பின்வருமாறு. 

• சேலம் மாவட்டம் அகல அகலயான நிலப்பரப்பால் வககப்படுத்தப்படுகிைது 

மை்றும் கிழக்கு பதாடரே்ச்ி மகலயின் பபரும்பகுதி மாவட்டத்தில் அகமகிைது. 

• கிழக்குத் பதாடரே்ச்ி மகலயின் ஏை்காடு பகுதியான சேரவ்ராயன் மகலகள் 

இந்த மாவட்டத்தில் 1900 மீட்டர ்உயரத்தில் அகமந்துள்ளது. 
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• ேமபவளி மை்றும் மகலகளுக்கு இகடசய உள்ள நிலப்பரப்பு பபாதுவாக 

ேராேரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 150 முதல் 400 மீ உயரத்தில் மாவட்டத்தின் 

சமை்குப் பகுதியில் தாழ்வான ேமபவளியுடன் இருக்கிைது. 

• காவிரி ஆறு மாவட்டத்தின் சமை்குப் பகுதியில் பேல்லும் முக்கிய நதியாகும். 

• முக்கிய துகண ஆறுகள் ேரபங்கா மை்றும் திருமணிமுத்தாறு. வசிஷ்ட நதி 

மை்றும் பவள்ளாறு மாவட்டத்தின் கிழக்குப் பகுதியிலும் பேல்கிைது. 
ஆதாரம்: சேலம் மாவட்ட கனிம ஆய்வு அறிக்கக | சேலம் மாவட்டம், தமிழ்நாடு அரசு | இந்தியா 

  குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி உயரமான நிலப்பரப்கபக் காட்டுகிைது. 

இப்பகுதி சமை்குப் பக்கமாக பமதுவாக ோய்ந்துள்ளது. இப்பகுதியின் அதிகபட்ே 

உயரம் ேராேரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 347 மீ (அதிகபட்ேம்) ஆகும். இப்பகுதி சமல் 

மண்ணால் மூடப்பட்டிருக்கும், இது அதிகபட்ே தடிமன் 1 மீ ஆழம் பகாண்டது. 1 மீ 

(சமல் மண் உருவாக்கம்) பிைகு பாரிய ோரச்னாககட் காணப்படுகிைது, இது பகாத்து 

இருக்கும் சுரங்கக் குழிகளில் இருந்து பதளிவாக அனுமானிக்கப்படுகிைது. 

  சகாகடயில் 70 மீட்டர ் ஆழத்திலும், மகழக்காலத்தில் 65 மீட்டர ் ஆழத்திலும் 

நீரந்ிகலகள் காணப்படும். ேராேரி மகழயளவு சுமார ்998 மிமீ ஆகும். 

2.11 சுைங்கத்தின் விவைங்கள் 

  சுரங்கமானது பபஞ்சின் உயரம் அதிகபட்ேமாக 5மீ வகர இருக்கும் வககயிலும், 
பபஞ்சுகளின் அகலம் உயரத்கத விட அதிகமாகவும், கிகடமட்டத்தில் இருந்து 45° 
ோய்வாக இருக்கும் வககயிலும் வடிவகமக்கப்படும். துகளயிடுதல் மை்றும் 
பவடிக்கும் நுட்பத்தின் உதவியுடன் சுரங்கம் பேய்யப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 சுைங்கத்தின் இருப்பு மதிப்பீடு & ஆயுள் 

2.12.1  இருப்பு மதிப்பீடு 

  தாது இருப்புக்களின் மதிப்பீடு புவியியல் குறுக்குபவட்கடப் பயன்படுத்தி 
வழக்கமான இகண குறுக்கு பவட்டு முகை மூலம் பேய்யப்படுகிைது. தாது பகுதி 
ஸ்டிகரக் மூலம் புவியியல் குறுக்குபவட்டுகள் தயாரிக்கப்படுகின்ைன. ஒவ்பவாரு 
குறுக்கு பிரிவிலும் உள்ள தனிப்பட்ட லித்சதா அலகுகளின் பரப்பளவு தனித்தனியாக 
கணக்கிடப்படுகிைது. குறுக்குபவட்டுக்கு இகடசய உள்ள பதாகுதி, இகண 
குறுக்குபவட்டின் ேராேரி பரப்பளவு அதாவது ((S1+S2)/2) மை்றும் பிரிவு இகடபவளிகய 

பவடித்தல் துகளயிடல் 

ோதாரணக் கல் 
ேரகள 

எக்ஸ்கசவேன் 

சுைங்க பசயல்முரறயின் திட்ட வரைபடம் 

 

ோதாரணக் கல்கல பிட்பெட்டிலிருந்து 

சதகவப்படும் பநாறுக்கிக்கு ஏை்றுதல் 

ஜல்லிக்கை்கள் அகை்ைப்பட்டு, தாழ்வான 

பகுதிககள நிரப்பவும், ேமன் பேய்யவும் 

பயன்படுத்தப்படும் 
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பபருக்குவதன் அடிப்பகடயில் வருகிைது. சமலும் பமாத்த அடரத்்தியால் 
பபருக்குவதன் மூலம் டன்சனஜ் வருகிைது. 

2.12.2  புவியியல் இருப்புக்கள் 

  தாது பகுதி ஸ்டிகரக் மூலம் புவியியல் குறுக்குபவட்டுகள் 
தயாரிக்கப்படுகின்ைன. ஒவ்பவாரு குறுக்கு பிரிவிலும் உள்ள தனிப்பட்ட லித்சதா 
அலகுகளின் பரப்பளவு தனித்தனியாக கணக்கிடப்படுகிைது. பிரிவு வாரியாக, 
பதாகுதி கணக்கிடப்பட்டு மீ3 ஆல் பபருக்கப்படுகிைது. MT இல் ோதாரணக் கல் 
மை்றும் ேரகளயின் வளத்கதக் கணக்கிட, பதாகுதி 2.5MT/m3 (பமாத்த அடரத்்தி) ஆல் 
பபருக்கப்படுகிைது. 

  தை்சபாதுள்ள குவாரி குழிககள கழித்த பிைகு பமாத்த புவியியல் வளங்கள் 
கணக்கிடப்படுகின்ைன. குவாரி குத்தககப் பகுதியில் கிகடக்கும் பமாத்த புவியியல் 
இருப்பு அட்டவரண 2.7 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 2.7: கிரடக்கும் புவியியல் ரகயிருப்பின் சுருக்கம் 

பிைிவு 
பபஞ்ச ்

(மீ)  

நீளம் 

(மீ) 

அகலம் 

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

100% சாதாைணக் 

கல்லின் புவியியல் 

வளங்கள் 

(மீ3) 

மமல் 

மண் 

(மீ3) 

XY-AB 

I 48 69 1 - 3312 

II 71 69 5 24495 - 

III 72 69 5 24840 - 

IV 74 69 2 10212 - 

V 204 69 3 42228 - 

VI 204 69 5 70380 - 

VII 204 69 5 70380 - 

VIII 204 69 5 70380 - 

IX 204 69 5 70380 - 

X 204 69 5 70380 - 

XI 204 69 5 70380 - 

XII 204 69 5 70380 - 

XIII 204 69 5 70380 - 

XIV 204 69 5 70380 - 

XV 204 69 5 70380 - 

பமாத்தம் 875955 3312 

ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

சமல் மண்ணின் கிகடக்கும் புவியியல் வளங்கள்    : 3,312மீ3 

ோதாரணக் கல்லின் கிகடக்கும் புவியியல் வளங்கள்   : 8,75,955மீ3 

2.12.3  சுைங்க இருப்புக்கள் 

  பபஞ்சுகள் அகமப்பது, உள் எல்கலயில் ேட்டப்பூரவ் பாதுகாப்பு தூரத்கத விட்டு 

பவளிசயறுவது, பபஞ்சுகளிசலசய சுரங்கப் பூட்டுகள், சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம், 

ஏை்றுக்பகாள்ளப்பட்ட பபஞ்ே ் ோய்வு சபான்ைவை்றின் காரணமாக சுரங்கக் 

ககயிருப்பு கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது. பாதுகாப்பான தூரம், பபஞ்சுகள் மை்றும் 
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இருக்கும் குழி ஆகியவை்றில் ோதாரணக் கல் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. ோதாரணக் கல் 

இருப்புக்கள் கீசழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 2.8: சுைங்க இருப்புச ்சுருக்கம் 

பிைிவு 
பபஞ்ச ்

(மீ)  

நீளம் 

(மீ) 
அகலம் 

(மீ) 
ஆழம் 

(மீ) 

100% சாதாைணக் கல்லின் 

சுைங்க வளங்கள் 

(மீ3) 

XY-AB 

IV 121 59 3 21417 

V 121 59 5 35695 

VI 111 54 5 29970 

VII 101 49 5 24745 

VIII 91 44 5 20020 

IX 81 39 5 15795 

X 71 34 5 12070 

XI 61 29 5 8845 

XII 51 24 5 6120 

XIII 41 19 5 3895 

XIV 31 14 5 2170 

XV 21 9 5 945 

பமாத்தம் 181687 
ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் 

100% ோதாரணக் கல்லின் பமாத்த சுரங்கம் மீட்கக்கூடிய இருப்புக்கள் :181687மீ3 

181687மீ3 ோதாரணக் கை்கள் 100% மீட்படடுப்பு விகிதத்தில், தை்சபாதுள்ள 
நிலப்பரப்பில் இருந்து அதிகபட்ேமாக 71மீ ஆழம் வகர கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

2.12.4  குவாைியின் எதிை்பாை்க்கப்பட்ட ஆயுள் 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாரியின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆயுள் 5 ஆண்டுகள். 

2.13 சுைங்க முரற 

  சுரங்க முகை அகனத்து கிளஸ்டர ்குவாரிகளுக்கும் பபாதுவானது, திைந்தபவளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முகையானது பபஞ்ே ் உயரத்திை்கு குகையாத 
பபஞ்ே ் அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர பபஞ்கே உருவாக்குவதன் மூலம் 
முன்பமாழியப்படுகிைது. இருப்பினும், ோதாரணக் கல் குவாரிகயப் பபாறுத்த 
வகரயில், சமசல உள்ள ஒழுங்குமுகை 106 (2) (b) இன் விதிககளக் ககடப்பிடிப்பது, 
சுரங்கப் பிரேே்கனகளுடன் இகணந்த பல்சவறு உள்ளாரந்்த பபட்சரா மரபணு 
காரணிகளால் அரிதாகசவ ோத்தியமாகும். எனசவ, குவாரிே ் ேட்டம் - 1952 இன் கீழ், 
MMR-1961 இன் 106 (2) (b) விதிமுகைகளுடன் சதகவயான ஏை்பாடுகள் கிகடக்கப்பபை, 
சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரிடமிருந்து சமை்கண்ட ஒழுங்குமுகை விதிகளுக்குத் 
தளரவ்ு பபை உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  ோதாரணக் கல் சநரடியாக கெட்ராலிக் எக்ஸ்கசவேன் மூலம் சநரடியாக 
சதாண்டி டிப்பரக்ளில் சநரடியாக ஏை்ைப்பட்டு சதகவப்படும் 
வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு விை்கப்படும். ோதாரணக் கல் என்பது ஒரு பாத்சதாலித் 
உருவாக்கம் மை்றும் ஆதாரப் பாகையில் இருந்து கணிேமான அளவு பாகைககள 
பிளவுபடுத்துவது ஜாக்ொமர ் துகளயிடுதலின் மூலம் சமை்பகாள்ளப்படும் மை்றும் 
பவடிப்பதை்கு ஸ்லரி பவடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிசரக்கரஸ்் 
யூனிட்டுடன் இகணக்கப்பட்ட கெட்ராலிக் எக்ஸ்சகசவட்டரக்ள் பபரிய பாகைககள 
உகடத்து சதகவயான அளவு துண்டுகளாக உகடத்து இரண்டாம் நிகல பவடிப்கபத் 
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தவிரக்்கவும், பக்பகட் யூனிட்டுடன் இகணக்கப்பட்ட கெட்ராலிக் எக்ஸ்கசவட்டர ்
டிப்பரக்ளில் ோதாரணக் கல்கல ஏை்ைவும், பின்னர ் கல்கல பிட்பெட்டில் இருந்து 
அருகிலுள்ள பநாறுக்கிகளுக்கு பகாண்டு பேல்லவும் பயன்படுத்தப்படும். 

2.14 மமல் மண், அதிக சுரமகரள அகற்றுதல் மற்றும் கழிவு நீை் 
➢  மமல் மண்/கழிவு 

  இந்த முன்பமாழியப்பட்ட தளத்தில் சமல் மண் இல்கல. சமலடுக்கு சமல் மண் 
உருவாகும் வககயில் உள்ளது. முந்கதய குவாரி பேயல்பாட்டில் பபரும்பாலான சமல் 
மண் அகை்ைப்பட்டது. பவட்டப்பட்ட ோதாரணக் கல் முழுவதும் நுகரப்படும், எனசவ 
கழிவுககள பகாட்ட முன்பமாழியவில்கல. 
➢  அதிக சுரம/கழிவு 

  சுரங்கத் திட்ட காலத்தில் அதிக சுகம உருவாக்கப்படவில்கல. எனசவ, சமல் 
மண் அல்லது கழிவுககள அகை்றுவது இல்கல. தாழ்வான பகுதிககள 
நிரப்புவதை்கும் ேமன் பேய்வதை்கும் சதாண்டப்பட்ட ோதாரணக் கல் சநரடியாக 
டிப்பரக்ளில் ஏை்ைப்படும். சதாண்டிய ோதாரணக் கல் (100%) சதகவப்படும் 
வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு சநரடியாக டிப்பரக்ளில் ஏை்ைப்படும். இந்த திட்ட காலத்தில் 
எதிரப்ாரக்்கப்படும் கழிவுகள் எதுவும் இல்கல, எனசவ கழிவுககள அகை்றுவது 
ஏை்படாது. 

➢  கழிவு நீை் 

  சுரங்கக் குத்தகக பகுதியில் இருந்து எந்த பேயல்முகை கழிவுகளும் உை்பத்தி 
பேய்யப்படாது. குவாரி அலுவலகத்தில் இருந்து பவளிசயறும் வீட்டுக் கழிவுகள் 
பேப்டிக் சடங்க் மை்றும் ோக் பிட்களில் பவளிசயை்ைப்படுகிைது. 
  திடமான திரவம் மை்றும் வாயு வடிவில் எந்த நேச்ுக் கழிவுகளும் உருவாகும் 
என்று எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல மை்றும் கழிவுககள சுத்திகரிக்க சவண்டிய 
அவசியமில்கல. 

2.15 உற்பத்தி விவைங்கள் 

  ஆண்டு வாரியாக இப்பகுதியில் இருந்து ோதாரணக் கல் உை்பத்தி அதிகபட்ே 
பகாள்ளளவு வகர இருக்கும். மீட்பு காரணி 100% வகர உள்ளது, எனசவ எந்த 
கழிவுகளும் உருவாக்கப்படாது. சதாண்டப்பட்ட அகனத்து அளவுகளும் விை்பகனக்கு 
உரியகவ. சுரங்கத் திட்ட காலத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட வளரே்ச்ி மை்றும் 
உை்பத்தியின் சுருக்கம் அட்டவரண 2.9 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. திட்ட காலத்தில் 
குவாரி வளரே்ச்ிகயக் காட்டும் திட்டம் படம் 2.5 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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அட்டவரண 2.9: ஆண்டு வாைியான வளை்சச்ி மற்றும் உற்பத்தி 

பிைிவு ஆண்டு 
பபஞ்ச ்

(மீ) 

நீளம் 

(மீ) 

அகலம் 

(மீ) 

ஆழம் 

(மீ) 

மீட்கக்கூடிய 

சாதாைணக் கல் 

இருப்பு 

100% (மீ3) 

XY- AB 

I 

IV 121 59 3 21417 

V 55 59 5 16225 

பமாத்தம் 37642 

II 

V 66 59 5 19470 

VI 67 54 5 18090 

பமாத்தம் 37560 

III 

VI 44 54 5 11880 

VII 101 49 5 24745 

பமாத்தம் 36625 

IV 

VIII 91 44 5 20020 

IX 81 39 5 15795 

பமாத்தம் 35815 

V 

X 71 34 5 12070 

XI 61 29 5 8845 

XII 51 24 5 6120 

XIII 41 19 5 3895 

 பமாத்தம் 30930 

பமாத்த கூடுதல் 178572 

 (ஆதாரம்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டம் மை்றும் TOR சுரங்கத்தின் படி 61மீ ஆழத்திை்கு 
கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது) 

பமாத்த முன்பமாழியப்பட்ட ோதாரணக் கல்லின் 

மீட்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 100%              : 1,78,572 மீ3 

மீட்படடுக்கக்கூடிய இருப்புக்கள் 1,78,572 மீ3 கரடுமுரடான கை்களாக ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு 100% மீட்படடுப்பு விகிதத்தில் அதிகபட்ேமாக 61 மீ ஆழம் வகர (TOR 

நிபந்தகனயின்படி 21மீ AGL + 40மீ BGL) தை்சபாகதய நிலத்திலிருந்து கீசழ 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 2.5 உற்பத்தி மற்றும் மமம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் பிைிவு 

2.16 துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிக்கும் அளவுருக்கள் 

  உகடந்த மண்டலத்திலிருந்து உை்பத்தி எக்ஸ்கசவட்டர ்உதவியுடன் பபைப்படும், 
அசதேமயம் சிறிய மண்டலத்திலிருந்து உை்பத்தி துகளயிடுதல் மை்றும் பவடித்தல் 
மூலம் பபைப்படும். காை்று அமுக்கி உதவியுடன் ஜாக் சுத்தியலால் துகளயிடுதல் 
பேய்யப்படும்.  

• திைகமயான துகளயிடுதலுக்காகவும், துகளயிடும் சுத்தியல் மை்றும் 

பிட்டுகளின் பநரிேகலத் தவிரப்்பதை்காகவும், தளரவ்ான கை்பாகைககள 

அகை்றுவதை்கு, துகள இடம் எக்ஸ்கசவட்டரால் ேரியாக அகமக்கபடும். 

• 30-32 மிமீ விட்டம் மை்றும் 1.5 மீ ஆழத்தில் துகளயிடப்படும். 

• இகரேே்ல் அளகவக் குகைக்க, கநட்சரட் கலகவ மை்றும் மில்லிபேகண்ட் 
படட்டசனட்டரக்களப் பயன்படுத்தி துகளகள் பவடிக்கப்படும். 

• 5 மீட்டர ் பபஞ்ே ் உயரத்கத பராமரிக்க, முதலில் 2.5 மீட்டர ் துகண பபஞ்ே ்

அகமக்கப்படும், பின்னர ் இரண்டு பபஞ்ேக்ள் இகணக்கப்பட்டு 5 மீட்டர ்

பபஞ்ே ்அகமக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படும். 

• இகடபவளி மை்றும் பாரம் முகைசய 1.2 மீ மை்றும் 1 மீ என கவக்கப்படும். 

• ஒரு பவடிபவடிப்பில் சுமார ்30 முதல் 50 துகளகள் பவடிக்கும். 

• ஒரு துகளக்கு கிகடக்கும் அளவு 1.5 x 1 x 1=1.5மீ³ ஆக இருக்கும்.  
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சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 49 

2.16.1  பவடிக்கும் முரற 

  பவடிக்கும் முகை முை்றிலும் பாகைகளில் இருக்கும் இகணப்புககள 
பபாறுத்தது. சதாண்டுதல் பாகை துண்டு துண்டின் சதகவக்சகை்ப, சுரங்கப் 
பபாருட்களின் விரும்பிய உை்பத்தியுடன் பேய்யப்படுகிைது.  

அட்டவரண 2.10: ஒரு நாரளக்கு உற்பத்திக்கான பவடிப்புத் திட்டம் 

விவைங்கள் அளவு 

துகளகளின் எண்ணிக்கக 105 

துகளயின் வடிவம் ஜிக்ஜாக்- பல வரிகேகள் 

துகளகளின் ோய்வு கிகடமட்டத்திலிருந்து 800 

கிகடப்பது (டன்) 315 

தூள் காரணி 
(டன்/கிசலா பவடிபபாருட்கள்) 

6 

பமாத்த பவடிபபாருள் சதகவ 

(கிசலா-ஸ்லரி பவடிபபாருட்கள்) 
52 

அளவு/துகள (கிசலா) 0.5 

படட்டசனட்டரக்ளின் பயன்பாடு 25 மில்லி விநாடி ரிசலக்கள் 

பவடிக்கும் உருகி பவடிக்கும் தண்டு 

2.16.2  பவடிக்கும் அதிை்பவண் 

  சதகவப்படும்சபாது பகல் 12.00 முதல் 12.30 மணி வகர மட்டுசம பவடிபவடிப்பு 
சமை்பகாள்ளப்படும். 

2.16.3  பவடிபபாருட்களின் மசமிப்புகள் 

  உரிமம் பபை்ை சபாரட்்டபிள் பவடிமருந்து இதழ்கள் பவடிபபாருட்ககள 
சேமிப்பதை்காக பயன்படுத்தப்படும். சதகவக்சகை்ப பிளாஸ்டிங் பேய்யப்படும். 
பவடிமருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட பவடிபவடி நிறுவனத்தால் ககயாளப்படும் மை்றும் 
தை்சபாகதய நகடமுகைகளின்படி பதிவு பேய்யப்பட்ட பவடிபவடி ஒப்பந்ததாரர ்
மூலம் பவடிப்பு சமை்பகாள்ளப்படும். "MMR 1961" இன் படி மை்றும் DGMS இன் 
அனுமதியுடன் அகனத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்ககககளயும் பின்பை்றுவதன் மூலம் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிபவடிப்பு முன்பமாழியப்பட்டது. 

2.16.4  தற்காப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட மை்றும் உரிமம் பபை்ை இதழில் பவடிபபாருட்ககள 
ேரியான மை்றும் பாதுகாப்பான சேமிப்பு. 

• DGMS வழங்கிய பிளாஸ்டரின் தகுதிே ் ோன்றிதகழக் பகாண்ட திைகமயான 
பிளாஸ்டரக்ளால் பவடிபபாருட்ககள ேரியான, பாதுகாப்பான மை்றும் 
கவனமாக ககயாளுதல் மை்றும் பயன்படுத்துதல். 

• திருட்டு / திருட்டு, பத்திரிகக பகுதிக்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நுகழவு மை்றும் 
தீப்பபட்டி, விளக்குகள், பமாகபல் சபான்கள் சபான்ைவை்கை எடுத்துே ்
பேல்வகதத் தடுக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரக்களே ் ேரிபாரப்்பதை்கு 
முகையான பாதுகாப்பு அகமப்பு. 

• வகுப்பு 2 இன் பவடிமருந்துகள் அவை்றின் அேல் சகட்ரிட்ஜ் சபக்கிங்கில் 
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பயன்படுத்தப்படும், சமலும் பவவ்சவறு அளவிலான பகட்டிககள 
தயாரிப்பதை்கான பவடிபபாருகள அகை்றுவதை்காக அத்தககய பகட்டிகய 
பவட்டக்கூடாது. 

• படட்டசனட்டரக்ள் சிைப்பு பகாள்கலன்களில் அனுப்பப்படும். இகவ மை்ை 
பவடிபபாருட்களுடன் பகாண்டு பேல்லப்படாது. 

• பவடிமருந்துகள் நிரப்பப்பட்ட துகளகள் பவடிக்கும் வகர கவனிக்கப்படாமல் 
விடப்படாது. 

• ோரஜ்் பேய்யத் பதாடங்கும் முன், கேரன்கள் மூலம் பதளிவாகக் சகட்கக்கூடிய 
எேே்ரிக்கக சிக்னல்கள் வழங்கப்படும், இதனால் அருகில் உள்ளவரக்ள் தஞ்ேம் 
அகடயலாம். 

• பகல் சநரத்தில் மட்டுசம பவடி பவடிப்பு பணிகள் சமை்பகாள்ளப்படும். சமலும், 
இந்த திட்டத்தில், சுரங்க பணிகள் பகல் சநரத்தில் சமை்பகாள்ள 
உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.16.5 பயன்படுத்தப்படும் பவடிபபாருட்களின் வரககள் 

  குழம்பு பவடிபபாருட்கள் (ஒரு திரவம், ஆக்ஸிஜசனை்றிகள் மை்றும் 
எரிபபாருளின் கணிேமான பகுதிககளக் பகாண்ட ஒரு பவடிக்கும் பபாருள், சமலும் 
ஒரு தடிப்பாக்கி), NONEL / எலக்ட்ரிக் படட்டசனட்டர ்& பவடிக்கும் உருகி. 

2.17 கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம் 

  கருத்தியல் கட்டத்தில், பவட்டி எடுக்கப்பட்டப் பகுதி நீர ் சதக்கமாக 
மாை்ைப்படும் மை்றும் பாதுகாப்பு வலயமாக மாை்ைப்படும், அத்துடன் கருத்தியல் 
காலத்தில் சதாட்டத்திை்கு சமல் பபஞ்சுகள் பயன்படுத்தப்படும். பாேன 
சநாக்கத்திை்காக அல்லது உள்ளூர ் மக்களின் விருப்பத்திை்சகை்ப தண்ணீகர 
வழங்குவதன் மூலம் குத்தககதாரரின் ேமூகப் பபாருளாதார மை்றும் பபருநிறுவன 
ேமூகப் பபாறுப்பாகவும் இது பேயல்படும். நிலத்தடி நீகர நிரப்பவும் இது உதவும். 
குவாரி குத்தகக பகுதியின் கருத்தியல் திட்டம் மை்றும் பகுதி படம் 2.6 இல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.18 சுைங்க குத்தரக பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற 

➢ நில வடிவம் 

 குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியானது ஒரு அகலயில்லாத நிலப்பரப்கபக் 
காட்டுகிைது. இப்பகுதி வைண்ட தரிசு நிலம். இப்பகுதி வன நிலத்தில் வராது. 

➢ நில பயன்பாடு 

 இப்பகுதி விவோயம் மை்றும் குடியிருப்புகள் இல்லாத வைண்ட தரிசு நிலம். நிலம் 
எந்த குறிப்பிட்ட தாவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படவில்கல. சில முட்கள் நிகைந்த 
புதரக்ள் மை்றும் புதரக்ள் காணப்படுகின்ைன. 

➢ நில உைிரம 

 இது ஒரு அரசு புரம்சபாக்கு நிலம், விண்ணப்பதாரர ் அரசிடம் இருந்து படண்டர ்
பபை்றுள்ளார.் 
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   கருத்தியல் நிகல வகர சுரங்கக் குத்தககப் பகுதியின் தை்சபாகதய மை்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்டு முகை அட்டவகண 2.11 இல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

படம் 2.6: கருத்தியல் திட்டம் 
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சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 
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அட்டவரண 2.11: சுைங்கக் குத்தரகப் பகுதியின் தற்மபாரதய மற்றும் 
முன்பமாழியப்பட்ட நில பயன்பாட்டு முரற 

வ. 

எண் 
விளக்கம் 

தற்மபாரதய பகுதி 

(பெக்மடை்) 

இந்த குவாைி காலத்தின் 
முடிவில் உள்ள பகுதி 

(பெக்மடை்) 

1 
குவாரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
0.75.0 0.81.0 

2 உள்கட்டகமப்பு இல்கல 0.01.0 

3 ோகலகள் 0.02.0 0.02.0 

4 பசுகம அரண் இல்கல 0.05.0 

5 
பயன்படுத்தப்படாத 

நிலம் 
0.23.0 0.11.0 

பமாத்தம் 1.00.0 1.00.0 

  சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் சமல் பபஞ்சுகளில் 
பபாருத்தமான பூரவ்ீக இனங்கள் பகாண்ட சதாட்டங்கள் சுரங்கம் மூடப்படும் வகர 
சுரங்க நடவடிக்ககயுடன் படிப்படியாக சமை்பகாள்ளப்படும். 

2.19  தள மசரவகள் 

சுரங்கத்தில் பின்வரும் தள சேகவகள் வழங்கப்படும்: 
➢ குத்தகக பகுதிக்கு பவளிசய சுரங்க தளத்திை்கு அருகில் சிறிய பராமரிப்புக் 

பகாட்டககயுடன் கூடிய கமயப்படுத்தப்பட்ட அலுவலகம் மை்றும் ககட 
உள்ளது. சுரங்க அலுவலகத்தில் சதகவயான மருத்துவ வேதியுடன் கூடிய 
முதலுதவி பபட்டி உள்ளது மை்றும் பராமரிக்கப்படுகிைது. 

➢ மின்சாைம்: சுரங்கமானது பகல் சநரத்தில் ஒரு ஷிப்டில் மட்டுசம சவகல 
பேய்யும், எனசவ சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு மின்ோரம் சதகவப்படாது. 
எவ்வாைாயினும், நசுக்குதல் மை்றும் திகரயிடல் அலகுக்கு ஆதரவாக 
சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட இகணப்பு மை்றும் சதகவயான மின்மாை்றி அலகு 
குத்தககயில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

➢ தண்ணிை் விநிமயாகம்: விண்ணப்பித்த பகுதியில் குடிநீர ் ஆதாரம் இல்கல. 
குத்தகக பகுதிக்கு பவளிசய அகமந்துள்ள குழாய் கிணை்றில் இருந்து குடிநீர ்
மை்றும் பிை சதகவகளுக்கான தண்ணீர ்பகாண்டு வரப்படுகிைது. சுத்தமான 
மூடப்பட்ட மண் பாகனகளில் சேமிக்கப்படும் குடிநீர ்மை்றும் சவகல பேய்யும் 
முகங்களுக்கு அருகில் கவக்கப்படும். 

➢ கழிப்பரற மற்றும் சிறுநீை்: விதியின்படி ஆண் மை்றும் பபண் 
பதாழிலாளரக்ளுக்கு தனித்தனியாக கழிவகை மை்றும் சிறுநீர ் கழிப்பிடம் 
வழங்கப்படும். 

➢  முதலுதவி அகைசுரங்கே ் ேட்டம் மை்றும் சுரங்க விதிகளின்படி சதகவயான 
அகனத்து மருத்துவ வேதிகளுடன் கூடிய முதலுதவி அகை வழங்கப்படும். 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 
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படம் 2.7: சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நில பயன்பாட்டுத் திட்டம் 

2.20 சாத்தியமான தாக்கங்கள் & தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

  எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதகமான சுை்றுேச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்கககள் அட்டவரண-2.12 இல் சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 2.12: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்ரககள் 

சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

காை்று தரம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

துகளயிடுதல் மை்றும் 
பவடித்தல் 

துகளயிடுதல் 
மை்றும் பவடிப்பு 
நடவடிக்கககளின் 
சபாது தூசி 
உருவாகிைது 

துகளயிடும் கருவிகளில் 
தூசி கவேங்ககளப் 
பயன்படுத்துதல் மை்றும் 
ஈரமான துகளயிடல் 
முகைககளப் 
பின்பை்றுதல். 
பாதகமான வானிகலயின் 
சபாது பவடிப்பகதத் 
தவிரக்்கவும். 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
பவடிக்கும் பயிை்சியின் 
பயன்பாடு 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

பசுகம அரண் வளரே்ச்ி. 

பிளாக் ட்ராப் 
பிரித்பதடுத்தல், ஏை்றுதல் / 
இைக்குதல் 
நடவடிக்கககள் 

வாகன உமிழ்வுகள் 
காரணமாக 
சுை்றுப்புை காை்றில் 
SPM/RPM அளவுகள் 
மை்றும் சுை்றுப்புை 
காை்றில் SO2/NOx 
பேறிவு அளவுகளில் 
அதிகரிப்பு. 

பவளிப்படும் பகுதி சுரங்க 
நடவடிக்கககளுக்குத் 
சதகவயான 
குகைந்தபட்ேமாக 
வகரயறுக்கப்படும். 
சவகல பேய்யும் 
முகங்களில் அவ்வப்சபாது 
தண்ணீர ்பதளித்தல், 
சுரங்க இயந்திரங்களின் 
வழக்கமான தடுப்பு 
பராமரிப்பு 

கருப்பு பபாறியின் 
சபாக்குவரத்து 

தூசி உருவாக்கம் 
காரணமாக SPM/RPM 
அளவில் அதிகரிப்பு 
மை்றும் வாகன 
உமிழ்வுகள் 
காரணமாக 
சுை்றுப்புை காை்றில் 
SO2/NOx பேறிவு 
அளவுகள். 

சபாக்குவரத்து மை்றும் 
அணுகு ோகலகளில் 
பதாடரந்்து தண்ணீர ்
பதளித்தல். 
சபாக்குவரத்து 
வாகனங்களின் 
அவ்வப்சபாது பராமரிப்பு. 
சபாக்குவரத்து 
ோகலககள அவ்வப்சபாது 
பராமரித்தல் 

அகனத்து டிப்பரக்ளும் 
சமசல தாரப்்பாய் 
தாள்களால் மூடப்பட்டு, 
கசிவு ஏை்படுவகதத் 
தவிரக்்கும். 

பபாது உபகரணங்கள் 
பேயல்பாடுகள் 

சுை்றுப்புை காை்றில் 
அதிகரித்த SPM/RPM 
மை்றும் SO2/NOx 
பேறிவுகள். 

டீேல் என்ஜின்களில் 
இருந்து துகள்கள் மை்றும் 
வாயு உமிழ்கவக் 
குகைக்க அகனதத்ு 
உபகரணங்களின் 
வழக்கமான பராமரிப்பு. 

அகனத்து 
பேயல்பாடுகளும் 

காை்றில் பரவும் 
துகள்களின் 
அதிகப்படியான 
பதாழில்ோர ்
பவளிப்பாடுகள். 

தூசி நிகைந்த 
பேயல்பாடுகள் / 
பகுதிகளில் பவளிப்படும் 
பதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி 
முகமூடிககள வழங்குதல். 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

இகரேே்ல் 
நிகலகள் 
மை்றும் தகர 
அதிரவ்ுகள் 

பவடித்தல் அதிக உந்துவிகே 
இகரேே்ல் அளவுகள், 
அதிக அழுத்தம் 
மை்றும் நில 
அதிரவ்ுகளின் 
தாக்கங்கள் மை்றும் 
ேத்தம் பதாடரப்ான 
ேமூக எரிேே்ல் 

சிறிய அளவிலான 
பவடிபவடிப்பு 
நடத்தப்படும். 
தகர அதிரவ்ுககளக் 
குகைக்க தாமதமான 
படட்டசனட்டரக்களப் 
பயன்படுத்தி 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
பவடிப்பு 
சமை்பகாள்ளப்படும். 
தாமதத்திை்கான கட்டணம் 
உகந்ததாக கவக்கப்படும். 
குடியிருப்புககள 
எதிரப்காள்ளும் பகுதியில் 
மஃபிள் பிளாஸ்டிங் 
சமை்பகாள்ளப்படும். 
குவாரி சவகல பேய்யும் 
பகுதியில் பணியாளரக்ள் 
யாரும் இல்லாத மதிய 
உணவு சநரத்தில் (மதியம்) 
பவடிபவடிப்பு 
நடத்தப்படும். 

இயந்திரம்/பேயல்பாடுகள் 
மை்றும் பிளாக் ட்ராப் 
சபாக்குவரத்து உள்ளிடட் 
பபாதுவான 
நடவடிக்கககள். 

ேத்தம் 
பவளிப்பாடுகள் 
மை்றும் சுை்றுப்புை 
இகரேே்ல் அளவுகள் 
அதிகரிப்பு 
காரணமாக 
இகரேே்ல் 
அளவுகளில் 
பதாழில்ோர ் ஆபத்து 
அதிகரிப்பு. 

அகனத்து சுரங்க 
இயந்திரங்கள் மை்றும் 
சபாக்குவரத்து 
வாகனங்களின் கால 
பராமரிப்பு 

அகனத்து குவாரி 
இயந்திரங்களுக்கும் 
பயனுள்ள கேலன்ேரக்கள 
வழங்குதல் 

அதிக ேத்தம் உருவாக்கும் 
பேயல்பாடுகளுக்கு 
ஆளாகும் 
பதாழிலாளரக்ளுக்கு காது 
பிளக்குகள்/காது 
மஃப்ககள வழங்குதல் 

இகரேே்ல் திகரயாக 
பேயல்பட குவாரி 
குத்தகக எல்கலகய 
சுை்றி அடரத்்தியான 
சதாட்டத்கத 
உருவாக்குதல். 
வழக்கமான இகரேே்ல் 
கண்காணிப்பு 
சமை்பகாள்ளப்படும். 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

நீர ் வளங்கள் 
மை்றும் தரம் 

நீகர நீக்குதல் நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
குகையும் 

 

பபறும் உடலின் 
சமை்பரப்பு/நிலத்தடி 
நீரின் தரத்தில் ேரிவு. 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 
பவளிசயறும் நிலப்பரப்பு 
பதாட்டி / குவாரி ேம்ப் 
ஆகியவை்றில் 
சேகரிக்கப்பட்டு, தூசிகய 
அடக்குவதை்கும் 
சதாட்டத்துக்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 
முன்பமாழியப்பட்ட 
சவகல நீர ்
அட்டவகணகய 
பவட்டக்கூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிக்கப்படலாம். 
குவாரியில் இருந்து 
கழிவுநீர ் பவளிசயை்றும் 
பேயல்முகை இருக்காது. 
வீட்டுக் கழிவுகள் பேப்டிக் 
சடங்க் மை்றும் சோக் பிட் 
அகமப்பில் 
பவளிசயை்ைப்படும். 
கருத்தியல் நிகலயில், 
பவட்டப்பட்ட குழி நீர ்
சதக்கமாக மாை்ைப்படும், 
இது நிலத்தடி நீரம்ட்டத்கத 
ரேீாரஜ்் பேய்ய உதவும் 
மை்றும் கூடுதல் சமை்பரப்பு 
நீரந்ிகலயாக அருகிலுள்ள 
கிராம மக்களுக்கு 
கிகடக்கும். 

சுரங்கத்தில் தூசிகய 
அடக்கவும், சதாட்டம் 
மை்றும் வீட்டு 
உபசயாகத்திை்காகவும் 
தண்ணீர ்
சதகவப்படுகிைது. 

உள்நாட்டு மை்றும் 
நீரப்்பாேன 
சநாக்கங்களுக்காக 
நிலத்தடி நீர ்
இருப்கபக் 
குகைத்தல். 
 

சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 
பவளிசயறும் நிலப்பரப்பு 
பதாட்டி / குவாரி ேம்ப் 
ஆகியவை்றில் 
சேகரிக்கப்பட்டு, தூசிகய 
அடக்குவதை்கும் 
சதாட்டத்துக்கும் 
பயன்படுத்தப்படும். 
முன்பமாழியப்பட்ட 
சவகல நீர ்
அட்டவகணகய 
பவட்டக்கூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிக்கப்படலாம். 
குடிநீர ் மை்றும் வீட்டு 
உபசயாகத்திை்கு அருகில் 
உள்ள கிராமத்தில் இருந்து 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 57 

சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

சடங்கர ் மூலம் தண்ணீர ்
ேப்கள பேய்யப்படும். 
கருத்தியல் நிகலயில், 
பவட்டப்பட்ட குழி நீர ்
சதக்கமாக மாை்ைப்படும், 
இது நிலத்தடி நீரம்ட்டத்கத 
ரேீாரஜ்் பேய்ய உதவும் 
மை்றும் கூடுதல் சமை்பரப்பு 
நீரந்ிகலயாக அருகிலுள்ள 
கிராம மக்களுக்கு 
கிகடக்கும். 

சுரங்கத்தில் உள் 
உபசயாகத்தில் இருந்து 
உருவாகும் கழிவு நீர.் 

கிரீன்பபல்ட ்
வளரே்ச்ிக்காக 
சுத்திகரிக்கப்படாமல் 
பவளிசயை்ைப்படும் 
சபாது நிலத்தடி நீர ்
மை்றும் மண்ணின் 
தரம் சமாேமகடதல் 

குவாரியில் இருந்து 
கழிவுநீர ் பவளிசயை்றும் 
பேயல்முகை இருக்காது. 
குவாரி குழியில் 
சதங்கியுள்ள மகழ நீர,் 
குடியிருக்கும் குளம் 
வழியாக அருகில் உள்ள 
வாய்க்காலில் 
பவளிசயை்ைப்படும். 
வீட்டுக் கழிவுகள் பேப்டிக் 
சடங்க் மை்றும் சோக் பிட் 
அகமப்பில் 
பவளிசயை்ைப்படும். 

புவியியல் சுரங்க நடவடிக்கககள் ஸ்ட்ராடிகிராஃபிக் 
வரிகேயின் 
இகடயூறுகளுடன் 
பகுதியின் புவியியல் 
மாை்ைம். 

பாதிப்பு குத்தகக 
பகுதிக்கு மட்டுசம 
இருக்கும். 
முகையான பபஞ்சுகள் 
மை்றும் குத்தகக 
எல்கலயில் இருந்து 7.5 மீ 
பதாகலவில் பதாந்தரவு 
இல்லாத பாதுகாப்பு 
மண்டலம் இருப்பதன் 
மூலம் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி 
சுரங்கம் 
சமை்பகாள்ளப்படும். 
இப்பகுதியில் பேயலில் 
உள்ள தவறுகள் எதுவும் 
இல்கல, எனசவ புவி 
அகமப்பில் மாை்ைம் 
குத்தகக பகுதிக்கு 
மட்டுப்படுத்தப்படும். 

நீரவ்ளவியல் 
மை்றும் 

சுரங்க நடவடிக்கககள் பிராந்திய நீரியல் 
மை்றும் பகுதியின் 

முன்பமாழியப்பட்ட 
சவகல நீர ்
அட்டவகணகய 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 58 

சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

வடிகால் 
முகை 

வடிகால் அகமப்கப 
பாதிக்கலாம். 

பவட்டக்கூடும் என்பதால் 
நிலத்தடி நீர ் இருப்பு 
பாதிக்கப்படலாம். 
இருப்பினும், கருத்தியல் 
நிகலயில், பவட்டப்படட் 
குழி நீர ் சதக்கமாக 
மாை்ைப்படும், இது 
நிலத்தடி நீர ் மட்டத்கத 
ரேீாரஜ்் பேய்ய உதவும் 
மை்றும் கூடுதல் சமை்பரப்பு 
நீரந்ிகலயாக அருகிலுள்ள 
கிராம மக்களுக்கு 
கிகடக்கும். 
அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் மகழநீர ்
சேகரிப்பு கட்டகமப்புகள் 
அகமக்கப்படும். 

நில 
பயன்பாடு 
மை்றும் 
மண்ணின் 
பண்புகள் 

சுரங்க நடவடிக்கககள். குவாரி குத்தகக 
பகுதியின் நில 
பயன்பாடு சீரழியும். 
 

ML பகுதிக்கு 
பவளிசய மண்ணில் 
காை்றில் பரவும் தூசி 
படிவதால் ஏை்படும் 
பாதிப்பு. 
 

திடக்கழிவுககள 
அகை்றுவதால் நிலம் 
சீரழிவு. 

குவாரி குத்தகக பகுதி, 
கழிவுகள் பகாட்டும் பகுதி 
மை்றும் இகடயூறு இல்லாத 
பகுதியில் அடரந்்த 
சதாட்டங்ககள 
உருவாக்குதல். 
தூசி உமிழ்கவக் 
கட்டுப்படுத்த சபாதுமான 
காை்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்ககககள 
சமை்பகாள்ளுதல். 
கருத்தியல் நிகலயில், 
பவட்டப்பட்ட குழி நீர ்
சதக்கமாக மாை்ைப்படும். 
பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட 
குழியின் சமல் 
பபஞ்சுகளில் சதாட்டங்கள் 
உருவாக்கப்படும். இது ML 
பகுதியின் அழகியல் 
பாரக்வகய 
சமம்படுத்தும். 

உயிரியல் 
சூழல் 

ோதாரணக் கல்  
குவாரிகளில் ோதாரணக் 
கல்  சுரங்க நடவடிக்கக 
காரணமாக தூசி உமிழ்வு. 

ML பரப்பளகவே ்
சுை்றியுள்ள 
தாவரங்கள் மை்றும் 
விவோய பநல் 
பயிரில் தூசி 
படிவதால், குறிப்பாக 
குவாரி குத்தககப் 
பகுதியிலிருந்து 500 

குவாரி குத்தகக 
எல்கலகயே ் சுை்றி 
அடரத்்தியான பேக்ேப் 
பட்கடகய உருவாக்குதல் 
மை்றும் இகடயூறு இல்லாத 
பகுதியில் சதாட்டங்கள், 
சுரங்கப் பகுதியின் சமல் 
பபஞ்சுகள், பூரவ்ீக தாவர 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப 59 

சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

மீட்டருக்குள் பயிர ்
உை்பத்தித்திைன் 
குகையும். 

இனங்ககளப் 
பயன்படுத்தி கழிவுகள் 
பகாட்டும் பகுதி 
சபான்ைகவ. 
மூடப்பட்ட லாரிகள் மூலம் 
சபாக்குவரத்து. ஏை்றும் 
மை்றும் இைக்கும் இடத்தில் 
பதளிப்பான் நிறுவப்படும்; 
சுரங்கப் பகுதியிலும், 
கடத்தல் ோகலயிலும் 
வழக்கமான தண்ணீர ்
பதளித்தல் 
சமை்பகாள்ளப்படும். 
கழிவுப் பபாருட்கள்/OB 
கிடங்குகள் புதரக்ள் 
மை்றும் புல் 
சதாட்டங்களால் 
மூடப்பட்டிருக்கும். 

சுை்றுேச்ூழல் 
மாசுபாடு, 
ஆசராக்கியம், 
பாதுகாப்பு 

ஒட்டுபமாத்த சுரங்க 
பேயல்பாடு 

பதாழில் ோரந்்த 
உடல்நலப் 
பிரேச்ிகனகள், 
ேமூகக் குழப்பம், 
விபத்து அபாயம் 
சபான்ைகவ 

சுரங்கங்களில் 
பபாருத்தமான 
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்ககககள 
சமை்பகாள்ளுதல் 

குவாரியில் பணிபுரியும் 
அகனத்துத் 
பதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
உடல்நலம் மை்றும் 
பாதுகாப்பு குறித்த முன் 
சவகலவாய்ப்பு மை்றும் 
காலமுகை பயிை்சிககள 
வழங்குதல் 

பாதுகாப்பான சவகல 
நகடமுகைககள 
ஏை்றுக்பகாள்வது 

சவகல பேய்யும் 
இடங்களில் ேரியான வீட்டு 
பராமரிப்கப பராமரித்தல். 
அகனத்து குவாரி 
பதாழிலாளரக்ளுக்கும் 
சதகவயான தனிப்படட் 
பாதுகாப்பு 
உபகரணங்ககள 
வழங்குதல் 

குவாரி இயந்திரங்கள் 
மை்றும் சபாக்குவரதத்ு 
வாகனங்ககள 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 2: திட்ட விளக்கம் 
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சுற்றுசச்ூழல் 
கூறு 

திட்ட பசயல்பாடுகள் தாக்கங்கள் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

அவ்வப்சபாது 
பராமரித்தல் 

மூசலாபாய இடங்களில் 
எேே்ரிக்கக 
ேமிக்கஞகளின் காட்சி. 

ேமூக-
பபாருளாதார 
அம்ேங்கள் 

சுரங்க நடவடிக்கககள் சநரடியாகவும் 
மகைமுகமாகவும் 
சவகல வாய்ப்புகள் 
அதிகரிப்பதன் மூலம் 
அப்பகுதி மக்களின் 
பபாருளாதார 
நிகலகய 
உயரத்்துகிைது. 

நபரக்ளுக்கு சநரடி 
சவகலவாய்ப்கப 
உருவாக்கும். இரண்டாம் 
நிகல சவகலவாய்ப்பு 
மை்ை துகண 
பேயல்பாடுகளால் 
உருவாக்கப்படும். 
குவாரியில் பபரும்பாலும் 
உள்ளூர ் மக்கள் 
பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள்.  
கிராமங்களின் 
நிகலகமகய சமம்படுதத் 
குவாரி நிரவ்ாகம் 
அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் CER 
நடவடிக்ககககள 
சமை்பகாள்ளும். 
CER இன் கீழ் அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் குவாரி 
நிரவ்ாகம் அடிப்பகட 
வேதிககள சமம்படுதத்ும். 
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அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

3.1 அடிப்பரட சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுகள் 

  ோதாரணக் கல் சுரங்கக் பகாத்து பகுதியில் இருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவுக்குள் 
அடிப்பகட சுை்றுேச்ூழல் ஆய்வுகள் சமை்பகாள்ளப்பட்டன. EIA ஆய்வுகளுக்கு, 
ோதாரணக் கல் குவாரியின் குவாரி குத்தகக பகுதி கமய மண்டலமாகவும், குவாரிக்கு 
பவளிசய 10 கிமீ சுை்ைளவு வகரயிலான பகுதி இகடயக மண்டலமாகவும் 
கருதப்பட்டது. அடிப்பகட சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்கப காசியாபாத் என்விசரா படக் 
ேரவ்ீஸ் (ETS) நடத்தியது, இது சுை்றுேச்ூழலின் பல்சவறு கூறுகளுக்கு NABL மை்றும் MOEF 
அங்கீகாரம் பபை்ை ஆய்வகமாகும், அதாவது. ோதாரணக் கல் சுரங்கங்களிலிருந்து 10 
கிமீ சரடியல் தூரத்கத உள்ளடக்கிய ஆய்வுப் பகுதியில் மாரே் ்2021 முதல் சம 2021 வகர 
காை்று, ேத்தம், நீர,் நிலம் ஆகியகவ சமை்பகாள்ளப்பட்டன. தாவரங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்கள், நில பயன்பாட்டு முகை, காடுகள் சபான்ை பிை சுை்றுேச்ூழல் தரவு. 
பல்சவறு மாநில அரசுகளிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட கள ஆய்வுகள் மை்றும் இரண்டாம் 
நிகல தகவல்கள் மூலமாகவும் உருவாக்கப்பட்டன. துகைகள். மாதிரி முகைகள் 
மை்றும் பகுப்பாய்வு. ேமூக-பபாருளாதார கணக்பகடுப்பு நடத்தப்பட்டது, மக்கள், 
ேரப்ஞ்ே ் மை்றும் மருத்துவ அதிகாரிகளுடன் உகரயாடல் மூலம் மிதக்கும் 
சகள்வித்தாள்கள் மை்றும் தகவல் சேகரிப்பு ஆகியகவ ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 
மக்கள்பதாகக கட்டகமப்புகள், வேதிகள் மை்றும் உள்கட்டகமப்பு கிகடப்பதை்கான 
மக்கள்பதாககக் கணக்பகடுப்புத் தரவுகளால் ஆதரிக்கப்படுகின்ைன.  

3.1.1 முரற 

EIA-EMP அறிக்கககய உருவாக்குவதில் பபாருத்தமான வழிமுகைகள் 
பின்பை்ைப்படுகின்ைன. ஆய்வுக்கு ஏை்றுக்பகாள்ளப்பட்ட வழிமுகை கீசழ 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• ஆய்வு பகுதியின் உளவுத்துகைகய நடத்துதல்; 
• பல்சவறு சுை்றுேச்ூழல் அடிப்பகட ஆய்வுககள நடத்துவதை்கு மாதிரி 

இடங்ககளத் சதரந்்பதடுப்பது; 

பின்வருவனவை்றின் அடிப்பகடயில் மாதிரி இடங்கள் சதரந்்பதடுக்கப்பட்டன: 

• அருகிலுள்ள இந்திய வானிகல ஆய்வுத் துகை (IMD) ஆய்வகத்தால் 
பதிவுபேய்யப்பட்ட முக்கிய காை்றின் திகேகள்; 

• தை்சபாதுள்ள நிலப்பரப்பு; 
• வடிகால் அகமப்பு மை்றும் ஏரிகள், ஆறுகள் மை்றும் ஓகடகள் சபான்ை 

தை்சபாகதய சமை்பரப்பு நீரந்ிகலகளின் இருப்பிடம்; 
• கிராமங்கள்/நகரங்கள்/ உணரத்ிைன் நிகைந்த பகுதிகளின் இருப்பிடம் மை்றும்; 
• அடிப்பகட நிகலகமககளக் குறிக்கும் பகுதிகள்; 
• கள அவதானிப்புகள் சமை்பகாள்ளப்பட்டன: 

• முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தால் சநரம்கை மை்றும் எதிரம்கையான 
தாக்கங்ககள மதிப்பிடுதல்; 

• பாதகமான சுை்றுேச்ூழல் பாதிப்புகள் ஏசதனும் இருந்தால், அவை்கை 
நிராகரிப்பதை்கான பபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்ககககள 
பரிந்துகரக்கவும்; 

• திட்டத்திை்குப் பிந்கதய கண்காணிப்கபப் பரிந்துகரக்கவும்; 
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3.2  நிலச ்சூழல் 

3.2.1 ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

 திட்டத் தளத்தின் சுை்ைளவில் 10 கிமீ சரடியல் ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 
மை்றும் நிலப்பரப்பு வகரபடம், ரிசோரஸ்் பேன்டினல்-2A ஐப் பயன்படுத்தி 10 மீ 
ஸ்சபஷியல் பரேல்யூஷன் மை்றும் 24 டிேம்பர ் 2021 சததி பேயை்ககக்சகாள் படத்கதப் 
பயன்படுத்தி கூகுள் எரத்் தரவு மை்றும் SRTM தரவு 30 மீ ஸ்சபஷியல் பரேல்யூஷன் மை்றும் 
பேப்டம்பர ் 2014 ஆம் ஆண்டின் சததிகயக் பகாண்டுள்ளது. தை்சபாதுள்ள நில 
பயன்பாட்டு முகை குறித்த அடிப்பகடத் தகவகல வலுப்படுத்த, பின்வரும் தரவு 
சதாராயமாக உள்ளடக்கியது. முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட தளம் மை்றும் திட்ட தளத்தின் 
சுை்ைளவில் இருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவு அதாவது 11°39'20.49"N முதல் 11°39'29.30"N வகர 
அட்ேசரகக மை்றும் 78°10'31.93"E முதல் 78°21'39.33"E வகர தீரக்்கசரகக மை்றும் உயரம் 280 
முதல் 1027 மீட்டர ்வகர காணப்படுகின்ைன. இந்த திட்டம் ேரச்வ ஆஃப் இந்தியா சடாப்சபா 
ஷீட் எண் 58I/6 இல் உள்ளது, அசத ேமயம் 10 கிமீ சுை்ைளவு ஆய்வுப் பகுதி 58I/2 & 58I/6 ஆகிய 
சடாப்சபா ஷீட்ககள உள்ளடக்கியது. 

அட்டவரண 3.1: தற்மபாதய ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தைவு விவைக்குறிப்பு 

பசயற்ரகக்மகாள்/படம் பசன்சாை் 
இடஞ்சாை்ந்த 

தீை்மானம் 

ரகயகப்படுத்தப்பட்ட 
மததி 

பேன்டினல்-2ஏ பேன்டினல்-2 10 மீ 24 டிேம்பர ்2021 

SRTM 
SRTM-1 Arc 

Second Global 
30 மீ பேப்டம்பர ்2014 

 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதியின் பபரும்பகுதி வனப் பகுதி, விவோயப் பகுதி, கழிவு நிலம் 
ஆகியவை்கை உள்ளடக்கியதால், சுை்றுேச்ூழல் அகமப்பின் நிலே ்சூழல் குறித்த ஆய்வு, 
பாதிக்கப்படக்கூடிய சிக்கல்ககளக் கண்டறிந்து, அப்பகுதியில் சுை்றுேச்ூழல் 
ேமநிகலகய நிகலநிறுத்துவதை்கு தகுந்த நடவடிக்கக எடுப்பதில் இன்றியகமயாத 
பங்கு வகிக்கிைது. இந்தப் பிரிவின் முக்கிய சநாக்கம், திட்டப் பகுதிகயே ் சுை்றி 10 கிமீ 
சுை்ைளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பகட நிகலகய வழங்குவதாகும், இதனால் 
சுை்றுப்புைங்களில் ஏை்படும் பதாழில்துகை நடவடிக்கககளால் ஏை்படும் தை்காலிக 
மாை்ைங்ககள எதிரக்ாலத்தில் மதிப்பிட முடியும். 

3.3.2   முரற 

  2001 & 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மாவட்ட முதன்கம மக்கள்பதாககக் 
கணக்பகடுப்பில் பவளியிடப்பட்ட இரண்டாம் நிகலத் தரவுககளப் பகுப்பாய்வு 
பேய்வதன் மூலம் ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாட்டு முகை ஆய்வு பேய்யப்பட்டது. 

ஏை்றுக்பகாள்ளப்பட்ட முகையின் முக்கிய அம்ேங்கள் கீசழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. பேயை்ககக்சகாள் தரவுககளப் பபறுதல் 

2. ேரச்வ ஆஃப் இந்தியா சடாசபா ஷீட்களில் இருந்து அடிப்பகட வகரபடம் 
தயாரித்தல் 

3. காட்சி விளக்க நுட்பங்ககளப் பயன்படுத்தி தரவு பகுப்பாய்வு 

4. GPS ஐப் பயன்படுத்தி நில உண்கம ஆய்வுகள் அல்லது புல சோதகனகள் 

5. வகரபடத்கத இறுதி பேய்தல் 
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6. பெட் அப் பவக்டகரசேஷன் முகைகயப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் மயமாக்கல் 

7. GIS இல் சடாபாலஜி கட்டுமானம் 

8. புள்ளியியல் உருவாக்கத்திை்கான பகுதி கணக்கீடு 

9. மகைத்தல் 

 நான்கு நிைமாகல பட்கடகள் FCC உருவாக்கம், பட்கடகள் சரஷனிங், வககப்பாடு 
சபான்ை சபண்ட் கலகவயின் மூலம் அதிக அளவு அளவிடக்கூடிய தன்கமகய 
வழங்குகின்ைன. USGS தரவின் இந்த அம்ேங்கள் நில பயன்பாட்டு வகுப்புககள சிைப்பாக 
புரிந்துபகாள்வதை்கும் வகரயறுப்பதை்கும் முக்கியமானகவ. எனசவ, பேன்டிபனன்டல் 
2A தரவு மை்றும் IRS Cartosat தரவு 30 மீ இடநிகல பதளிவுத்திைன் பகாண்ட பான் குசராமடிக் 
படத்பதாகுப்பு நில பயன்பாட்டு சமப்பிங்கிை்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 குறு வட்டில் உள்ள பேயை்ககக்சகாள் தரவு வன் தட்டில் ஏை்ைப்பட்டு, விகரவான 
சதாை்ைத்கதப் படிப்பதன் மூலம் (பபாருத்தமான பகுதியின் மாதிரி படம்) ஆய்வுப் 
பகுதியின் துகணக் காட்சி பிரித்பதடுக்கப்படுகிைது. 

 அகனத்து நிைமாகல பட்கடககளயும் பயன்படுத்தி சமை்பாரக்வயிடப்பட்ட 
வககப்பாடு மிகவும் துல்லியமாக பிரிக்கலாம், நிைமாகல பதில்களின் அடிப்பகடயில் 
நிகல II இல் உள்ள பவவ்சவறு நில பயன்பாட்டு வகுப்புகள், பின்வரும் மூன்று படிககள 
உள்ளடக்கியது: 

1. அடிப்பகட உண்கமகயப் பபறுதல் 

2. பயிை்சி பகுதியின் புள்ளிவிவரங்களின் கணக்கீடு 

3. அதிகபட்ே ோத்தியக்கூறு வழிமுகை பயன்படுத்தி வககப்பாடு 

 வககப்படுத்தலுக்கான பயிை்சிப் பகுதிகள் ஒசர மாதிரியானகவ, 
பேயலாக்கத்தில் விலக்கப்பட்ட எல்கல பிக்ேல்களுடன் காட்சி முழுவதும் நன்கு 
பரவியது. இசதசபான்ை நில பயன்பாட்டு வகுப்புகளுக்கு காட்சி மூலம் பல பயிை்சி 
பதாகுப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பயிை்சித் பதாகுப்புகளின் புள்ளிவிவர 
அளவுருக்ககள மதிப்பீடு பேய்த பிைகு, பயிை்சிப் பகுதிகள் சீரகமக்கப்பட்ட பயிை்சித் 
பதாகுப்புககள நீக்கி புதியவை்கை உருவாக்குகின்ைன. 

3.3  பசயற்ரகக்மகாள் தைவின் முன்-புல விளக்கம் 

1:50,000 அளவில் 10 மீ இடஞ்ோரந்்த பதளிவுத்திைன் பகாண்ட பேயை்ககக்சகாள் தரவு 
பகாண்ட பேன்டினல்-2A பேயை்ககக்சகாள் படங்களின் தவைான வண்ண கலகவ (FCC) 
முன்-புல விளக்கப் பணிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. சடாசபா ஷீட்கள், புவியியல், புவி-
உருவவியல் ஆகியவை்றின் உதவிகய எடுத்து, பட கூறுககளப் பயன்படுத்தி, 
அம்ேங்கள் அகடயாளம் காணப்பட்டு எல்கலககள சதாராயமாக வகரயறுத்தன. 
ஒவ்பவாரு அம்ேமும் பதானி, அகமப்பு, நிைம், வடிவம், அளவு, அகமப்பு மை்றும் ேங்கம் 
சபான்ை பட கூறுகளால் படத்தில் அகடயாளம் காணப்பட்டது. நிலப்பரப்பு மை்றும் நில 
பயன்பாடு ஆகியவை்றின் அடிப்பகடயில் ஒரு தை்காலிக அறிக்கக உருவாக்கப்பட்டது. 
களே ் ேரிபாரப்்புக்கான மாதிரிப் பகுதியானது அகனத்து நிலக்கூை்றியல், நிலப் 
பயன்பாடு/நிலப்பரப்பு அம்ேம் மை்றும் படத் தன்கமககளயும் உள்ளடக்கியதாகத் 
சதரந்்பதடுக்கப்பட்டது. படம் 3.1 பேண்டிபனல் படங்களின் 10 KM சுை்ைளவு FCC ஐக் 
காட்டுகிைது.  
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படம் 3.1: திட்ட இருப்பிடத்துடன் 00-10 கிமீ சுற்றளவு FCC 

3.4 நிலப்பைப்பு 

ஆய்வுப் பகுதியின் பபௌதீக அகமப்பு மகத்தான பரிமாணங்களின் மாறுபாட்கடக் 
காட்டுகிைது மை்றும் நிவாரணம், காலநிகல, தாவரங்கள் மை்றும் மனிதனின் 
பபாருளாதாரப் பயன்பாடு ஆகியவை்ைால் பாதிக்கப்பட்ட பல்சவறு நிலப்பரப்புககள 
பவளிப்படுத்துகிைது. ஆனால் அப்சபாதும், பிராந்திய ரீதியாக, கணிேமான உள்ளூர ்
மாறுபாடு உள்ளது. இப்பகுதி பதன்சமை்கில் இருந்து வடகிழக்காக ோய்வாக உள்ளது. 
ஆய்வுப் பகுதியின் சமை்பரப்பு உயர வகரபடம் படம் 3.2 முதல் படம் 3.4 வகர 
காட்டப்பட்டுள்ளது. 146 முதல் 265மீ MSL வகரயிலான உயரம் ஆய்வுப் பகுதியில் 
காணப்படுகிைது. 
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படம் 3.2: 10 கிமீ சுற்றளவில் டிஜிட்டல் எலிமவஷன் மாதிைி  

 

படம் 3.3: 10 கிமீ சுற்றளவில் NW-SE திரசயின் உயை விவைக்குறிப்பு 

 

 

படம் 3.4: SW-NE திரசயின் உயை விவைக்குறிப்பு 10 கிமீ சுற்றளவில் 
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3.5  நில பயன்பாடு/நில பைப்பு வரகப்பாடு 

  நிகல I வககப்பாட்கடத் பதாடரந்்து ஆய்வுப் பகுதியில் பமாத்தம் மூன்று முக்கிய 
நிலப் பயன்பாடு/நிலப்பரப்பு வகுப்புகள் வகரயறுக்கப்பட்டன, சமலும் MoEF & CC இன் 
சதகவயின்படி ஒரு நிகல II வககப்பாடு ஏை்றுக்பகாள்ளப்பட்டது, இதில் ஆய்வுப் 
பகுதியில் பமாத்தம் 10 வககப்பாடுகள் வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. திட்டத்தின் 
பரப்பளகவக் கருத்தில் பகாண்டு இந்த வககப்படுத்தப்பட்ட வககககள உள்ளடக்கி 
1:50,000 அளவிலான கருப்பபாருள் வகரபடம் உருவாக்கப்பட்டது. 

  NRSA-TR-LU & CD-01-90 இன் படி 6 LU/LC வகுப்புகளில் 10 Km சுை்ைளவு ஆய்வுப் 
பகுதியில் அகனத்து 6 LU/LC வகுப்புகளும் உள்ளன, அட்டவரண 3.2 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளன, இதில் விவோய நிலம் அதிக வககககளக் பகாண்டுள்ளது 

பயிரிடப்பட்ட மை்றும் பயிரிடப்படாத பயிர ் நிலங்ககளக் பகாண்ட நிலம் 40.33 % 

(126.668கிமீ2), பதாடரந்்து காடுககள உள்ளடக்கியது 32.53% (102.19 கிமீ2),1% பவை்று 

நிலத்கத உள்ளடக்கிய பாழான நிலம் (3.14கிமீ2) மை்றும் சதாட்டம் 13.09 % (41.11கிமீ2), 

அகதத ் பதாடரந்்து கட்டப்பட்ட நிலம் 12.62% (39.65கிமீ2), நீரந்ிகல 0.28% (0.89கிமீ2) 

மை்றும் ககடசி மை்ை சுரங்கம் 0.14 % (0.45 கிமீ2) பகாண்டுள்ளது. பமாத்த திட்டப் 

பகுதியின் சவறு சில அம்ேங்ககளக் காட்சிப்படுத்துவகத நிலப்பரப்பு 

கடினமாக்குகிைது. ஆய்வுப் பகுதி NH-79, NH 179A ஆகியவை்றுடன் நன்கு 

இகணக்கப்பட்டிருப்பதும் கவனிக்கப்படுகிைது. இது ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ 

சுை்ைளவுக்குக் கீசழ பேல்கிைது. பவவ்சவறு நிலப் பயன்பாடுகளின் இருப்பு படம் 3.5 
இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 3.2. LU/LC மற்றும் அதன் உள்ளடக்கம் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

வ. 

எண் 
நிரல I நிரல -II பகுதி (கிமீ2) சதவிதம் (%) 

1 கட்டப்பட்ட நிலம் கட்டப்பட்ட நிலம் 39.65 12.62 

2 காடு காப்புக் காடு 102.19 32.53 

3 

 
விவோய நிலம் பயிரக்ள் 126.668 40.33 

4 தரிசு நிலம் 

பவை்று நிலம் 3.14 1.00 

சதாட்டம் 41.11 13.09 

5 நீர ்நிகல நீர ்நிகல 0.89 0.28 

6 மை்ைகவகள் சுரங்க நிலம் 0.45 0.14 

பமாத்தம் 314.1 100 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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படம் 3.5: 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள LU/LC வரகப்பாட்டின் ரப விளக்கப்படம் 

படம் 3.6: LU/LC 10 கிமீ சுற்றளவு விவைங்கள் 

 சமசல உள்ள அட்டவகண மை்றும் கப வகரபடத்திலிருந்து, ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள நிலத்தின் பபரும்பகுதி விவோய நிலம் (பயிர ்நிலத்கதயும் உள்ளடக்கியது) 40.33 

% மை்றும் நீரந்ிகலகள் (நதிகள் ஓகட கால்வாய்கள்) 0.28 % என்று ஊகிக்கப்படுகிைது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பமாத்த சுரங்கப் பகுதி 5.2% ஆகும். கிளஸ்டர ் பகுதி 5.505 

பெக்சடர ் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் உள்ள பமாத்த சுரங்கப் பகுதிக்கு பங்களிக்கிைது. 
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Bare Land

1%
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வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப                     68 

சுரங்க நடவடிக்கககளின் இந்த சிறிய ேதவீதம் சுை்றுேச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்கத ஏை்படுத்தாது. 

3.6 SOI இடவியல் தாள்களில் இருந்து இடம்சாை் தைவு 

 ஒரு GIS இடஞ்ோரந்்த தரவுத்தளத்கத உருவாக்குவது ஒரு சிக்கலான 
பேயல்பாடாகும், சமலும் இது முழு சவகலயின் இதயமாகும்; இது தரவு பிடிப்பு, 
ேரிபாரப்்பு மை்றும் கட்டகமப்பு பேயல்முகைககள உள்ளடக்கியது. மூல புவியியல் 
தரவு சடாசபாஷீட்கள், வான்வழி புககப்படங்கள், பேயை்ககக்சகாள் படங்கள் மை்றும் 
அட்டவகணகள் சபான்ை பல்சவறு அனலாக் மை்றும் டிஜிட்டல் வடிவங்களில் 
கிகடக்கிைது. இந்த அகனத்து ஆதாரங்களிலிருந்தும், சடாசபாஷீட்களின் ஆதாரம் 
இயை்கக வள விஞ்ஞானி மை்றும் சுை்றுேச்ூழல் ஆரவ்லரக்ளுக்கு மிகவும் கவகல 
அளிக்கிைது. 

  தை்சபாகதய ஆய்வில், SOI நிலப்பரப்பு வகரபடங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட 
அத்தியாவசிய வகரபடங்கள். நிலப்பரப்பு வகரபடங்ககளப் பயன்படுத்தி, வடிகால் 
வகரபடம் மை்றும் விளிம்பு வகரபடம் ஆகியகவ உருவாக்கப்பட்டன. வகரபடங்கள் 
ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மை்றும் குறிப்பு விதிமுகைகளின் (ToR) சதகவக்கு 
இணங்கக்கூடிய பண்புகளுடன் தயாரிக்கப்படுகின்ைன. பூமியின் சமை்பரப்பில் உள்ள 
நிறுவனங்களின் இருப்பிடம் பின்னர ் ஒப்புக் பகாள்ளப்பட்ட ஒருங்கிகணப்பு 
அகமப்பின் மூலம் குறிப்பிடப்படுகிைது. பபரும்பாலான GISக்கு, ஆய்வுக்கு 
பயன்படுத்தப்படும் ஒருங்கிகணப்பு அகமப்பின் பபாதுவான ேட்டகம் UTM 
ஒருங்கிகணப்பு அகமப்பு ஆகும். அகனத்து வகரபடங்களும் முதலில் புவி-
குறிப்பிடப்பட்டகவ. எபேன்ஷியல் வகரபடங்ககளத் தயாரிக்கப் 
பயன்படுத்தப்படுவதை்கு முன், ரிசமாட் பேன்சிங் தரவுகளிலும் இசத நகடமுகை 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. கட்டப்பட்ட பகுதிகள் மை்றும் பதாழிை்ோகலககள 
இகணக்கும் ோகல பநட்பவாரக்் உள்ளது. நிலப்பரப்பு நிகலகமகள் கருப்பு பருத்தி 
மண் மை்றும் பிட் அகல அகலயான நிலப்பரப்பாக இருப்பதால், தளத்தின் 
இருப்பிடத்கதே ்சுை்றி வடிகால் வகலயகமப்பு உள்ளது.  

3.7  மண்ணின் பண்புகள் 

  மண்கண பரவலாக 6 பபரிய மண் வகககளாகப் பிரிக்கலாம், அதாவது சிவப்பு 

இன்சிட்டு, சிவப்பு பகாலுவல் மண், கருப்பு மண், பழுப்பு மண், வண்டல் மண் மை்றும் 

கலப்பு மண். மாவட்டத்தின் பபரும்பகுதி பரட் இன்சிட்டு மை்றும் பரட் பகாலுவல் 

மண்ணால் சூழப்பட்டுள்ளது. சேலம், ஆத்தூர,் ஓமலூர ் மை்றும் ேங்கரி தாலுகாக்களில் 

பதாகுதி மண் அதிகமாக காணப்படுகிைது. பழுப்பு மண் ஏை்காட்டின் 

பபரும்பகுதிகயயும், சேலம் மை்றும் ஓமலூர ் தாலுகாக்களின் சில பகுதிககளயும் 

ஆக்கிரமித்துள்ளது மை்றும் வண்டல் மண் ஓமலூர ் மை்றும் ேங்கரி தாலுகாக்களில் 

ஆை்றின் ஓரங்களில் காணப்படுகிைது. 

  இப்பகுதியின் மண் விவரத்கத ஆய்வு பேய்வதை்காக, பல்சவறு நில பயன்பாட்டு 

நிகலகமககளக் குறிக்கும் வககயில் கல் சுரங்கப் பகுதியிலும் அகதே ் சுை்றியுள்ள 

மண்ணின் நிகலகயயும் மதிப்பிடுவதை்கு மாதிரி இடங்கள் சதரந்்பதடுக்கப்பட்டன. 

மாதிரிகள் 15-20 பேமீ ஆழம் வகர மண்ணில் ஒரு சகார-்கட்டர ் சமாதியதன் மூலம் 

சேகரிக்கப்பட்டன. ஆய்வு பகுதிக்குள் பமாத்தம் 6 மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு 

பகுப்பாய்வு பேய்யப்பட்டன. மண் மாதிரி எடுக்கும் இடங்களின் விவரங்கள் 
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வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப                     69 

அட்டவரண 3.3 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மை்றும் படம்-3.7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

சகாகட காலத்தில் ஆய்வு காலத்தில் ஒரு முகை மாதிரி எடுக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண 3.3: மண் மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 
எண் 

இருப்பிடக் 
குறியீடு 

இடம் தூைம் 

(கிமீ) 
காற்றின் 

திரச 

அளவுமகால்கள் 

திட்ட தளம் பபாருத்து 

1. S1 மூணுக்சகாட்கடக்காடு 2.77 பதன்கிழக்கு சமல்காை்று 

2. S2 சமட்டுப்பட்டி காலனி 4.37 பதன்கிழக்கு சமல்காை்று 

3. 

S3 சுப்ரமணி மளிகக 
ஸ்சடார,் ராமலிங்கபுரம் 
அருகில் உள்ள குடியிருப்பு 

0.57 வடசமை்கு கீழ்க்காை்று 

4. S4 அசயாத்தியாப்பட்டினம் 3.77 வடசமை்கு கீழ்க்காை்று 

5. S5 நாட்டாமங்கலம் 4.70 வடகிழக்கு குறுக்கு காை்று 

6. S6 காசி நகர ் 3.66 பதன்சமை்கு குறுக்கு காை்று 

  சேகரிக்கப்பட்ட மண் மாதிரிகள் இயை்பியல்-ரோயனம் மை்றும் ஊட்டேே்த்து 
அளவுருக்களுக்கான NABL/MOEF அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகத்தில் பகுப்பாய்வு 
பேய்யப்பட்டன. இயை்பியல், சவதியியல் பண்புகள் மை்றும் கன உசலாகங்களின் 
பேறிவுகள் தீரம்ானிக்கப்பட்டன, சமலும் முடிவுகள் அட்டவரண 3.5 இல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

படம் 3.7: மண் மாதிைி இடங்களுடன் ஆய்வு பகுதி வரைபடம் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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அட்டவரண 3.4: மண்ணின் மசாதரன முடிவுகள் 

 

 

 

 

 

 

வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 

முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற 

1 pH … 7.63 7.58 7.15 7.28 7.53 7.75 
IS 2720 

(பாகம்-26) 

2 

மின் 
கடத்துத்திைன் 
(EC) 

µs/cm 483 542.0 437.0 318 319.0 323.0 IS 14767 

3 அகமப்பு … களிமண் களிமண் களிமண் களிமண் களிமண் 
மணை் 

களிமண் 

IS 2720 

(பாகம்-4) 

4 மணல் % 36.8 37.4 34.4 34.0 35.1 46.6 
IS 2720 

(பாகம்-4) 

5 வண்டல் மண் % 33.1 33.5 35.2 38.8 40.2 36.2 
IS 2720 

(பாகம்-4) 

6 களிமண் % 30.1 28.1 30.4 26.2 24.7 17.2 
IS 2720 

(பாகம்-4) 

7 
நீர ்தாங்கும் 
திைன் (WHC) 

% 30.0 32.0 43.0 27.0 33.0 37.0 
IS 2720 

(பாகம்-2) 

மாதிைி எடுக்கப்பட்ட 
மததி 

20.05.2021 மாதிைி முரற ETS/STP/SOIL-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 
25.05.2021 மாதிைி அளவு 2.0 Kg. 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 
31.05.2021 மபக்கிங் நிரல சீல் 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது ETS STAFF மபக்கிங் இன் பாலி சபக் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 

முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற 

8 
பமாத்த 
அடரத்்தி 

g/cm3 1.06 1.34 1.05 1.19 1.11 0.85 
IS 2386 

(பாகம்-4 ) 
9 சபாசராசிட்டி % 13.5 25.5 36.5 38.5 29.8 36.2 IS 13030 

10 கால்சியம் (Ca) mg/kg 15.3 129.0 137.0 143.8 152.8 128.0 
IS 2720 

(பாகம்-23) 

11 
பமக்னீசியம், 
(Mg) 

mg/kg 26.8 23.4 26.2 29.6 36.0 21.4 
ETS/STP/SOIL-

08 

12 மாங்கனீசு (Mn) mg/kg 32.7 35.4 23.8 32.1 31.7 18.6 
ETS/STP/SOIL-

18 

13 துத்தநாகம் (Zn) mg/kg 0.55 0.62 1.27 1.28 1.21 0.48 
ETS/STP/SOIL-

18 

14 சபாரான் (B) mg/kg 0.75 0.78 0.69 0.77 1.12 0.44 
ETS/STP/SOIL-

18 

15 குசளாகரடு (Cl) mg/kg 137.2 167.0 138.4 139 142.4 191.0 BS 1377 -3 

16 

பமாத்த 
ககரயக்கூடிய 
ேல்சபட் 

% 152.0 120.0 126.1 168 149.5 125.6 
IS 2720 

(பாகம்-27 ) 

17 
பபாட்டாசியம் 
(K) 

mg/kg 40.5 46.7 56.3 37.7 31.6 24.0 
ETS/STP/SOIL-

18 

18 
பாஸ்பரஸ் 
(PO4) 

mg/kg 0.86 1.57 0.99 1.15 1.16 0.60 
ETS/STP/SOIL-

19 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எண் 

மசாதரன 
அளவுரு 

அலகு 
S1 

முடிவுகள் 

S2 

முடிவுகள் 

S3 

முடிவுகள் 

S4 

முடிவுகள் 

S5 

முடிவுகள் 

S6 

முடிவுகள் 

மசாதரன 
முரற 

19 
பமாத்த 
கநட்ரஜன் (N) 

mg/kg 152.5 150.0 142.6 237.0 126.4 181.6 
ETS/STP/SOIL-

15 

20 காட்மியம் (Cd) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
ETS/STP/SOIL-

18 

21 குசராமியம் (Cr) mg/kg <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
ETS/STP/SOIL-

18 

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

18 

23 பலட் (Pb) mg/kg 0.77 0.64 0.49 1.30 1.36 0.37 
ETS/STP/SOIL-

18 

24 இரும்பு (Fe) mg/kg 1.75 1.28 1.63 2.46 2.08 2.42 
ETS/STP/SOIL-

18 

25 
கரிமப் 
பபாருள் (OM) 

% 1.26 1.90 1.78 1.70 1.63 1.23 
IS 2720 

(பாகம்-22) 

26 
ஆரக்ானிக் 
காரப்ன் (OC) 

% 0.78 1.06 1.61 1.68 0.85 0.87 BS 1377 -3 

27 

சகஷன் 
எக்ஸ்சேஞ்ே ்
திைன் (CEC) 

meq/100g 32.5 32.6 33.7 38.7 40.0 42.0 
IS 2720 

(பாகம்-24) 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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அவதானிப்புகள்:  

➢ மண் மாதிரிகளின் pH 7.15 முதல் 7.75 வகர சவறுபட்டது. இது ேை்று கார 

மண்கணக் குறிக்கிைது 

➢ மண் மாதிரிகளின் பமாத்த அடரத்்தி 0.85 முதல் 1.34 g/cm3 வகர மாறுபடுகிைது 

➢ மண் மாதிரிகளில் உள்ள கரிமப் பபாருட்கள் 1.23 முதல் 1.90% வகர 

சவறுபடுகின்ைன. 

➢ மண் மாதிரிகளில் பமாத்த கநட்ரஜன் 126.4 முதல் 181.6 mg/kg வகர 

மாறுபடுகிைது 

➢ நீர ்தாங்கும் திைன் (WHC)மண் மாதிரிகளில் 27 முதல் 43% வகர மாறுபடுகிைது. 

  மண் மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு முடிவுகளிலிருந்து, மண் குகைவாக இருந்து 
நடுத்தர வளமானதாகவும், குகைந்த உை்பத்தித் திைன் பகாண்டதாகவும் 
காணப்பட்டது. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணுக்கு கருவுறுதல் நிகலகய 
சமம்படுத்தவும் பயிர ் உை்பத்தித் திைகன அதிகரிக்கவும் கூடுதல் உரங்கள் 
சதகவப்படுகின்ைன. இது நுண்ணூட்டேே்த்தின் சமாேமான அளகவயும் குறிக்கிைது. 
கரிமப் பபாருட்கள் 1.25 முதல் 1.92% வகர காணப்பட்டது, இது மண்ணில் மிதமான 
கரிம உள்ளடக்கத்கதக் குறிக்கிைது. ஒட்டுபமாத்தமாக, அப்பகுதியில் உள்ள 
மண்ணின் தரம், மிதமான உை்பத்தித்திைனுடன் நடுத்தர முதல் நியாயமான 
வளமானதாக காணப்பட்டது. 

3.8  காற்று சூழல் 

3.8.1 வானிரல ஆய்வு 

  மாவட்டம் பவப்பமண்டல காலநிகலகய அனுபவிக்கிைது. நவம்பர ் முதல் 
ஜனவரி வகரயிலான காலகட்டத்தில் வானிகல இதமாக இருக்கும். வடகிழக்கு 
பருவமகழயின் சபாது ோதாரண மகழயும், பதன்சமை்கு பருவமகழயின் சபாது 
மிதமான மகழயும் பபய்யும். 

  காை்றின் தரத்கதப் புரிந்துபகாள்வதை்கு வானிகல ஆய்வு முக்கியமானது. 
வானிகல நிகல மை்றும் வளிமண்டல சிதைல் ஆகியவை்றுக்கு இகடசயயான 
அத்தியாவசிய உைவு, பரந்த பபாருளில் காை்கை உள்ளடக்கியது. காை்றின் ஏை்ை 
இைக்கங்கள் மிகவும் பரந்த சநரத்தில், சிதைகல நிகைசவை்றி, அவை்றுடன் 
பதாடரப்ுகடய பிை பேயல்முகைககள வலுவாக பாதிக்கின்ைன. 

  பகாத்து குவாரிககள மூடி, திட்ட தளத்தில் தை்காலிக வானிகல ஆய்வு 
நிகலயம் நிறுவப்பட்டது. காை்றின் ஓட்டம், காை்றின் சவகம், காை்றின் திகே, 
ஈரப்பதம் மை்றும் பவப்பநிகல ஆகியகவ மணிசநர அடிப்பகடயில் பதிவு 
பேய்யப்படும் வககயில், தகர மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த நிகலயம் 
நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

  மாவட்டம் பவப்பமண்டல காலநிகலகய அனுபவிக்கிைது. நவம்பர ் முதல் 
ஜனவரி வகரயிலான காலகட்டத்தில் வானிகல இதமாக இருக்கும். பபாதுவாக 
காகல சவகளகளில் பிை்பககல விட அதிக ஈரப்பதம் இருக்கும், ேராேரியாக 
ஈரப்பதம் 75% அதிகமாக இருக்கும். ஜூன் முதல் நவம்பர ் வகரயிலான 
காலகட்டத்தில், மதியம் ஈரப்பதம் ேராேரியாக 60% ஐ விட அதிகமாக இருக்கும். 
ஆண்டின் பிை்பகுதியில் மதியம் வைண்டதாக இருக்கும், சகாகட மதியங்கள் 
வைண்டதாக இருக்கும். 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப                     74 

  பவப்பமான வானிகல மாரே் ்மாத பதாடக்கத்தில் பதாடங்குகிைது, அதிகபட்ே 

பவப்பநிகல ஏப்ரல் மை்றும் சம மாதங்களில் அகடயும். ஜூன் நடுப்பகுதியில் இருந்து 

வானிகல படிப்படியாக குளிரே்ச்ியகடகிைது மை்றும் டிேம்பர ்மாதத்திை்குள் ேராேரி 
தினேரி அதிகபட்ே பவப்பநிகல 30.2°C ஆகவும், ேராேரி தினேரி குகைந்தபட்ே 

பவப்பநிகல ஜனவரியில் 19.2 ° C மை்றும் 19.6 ° C ஆகவும் குகைகிைது. 

(ஆதாரம்: Microsoft Word - Salem-DT-GW-BR-Approved.doc (cgwb.gov.in)) 

  இப்பகுதி முழுவதும் வைண்ட காலநிகலகய அனுபவிக்கிைது. நவம்பர ் முதல் 

ஜனவரி வகரயிலான காலகட்டத்தில் வானிகல இதமாக இருக்கும். வைண்ட 

மாதங்கள் ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வகர, ேராேரி ஈரப்பதம் மதியம் 40% ஆகும். மகழ 

பபய்யும் மாதங்களில் கூட ேராேரி ஈரப்பதம் பேறிவூட்டல் அளகவ விடக் குகைவாக 

இருக்கும். காை்று பபாதுவாக சலோனது. நவம்பர ் முதல் ஏப்ரல் வகர காை்று 

முக்கியமாக வடகிழக்கு திகேயில் இருந்து வீசுகிைது, சம முதல் பேப்டம்பர ் வகர 

பதன்சமை்கு சமசலாங்கி இருக்கும். பவப்பமான வானிகல மாரே் ் மாத 

பதாடக்கத்தில் பதாடங்குகிைது, அதிகபட்ே பவப்பநிகல ஏப்ரல் மை்றும் சம 

மாதங்களில் அகடயும். ஜூன் நடுப்பகுதியிலிருந்து டிேம்பர ்மாதத்திை்குள் வானிகல 

படிப்படியாக குளிரே்ச்ியகடகிைது; ேராேரி தினேரி அதிகபட்ே பவப்பநிகல 30.2°C 

ஆகவும், ேராேரி தினேரி குகைந்தபட்ே பவப்பநிகல ஜனவரியில் 19.2°C ஆகவும் 

குகைகிைது. 

  காை்றின் தரத்கதப் புரிந்துபகாள்வதை்கு வானிகல ஆய்வு முக்கியமானது. 

வானிகல நிகல மை்றும் வளிமண்டல சிதைல் ஆகியவை்றுக்கு இகடசயயான 

அத்தியாவசிய உைவு, பரந்த பபாருளில் காை்கை உள்ளடக்கியது. காை்றின் ஏை்ை 

இைக்கங்கள் மிகவும் பரந்த சநரத்தில், சிதைகல நிகைசவை்றி, அவை்றுடன் 

பதாடரப்ுகடய பிை பேயல்முகைககள வலுவாக பாதிக்கின்ைன. 

  பகாத்து குவாரிககள மூடி, திட்ட தளத்தில் தை்காலிக வானிகல ஆய்வு 

நிகலயம் நிறுவப்பட்டது. காை்றின் ஓட்டம், காை்றின் சவகம், காை்றின் திகே, 

ஈரப்பதம் மை்றும் பவப்பநிகல ஆகியகவ மணிசநர அடிப்பகடயில் பதிவு 

பேய்யப்படும் வககயில், தகர மட்டத்திலிருந்து 3 மீ உயரத்தில் இந்த நிகலயம் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

  பதன்சமை்கு மை்றும் வடகிழக்கு பருவமகழயின் தாக்கத்தின் கீழ் மாவட்டம் 

மகழகயப் பபறுகிைது. வடகிழக்கு பருவமகழ மாவட்டத்தின் மகழக்கு முக்கியமாக 

பங்களிக்கிைது. வங்காள விரிகுடாவில் ஏை்பட்டுள்ள காை்ைழுத்த தாழ்வு நிகல 

காரணமாக ஏை்படும் சூைாவளி புயல் வடிவில் பபரும்பாலான மகழப்பபாழிவு 

ஏை்படுகிைது. பதன்சமை்கு பருவமகழ மிகவும் சீரை்ைது மை்றும் சகாகட மகழ மிகக் 

குகைவு. மாவட்டத்தில் ஆண்டு ேராேரி மகழயளவு சுமார ்577.7 மிமீ முதல் 1135.50 மிமீ 

வகர மாறுபடும். (ேராேரி மகழயளவு 997.9 மி.மீ.) ேராேரி ஆண்டு மகழ மை்றும் 6 

ஆண்டு மகழப்பபாழிவு, பேன்கன ஐஎம்டியில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டகவ 

பின்வருமாறு 

அட்டவரண 3.5: மரழப்பபாழிவு தைவு 

உண்ரமயான மரழப்பபாழிவு (மிமீ)  

சாதாைண மரழப்பபாழிவு 

(மிமீ) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

830.80 857.70 1135.50 577.5 1006.5 712.9 997.9 

                          (ஆதாரம்: https://www.twadboard.tn.gov.in/content/Salem) 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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  சேலம் மாவட்டத்தின் ஆண்டு மகழயின் அளவு (1970-2000) 898 மிமீ ஆகும். 2010-

2040 (2020கள்), 2040- 2070 (2050கள்) மை்றும் 2070-2100 (2080கள்) காலகட்டங்களில் 

சேலத்தில் பபய்யும் மகழயின் கணிப்புகள் (1970-2000) முகைசய 2.0%, 2.0% மை்றும் 

7.0% குகைவகதக் குறிக்கிைது. 

  பதன்சமை்கு மை்றும் வடகிழக்கு பருவமகழயின் பேல்வாக்கின் கீழ் மாவட்டம் 

மகழகயப் பபறுகிைது. வடகிழக்கு பருவமகழ மாவட்டத்தின் மகழக்கு முக்கியமாக 

பங்களிக்கிைது. மாவட்டத்தில் ோதாரண வருடாந்த மகழப்பபாழிவு சுமார ் 800 மிமீ 

முதல் 1600 மிமீ வகர மாறுபடும். இது மாவட்டத்தின் பதன்சமை்குப் பகுதியில் 

ேங்கரிகயே ் சுை்றி (800 மிமீ) குகைந்தபட்ே அளவாகும். இது படிப்படியாக வடக்கு, 

வடகிழக்கு மை்றும் கிழக்கு சநாக்கி அதிகரித்து, வடக்கு பகுதியில் அதிகபட்ேமாக 

ஏை்காட்கட (1594.3 மி.மீ.) அகடகிைது. பதன்சமை்கு பருவமகழயின் சபாது 

மாவட்டத்தின் இயல்பான மகழயளவு 380 மி.மீ மை்றும் வடகிழக்கு பருவமகழயின் 

சபாது 347 மி.மீ. 

(ஆதாரம்: 9_SALEM_RAINFALL.pdf (tnenvis.nic.in)) 

அட்டவரண 3.6: தளத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வானிரல தைவு 
வ. 

எண் 
அளவுருக்கள் மாை்ச ்- 2021 ஏப்ைல் - 2021 மம - 2021 

1 பவப்பநிகல (0C) 

அதிகபட்ேம் 39.7 40.4 40.8 

குகைந்தபட்ேம் 19.2 21.7 22.0 

ேராேரி 24.5 26.3 27.2 

2 ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) ேராேரி 54 58 62 

3 
காை்றின் சவகம் 

(மீ/வி) 

அதிகபட்ேம் 6.7 6.2 6.9 

குகைந்தபட்ேம் 2.9 2.4 2.1 

ேராேரி 3.3 3.7 3.5 

4 கிளவுட் கவர ்(OKTAS)  0-8 0-8 0-8 

5 காை்ைடிக்கும் திகே  
பதன்கிழக்கு, 

வடசமை்கு 

பதன்கிழக்கு, 
வடசமை்கு 

பதன்கிழக்கு 

                                                            ஆதாரம்: ஆன்-கேட் கண்காணிப்பு/மாதிரி  

3.8.2 வானிரல தைவுகளின் பகுப்பாய்வு, மசலம் 

இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயம் ஒரு நாகளக்கு இரண்டு முகை தரவுககள பதிவு 
பேய்கிைது. 08:30 மணி மை்றும் 17:30 மணி. 

கண்காணிப்புக் காலத்தில் பதிவுபேய்யப்பட்ட வானிகலத் தரவு, அடிப்பகடத் 
தகவலின் ேரியான விளக்கத்திை்கும் காை்றின் தரம் கணிப்பிை்கான உள்ளீட்டிை்கும் 
மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வானிகல அளவுருக்கள் பை்றிய வரலாை்று தரவுகள் 
பிராந்தியத்தின் பபாதுவான வானிகல ஆட்சிகய அகடயாளம் காண்பதில் முக்கிய 
பங்கு வகிக்கிைது. வானிகல மாறுபாடுகளின் அடிப்பகடயில் ஆண்கட நான்கு 
பருவங்களாகப் பிரிக்கலாம்: 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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குளிரக்ாலம் : டிேம்பர ்முதல் பிப்ரவரி வகர 

முன் பருவமகழ/சகாகடக்காலம் : மாரே் ்முதல் சம வகர 

பருவமகழ : ஜூன் முதல் பேப்டம்பர ்வகர 

பிந்கதய பருவமகழ : அக்சடாபர ்முதல் நவம்பர ்வகர 

 

படம் 3.8: தளத்தின் குறிப்பிட்ட காற்று 2021 மாை்ச ்முதல் மம 2021 வரை 

அட்டவரண 3.7: காற்றின் திரச மற்றும் காற்றின் மவகம் 

காற்றடிக்கும் திரச அதிை்பவண் % 

சமல்காை்று திகே NE (30 %) 

கீழ்க்காை்று திகே SW (10%) 

அகமதியான சூழ்நிகலகள் (%) <2 mph 

ேராேரி சவகம் 3.1 mph 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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3.8.3 அடிப்பரட சுற்றுப்புற காற்றின் தைம் 

 மாரே் ் 2021 முதல் சம 2021 வகரயிலான காலகட்டத்தில் ோதாரணக் கல் குவாரி 
குத்தகக பகுதி மை்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்கள் உட்பட 7 இடங்களில் ஆய்வுப் 
பகுதிக்குள் சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் கண்காணிக்கப்பட்டது. கண்காணிப்பு 
இடங்கள் அட்டவரண 3.8 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன மை்றும் படம் 3.11 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளன. 

 இப்பகுதியில் காை்று மாசுபாட்டின் பல்சவறு ஆதாரங்கள் கல் பவட்டிஎடுத்தல், 
நசுக்கும் நடவடிக்கககள் மை்றும் வாகன சபாக்குவரத்து ஆகும். அடிப்பகடக் 
காை்றின் தர ஆய்வின் (10-கிமீ சுை்ைளவு) முதன்கமயான சநாக்கமானது, அடிப்பகடத் 
தகவகல உருவாக்குவதை்கு அப்பகுதியின் தை்சபாகதய காை்றின் தரத்கத 
மதிப்பிடுவதாகும். ஆய்வுப் பகுதியானது பபரும்பாலும் கிராமப்புைே ் சூழகலக் 
குறிக்கும் கல் சுரங்க குவாரிகள் மை்றும் பநாறுக்கிகள் உள்ளன. 

 பிராந்திய காலநிகல தரவு, ஆய்வுக் காலத்தில் காை்று வீசும் திகேகய அறிய 
வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வுக் காலத்தில் நிலவும் காை்றின் முக்கிய 
திகேகள், உணரத்ிைன் ஏை்பிகள், மனித குடியிருப்புகள் மை்றும் சுை்றியுள்ள சுரங்க 
நடவடிக்கககள் ஆகியவை்கைக் கருத்தில் பகாண்டு இடங்கள் அகடயாளம் 
காணப்பட்டன. 

 சுவாே துகள்கள் (PM10), நுண் துகள்கள் (PM2.5), ேல்பர ் கட ஆக்கேடு (SO2) மை்றும் 
கநட்ரஜன் ஆக்கேடுகள் (NOx) ஆகியவை்றின் அளவுகள் அடிப்பகட நிகலகய 
நிறுவுவதை்காக கண்காணிக்கப்பட்டன. PM10 ஆனது, வடிகட்டி காகிதங்களில் 
சுவாசிக்கக்கூடிய தூசி மாதிரிகளின் உதவியுடன் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டது மை்றும் 
SO2 & NOx ஆனது RD மாதிரிகளுடன் இகணக்கப்பட்ட இம்பிங்கரக்ளில் அந்தந்த 
உறிஞ்சுதல் ஊடகங்களில் உறிஞ்ேப்பட்டு ஸ்பபக்ட்சரா-ஃசபாட்சடாபமட்ரிக் 
முகையில் பகுப்பாய்வு பேய்யப்பட்டது. PM2.5 நுண் துகள் மாதிரிகள் உதவியுடன் 
கண்காணிக்கப்பட்டது. குகைந்தபட்ேம், அதிகபட்ேம், ேராேரி மை்றும் 98வது ேதவீத 
மதிப்புகள் அகனத்து AAQ கண்காணிப்பு நிகலயங்களிலும் கவனிக்கப்பட்ட மூல 
தரவுகளிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டு முடிவுகள் அட்டவரண 3.9 இல் 
சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.8: சுற்றுப்புற காற்றின் தைக் கண்காணிப்பு இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 
எண் 

நிரலயக் 
குறியீடு 

இடங்கள் 

தூைம் 

(கிமீ) 
காற்றின் 

திரச 
அளவுமகால்கள் 

திட்ட தளம் பபாருத்து 

1 AAQ1 திட்ட தளம் - 
கமய 

மண்டலம் 

கமய 
மண்டலம் 

2 AAQ 2 மூணுக்சகாட்கடக்காடு 2.77 பதன்கிழக்கு சமல்காை்று 

3 AAQ 3 சமட்டுப்பட்டி காலனி 4.37 பதன்கிழக்கு சமல்காை்று 

4 AAQ 4 

சுப்ரமணி மளிகக 
ஸ்சடார,் ராமலிங்கபுரம் 

அருகில் உள்ள 
குடியிருப்பு 

0.57 வடசமை்கு கீழ்க்காை்று 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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5 AAQ 5 அசயாத்தியாப்பட்டினம் 3.77 வடசமை்கு கீழ்க்காை்று 

6 AAQ 6 நாட்டாமங்கலம் 4.70 வடகிழக்கு குறுக்கு காை்று 

7 AAQ 7 காசி நகர ் 3.66 பதன்சமை்கு குறுக்கு காை்று 

 

 

 

 

படம் 3.9: காற்று கண்காணிப்பு இடங்களுடன் கூடிய ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம் 

 

  



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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அட்டவரண 3.9: சுற்றுப்புற காற்றின் தை முடிவுகளின் சுருக்கம் 

 

துகள் பபாருள் PM-2.5 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 21.8 20.1 20.9 21.7 0.54 

AAQ-2 24.7 21.7 23.2 24.7 0.94 

AAQ-3 21.8 19.1 20.4 21.8 0.85 

AAQ-4 21.3 17.8 19.5 21.0 0.98 

AAQ-5 24.6 21.1 23.1 24.4 0.96 

AAQ-6 25.9 22.1 24.1 25.8 1.19 

AAQ-7 24.9 22.9 23.5 24.9 0.81 

துகள் பபாருள் PM-10 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 42.8 39.9 41.4 42.8 0.74 

AAQ-2 46.4 42.4 44.4 46.3 1.22 

AAQ-3 42.8 38.4 40.1 42.5 1.01 

AAQ-4 41.9 39.4 40.9 41.9 0.90 

AAQ-5 47.2 42.7 44.4 46.9 1.09 

AAQ-6 47.6 43.5 45.8 47.3 0.88 

AAQ-7 46.9 43.2 45.5 46.8 1.00 

சல்பை் ரட ஆக்ரஸடு SO2 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 9.8 7.8 8.7 9.8 0.53 

AAQ-2 8.8 7.1 8.2 8.8 0.53 

மாதிைி 
எடுக்கப்பட்ட மததி 

- மாதிைி முரற ETS/STP/AIR-01 

பகுப்பாய்வு 

பதாடக்க மததி 
05.03.2021 மாதிைி அளவு - 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 
31.05.2021 மபக்கிங் நிரல - 

மாதிைி 
எடுக்கப்பட்டது 

ETS ஊழியரக்ள் வானிரல நிலவைம் பதளிவு 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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AAQ-3 7.8 5.6 6.7 7.7 0.47 

AAQ-4 6.9 5.1 6.0 6.8 0.44 

AAQ-5 7.9 6.2 7.0 7.8 0.43 

AAQ-6 7.9 6.1 7.2 7.8 0.39 

AAQ-7 7.9 6.1 7.2 7.8 0.37 

ரநட்ைஜன் ஆக்ரஸடு NO2 

 நிரலய 

குறியீடு 
அதிகபட்சம் குரறந்தபட்சம் சைாசைி 98 சதவீத மதிப்பு STDEV 

AAQ-1 24.7 19.5 21.7 24.7 1.41 

AAQ-2 24.7 20.5 23.5 24.7 1.30 

AAQ-3 23.9 20.6 22.5 23.8 0.74 

AAQ-4 24.9 21.1 23.5 24.8 1.01 

AAQ-5 24.9 22.2 23.4 24.8 0.90 

AAQ-6 24.9 21.5 23.7 24.8 0.80 

AAQ-7 26.8 21.9 23.9 26.2 1.37 

 

3.8.4 முதன்ரம தைவுகளின் அவதானிப்புகள்: 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் PM2.5 பேறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 17.8 முதல் 25.9 μg/m3 வகர 

மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் PM10 பேறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 38.4 முதல் 47.6 μg/m3 வகர 

மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் SO2 பேறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 5.1 முதல் 9.8 μg/m3 வகர 

மாறுபடுகிைது. 

➢ ஆய்வுப் பகுதியில் NO2 பேறிவு ஆய்வுக் காலத்தில் 19.5 முதல் 26.8 μg/m3 வகர 

மாறுபடுகிைது. 

சமசல உள்ள முடிவுகளிலிருந்து, அகனத்து கண்காணிப்பு இடங்களிலும் PM10, PM2.5, SO2 
மை்றும் NO2 ஆகியவை்றுடன் கூடிய சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் CPCB ஆல் 
குறிப்பிடப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம். 

3.9 இரைசச்ல் சூழல் 

3.9.1 அடிப்பரட நிரல 

சுை்றுப்புை இகரேே்ல் நிகல கண்காணிப்பு 7 கண்காணிப்பு இடங்களில் 
சமை்பகாள்ளப்பட்டது; சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்கத கண்காணிப்பதை்காக அகவ 
சதரந்்பதடுக்கப்பட்டன. இகரேே்ல் கண்காணிப்பு இடங்களின் விவரங்கள் 
அட்டவரண 3.10 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மை்றும் படம்-3.10 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளது. கண்காணிப்பு நிகலயங்கள் மை்றும் முடிவுகள் அட்டவரண 3.11 
இல் சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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அட்டவரண 3.10: ஆய்வுப் பகுதியில் சத்தம் மாதிைி இடங்கள் 

வ. 
எண் 

நிரலயக் 
குறியீடு 

இடங்கள் 

தூைம் 

(கிமீ) 
காற்றின் 

திரச 
மண்டலம் 

திட்ட தளம் பபாருத்து 

1 N 1 திட்ட தளம் - 
கமய 

மண்டலம் 

கமய 
மண்டலம் 

2 N 2 மூணுக்சகாட்கடக்காடு 2.77 பதன்கிழக்கு சமல்காை்று 

3 N 3 சமட்டுப்பட்டி காலனி 4.37 பதன்கிழக்கு சமல்காை்று 

4 N 4 

சுப்ரமணி மளிகக 
ஸ்சடார,் ராமலிங்கபுரம் 

அருகில் உள்ள 
குடியிருப்பு 

0.57 வடசமை்கு கீழ்க்காை்று 

5 N 5 அசயாத்தியாப்பட்டினம் 3.77 வடசமை்கு கீழ்க்காை்று 

6 N 6 நாட்டாமங்கலம் 4.70 வடகிழக்கு 
குறுக்கு 
காை்று 

7 N 7 காசி நகர ் 3.66 பதன்சமை்கு 
குறுக்கு 
காை்று 

படம் 3.10: இரைசச்ல் கண்காணிக்கும் இடங்கரளக் பகாண்ட ஆய்வுப் பகுதி வரைபடம் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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அட்டவரண 3.11: சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரல கண்காணிப்பு முடிவுகள், [dB(A) 
 

 

 

 

 

 

இடம் N1  N2  N3  

 

N4  

 

வ. 
எண் 

 

மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

1 0600 33.6 42.8 36.5 35.8 46.7 43.3 35.8 42.4 40.5 23.7 46.6 41.7 

2 0700 33.4 42.5 39.9 33.6 46.3 43.5 31.9 39.4 37.1 29.6 48.6 42.6 

3 0800 35.2 46.2 40.0 36.8 46.8 43.2 34.6 43.1 39.8 32.5 49.5 43.6 

4 0900 36.4 48.2 45.5 39.2 38.3 37.2 35.7 41.7 39.3 36.1 47.6 42.8 

5 1000 36.3 47.3 45.8 33.5 47.6 44.8 32.6 40.4 45.1 36.6 46.5 44.1 

6 1100 35.1 45.7 43.3 33.5 44.1 38.8 34.9 43.6 41.1 36.7 45.5 43.0 

7 1200 36.3 44.9 42.5 35.7 44.6 41.1 36.2 46.8 44.2 36.5 46.5 43.9 

8 1300 38.7 45.2 42.7 36.1 47.2 44.5 40.6 48.5 45.1 33.8 45.8 44.5 

9 1400 35.9 45.5 41.9 36.4 43.5 41.9 38.5 47.6 40.7 35.6 45.8 45.1 

10 1500 34.2 43.4 40.9 32.9 44.3 42.6 35.1 41.9 42.5 36.5 48.9 45.3 

மாதிைி எடுக்கப்பட்ட 

மததி 
- மாதிைி முரற ETS/STP/ேத்தம்-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க 

மததி 
22.05.2021 மாதிைி அளவு - 

பகுப்பாய்வு முடிவு 

மததி 
23.05.2021 மபக்கிங் நிரல - 

மாதிைி எடுக்கப்பட்டது 
ETS 

ஊழியரக்ள் 
பகுதியின் வரக பதாழிற்சாரல பகுதி 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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இடம் N1  N2  N3  

 

N4  

 

வ. 
எண் 

 

மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

11 1600 35.7 45.8 42.1 33.7 41.7 39.3 36.2 45.6 43.1 36.4 44.5 43.2 

12 1700 39.7 44.7 42.3 32.9 40.6 38.3 38.5 43.2 40.7 38.2 48.6 46.0 

13 1800 34.5 42.9 41.5 34.6 36.1 40.1 35.7 44.4 41.1 36.7 42.8 44.2 

14 1900 36.8 46.8 43.3 32.8 44.2 21.5 32.9 40.9 38.5 38.4 44.3 41.3 

15 2000 34.5 45.4 42.8 34.6 45.6 42.9 32.5 40.1 37.8 36.9 47.6 44.9 

16 2100 36.2 44.8 42.2 34.9 42.9 39.0 34.8 42.6 40.0 32.6 46.5 38.6 

17 2200 35.8 44.1 43.5 34.5 43.2 40.7 33.9 43.2 40.8 31.5 47.2 39.4 

18 2300 31.5 44.5 38.2 32.9 44.8 40.6 35.6 44.7 39.1 30.2 42.6 37.8 

19 0000 37.6 43.2 39.6 35.8 41.3 38.8 32.6 40.9 38.5 31.0 37.5 36.7 

20 0100 31.6 40.7 39.2 33.7 42.7 39.3 33.9 41.5 39.1 31.5 37.6 35.5 

21 0200 32.5 43.6 39.6 31.5 42.6 39.9 31.5 38.5 36.6 27.2 36.4 33.9 

22 0300 33.9 40.7 38.6 33.9 35.7 34.9 32.6 40.6 38.2 24.6 35.6 32.9 

23 0400 33.5 39.9 37.2 33.4 39.8 36.7 32.3 40.7 38.4 26.7 35.9 32.1 

24 0500 30.5 35.4 33.7 31.5 36.6 34.8 33.4 41.8 39.3 25.6 38.9 30.3 

 பகல் சைாசைி dB(A) 42.4 
  பகல் சைாசைி 

dB(A) 
41.0 

பகல் சைாசைி 
dB(A) 

40.8 
பகல் சைாசைி 

dB(A) 
44.2 

இைவு சைாசைி dB(A) 38 
இைவு சைாசைி 

dB(A) 
38 

இைவு சைாசைி 
dB(A) 

38.5 
இைவு சைாசைி 

dB(A) 
34.5 

 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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இடம் N5  N6  N7  

வ. எண் 
 மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

1 0600 46.3 48.5 39.8 32.7 40.3 38.7 31.4 41.3 36.9 

2 0700 44.6 46.9 40.9 33.5 41.4 39.1 35.6 40.7 38.2 

3 0800 45.8 47.5 4.5 34.48 42.2 39.5 34.6 41.2 39.1 

4 0900 47.1 47.6 42.7 32.9 44.1 38.5 31.3 39.5 39.1 

5 1000 45.9 48.1 43.2 33.6 41.6 39.7 34.5 40.2 37.6 

6 1100 44.3 46.3 45.4 32.3 40.3 38.7 35.8 41.6 39.1 

7 1200 45.8 46.2 46.0 35.7 41.2 37.6 35.6 43.7 41.2 

8 1300 42.2 45.7 45.9 33.8 42.6 39.3 31.5 39.4 40.4 

9 1400 43.8 46.5 45.4 36.1 44.7 41.1 33.9 41.7 42.4 

10 1500 42.9 46.7 45.2 33.2 42.2 40.5 32.2 40.3 42.5 

11 1600 44.6 46.6 45.5 34.6 43.7 41.2 34.2 43.6 41.1 

12 1700 45.9 47.5 46.2 35.5 44.5 42.3 32.3 40.1 43.3 

13 1800 44.7 47.3 46.6 34.2 42.3 40.9 35.9 43.4 40.7 

14 1900 45.8 47.3 43.8 36.8 44.5 42.7 36.1 40.4 42.6 

15 2000 45.2 48.6 42.2 31.9 39.2 36.1 34.7 43.6 41.1 

16 2100 45.7 46.3 40.0 36.7 40.1 37.8 36.5 47.6 40.7 

17 2200 45.1 47.6 39.8 33.6 41.8 39.2 33.8 41.6 38.9 

18 2300 38.7 42.3 39.9 32.6 40.4 38.1 33.5 42.9 39.8 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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இடம் N5  N6  N7  

வ. எண் 
 மநைம் 

(மணி) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

குரறந்த 

பட்சம் 

dB(A) 

அதிக 

பட்சம் 

dB(A) 
dB(A) 

19 0000 35.9 42.6 40.4 33.4 39.2 36.9 31.5 39.4 37.0 

20 0100 34.8 38.8 37.2 33.6 41.4 39.5 32.9 40.2 37.9 

21 0200 35.1 39.9 35.5 34.8 40.6 38.2 33.8 41.7 39.1 

22 0300 34.2 37.5 34.9 31.4 39.2 36.9 31.7 38.5 36.3 

23 0400 35.2 38.1 37.7 35.7 42.7 40.4 32.6 40.7 38.4 

24 0500 33.1 37.4 35.8 32.7 40.7 38.5 31.1 38. 36.3 

பகல் சைாசைி dB(A) 46.1 பகல் சைாசைி dB(A) 39.6 பகல் சைாசைி dB(A) 39.2 

இைவு சைாசைி dB(A) 37.4 இைவு சைாசைி dB(A) 38.8 இைவு சைாசைி dB(A) 37.9 

 

 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம்  
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3.9.2 அவதானிப்புகள்:  

சமசல உள்ள அட்டவகணயில் இருந்து, அகனத்து கண்காணிப்பு இடங்கள் மை்றும் 
கிராமங்களில் சுை்றுப்புை இகரேே்ல் அளவுகள் பகல் சநரத்திை்கு 55 dB(A) மை்றும் இரவு 
சநரத்திை்கு 45 dB(A) அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிை்குள் உள்ளது என கண்டறியப்பட்டது.  

3.10 நீை் சூழல் 

3.10.1 நிலப்பைப்பு & வடிகால் முரற 

நிலப்பைப்பு  

 குத்தககக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி உயரமான நிலப்பரப்கபக் காட்டுகிைது. 
இப்பகுதியானது சமை்குப் பக்கமாக பமன்கமயான ோய்வாக உள்ளது மை்றும் 
இப்பகுதியின் உயரம் ேராேரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 347 மீ (அதிகபட்ேம்) உயரத்தில் 
உள்ளது. 

பகுதியின் வடிகால் அரமப்பு 

ஆய்வுப் பகுதியில் வளரந்்த சமை்பரப்பு வடிகால் தடங்கள் எதுவும் இல்கல. 
இப்பகுதியானது குடிநீரின் ஆதாரமாகவும், அவை்றின் உபரி நீர ் அருகிலுள்ள 
பதாட்டிகளாகவும் பேயல்படும் சில பதாட்டிகளால் நிரம்பியுள்ளது. மகழக் 
காலங்ககளத் தவிர அகனத்துக் காலங்களிலும் இப்பகுதி பபரும்பாலும் வைண்டு 
காணப்படும். 

 சேலம் மாவட்டம் காவிரி மை்றும் பவள்ளாை்றின் துகண நதிகளால் வடிகால் 

பகுதிகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வை்ைாத இயை்ககயான காவிரி ஆறு, 

மாவட்டத்தின் சமை்கு மை்றும் பதை்கு எல்கலகளில் பாய்கிைது. ேரபங்கா மை்றும் 

திருமணிமுத்தாறு ஆகியகவ காவிரி ஆை்றின் முக்கிய துகண நதிகள் ஆகும். 

இவ்விரு ஆறுகளும் சேரவ்ராயன் மகலகளில் உை்பத்தியாகின்ைன. ஸ்சவதா மை்றும் 

வசிஷ்ட நதிகள் பவள்ளாை்றின் துகண நதிகள். ஸ்சவதா ஆறு பகால்லிமகலயில் 

உை்பத்தியாகி கிழக்கு சநாக்கி பாய்ந்து பவள்ளாை்றில் கலக்கிைது. வசிஷ்ட நதி 

சித்சதரி மகலயில் உை்பத்தியாகி பதை்கு சநாக்கி பாய்ந்து பவள்ளாை்றில் கலக்கிைது. 

பபாதுவாக, மாவட்டம் பல் வடிகால் மூலம் வககப்படுத்தப்படுகிைது. 

இப்பகுதியின் பபாதுவான வடிகால் அகமப்பு துகண படன்ட்ரிடிக் மை்றும் 
படன்ட்ரிடிக் வடிவமாகும். எந்த முக்கிய நீர ் ஓட்டமும் அல்லது நல்லாவும் 
அனுமானிக்கப்படவில்கல. மகழக்காலத்தில் சமை்பரப்பிலிருந்து பவளிசயறும் 
நீசராட்டம் கிழக்கு முதல் சமை்கு திகேயில் பாய்கிைது. ஆய்வுப் பகுதியின் வடிகால் 
அகமப்பு படன்ட்ரிடிக் வககயாகும். குவாரிகள் இயை்ககயாகசவ மகழநீர ்பேல்வதை்கு 
இகடயூைாக இருக்காது. 

3.10.2 மரழப்பபாழிவு 

பதன்சமை்கு பருவமகழயால் இப்பகுதி மகழகயப் பபறுகிைது. மகழக்காலம் 
ஜூன் நடுப்பகுதியில் பதாடங்கி பேப்டம்பர ் வகர நீடிக்கும். சேலம் மாவட்டத்தில் 
ேராேரி மகழயளவு 997.9 மிமீ. 
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3.10.3  நீைியல் 

  ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 25 கி.மீ பதாகலவில் காவிரி ஆறு அகமந்துள்ளது, சமலும் 
ஆய்வுப் பகுதி காசவரி ஆை்றுப் படுககயின் கீழ் அகமந்துள்ளது. திருமணிமுத்தாறு 
மை்றும் பிை நீரத்்சதக்கங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ளன. இதன் காரணமாக ஆய்வுப் 
பகுதியில் ோகுபடி நன்ைாக உள்ளது. 

  பகுதி ஒரு பமன்கமயான ோய்கவக் குறிக்கிைது. படம் 3.11, ஆய்வுப் பகுதியின் 
வடிகால் வடிவத்கதக் குறிக்கிைது. திருமணிமுத்தாறு காவிரியின் கிகள நதிகளில் 
ஒன்ைாகும். இந்த ஆறு 10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ளது. திருமணிமுத்தாறு சேலம் 
மாவட்டத்தின் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள அருணுதிமகல மகல மை்றும் சேரவ்ராயன் 
மகலகளில் இருந்து உை்பத்தியாகிைது. இது சேலம் மை்றும் சேலம் மாவட்டங்களில் 
வாழப்பாடி, ஏை்காடு, சேலம், ராசிபுரம், சேலம் மை்றும் பரமத்திசவலூர ் தாலுகாக்கள் 
வழியாகே ் பேன்று, சேலம் மாவட்டம் பரமத்திசவலூர ் தாலுகாவில் உள்ள நஞ்கே 
இகடயார ்கிராமத்தின் அருசக காவிரி ஆை்றில் ேங்கமிக்கிைது. ஆை்றின் பமாத்த நீளம் 
சுமார ்105 கி.மீ. 

  ஆய்வுப் பகுதி காவிரி ஆை்றுப் படுககயின் ஒரு பகுதியாகும். படன்ட்ரிடிக் முதல் 
துகண படன்ட்ரிடிக் வகக வடிகால் ஆய்வு பகுதியில் காணப்படுகிைது. 
திருமணிமுத்தாறு நதி திட்டப் பகுதியிலிருந்து 6 கிமீ பதாகலவில் சமை்கு திகேயில் 
உள்ளது மை்றும் பிை நீரத்்சதக்கங்கள் ஆய்வுப் பகுதியில் அகமந்துள்ளன. இதன் 
காரணமாக ஆய்வுப் பகுதியில் ோகுபடி நன்ைாக உள்ளது. பகுதி ஒரு பமன்கமயான 
ோய்கவக் குறிக்கிைது. அட்டவரண 3.12 மை்றும் படம் 3.11 ஆய்வுப் பகுதியின் வடிகால் 
வடிவத்கதக் குறிக்கிைது. 

  ஆய்வு பகுதி திருமணிமுத்தாறு ஆை்றுப்படுககயின் ஒரு பகுதியாகும். 

படன்ட்ரிடிக் முதல் துகண படன்ட்ரிடிக் வகக வடிகால் ஆய்வு பகுதியில் 

காணப்படுகிைது. 10 கிமீ ஆய்வுப் பகுதியானது சிறிய நீசராகடகயக் பகாண்டுள்ளது 

திருமணிமுத்தாறு வடக்கு திகேயில் 8.85 கி.மீ. 

அட்டவரண 3.12: 10கிமீ சுற்றளவிற்குள் ஆறு/நீமைாரட/நாலாவின் தூைம் மற்றும் திரச 

 

  

நதி / நீமைாரட / 
நாலாவின் பபயை் 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 
தூைம் (கிமீ) 

திட்ட தளத்தில் இருந்து 
திரச 

திருமணிமுத்தாறு ஆறு 8.85 கி.மீ வடக்கு 
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 படம் 3.11: வடிகால் அரமப்பு 10 கிமீ சுற்றளவு 

3.10.4  நீை்நிரல ஆய்வுகள் 

  சேலம் மாவட்டம் முழுக்க முழுக்க பதான்கமயான படிக வடிவங்களால் 
அடிக்சகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது, இது பபரிய ஆறுகள் மை்றும் 
மகலயடிவாரங்களின் பாகதகளில் வகரயறுக்கப்பட்ட பரப்பளவுகளின் ேமீபத்திய 
வண்டல் மை்றும் பகாலுவியல் படிவுகளுடன் உள்ளது. வானிகல மை்றும் உகடந்த 
படிகப் பாகைகள் மை்றும் ேமீபத்திய பகாலுவியல் படிவுகள் ஆகியகவ மாவட்டத்தில் 
முக்கியமான நீரந்ிகல அகமப்புகளாக உள்ளன. 

  பகாலுவியல் இருப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள நுண்துகள வடிவங்ககளக் 
குறிக்கிைது. இந்த இருப்புகளில் கை்பாகைகள், கூழாங்கை்கள், ேரகளகள், மணல்கள் 
மை்றும் வண்டல் மண் ஆகியகவ அடங்கும் மை்றும் அகனத்து முக்கிய 
மகலத்பதாடரக்ளின் அடிவாரத்திலும் காணப்படுகின்ைன. இந்த நீரந்ிகலகளின் 
தடிமன் சில மீட்டர ் முதல் 25 மீட்டர ் வகர இருக்கும். நிலத்தடி நீர ் பாகைகளின் 
துகளகள் மை்றும் இகடபவளிகளால் ஏை்படுகிைது மை்றும் சதாண்டப்பட்ட 
கிணறுகள் மூலம் உருவாக்கப்படுகிைது. மகலப்பாங்கான நிலப்பரப்பில் நிலத்தடி 
நீர ்சமம்பாட்டுக் கண்சணாட்டத்தில் அகவ முக்கியமானகவ. 

  கிராகனட் க்னீஸ், ோரச்னாககட், கிராகனட்ஸ் மை்றும் பிை இகணவுகள் 
கடினமான ஒருங்கிகணக்கப்பட்ட படிகப் பாகைககளக் குறிக்கின்ைன. நிலத்தடி நீர ்
பவயில் சூழ்ந்த நிகலயிலும், உகடந்த மண்டலங்களில் அகரகுகையான 
சூழ்நிகலயிலும் ஏை்படுகிைது. இந்த பாகைகள் முதன்கமயான சபாசராசிட்டி 
இல்லாதகவ, ஆனால் அகவ நுண்துகளகளாகவும் ஊடுருவக்கூடியதாகவும் 
இருக்கும், அகவ முறிவு மை்றும் அவை்றின் ஒன்சைாபடான்று இகணப்பதன் மூலம் 
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இரண்டாம் நிகல திைப்புககள உருவாக்குகின்ைன. மாவட்டத்தில் வானிகல 
மண்டலத்தின் தடிமன் <1m முதல் 25 m வகர இருக்கும். சதாண்டப்பட்ட கிணறுகளின் 
ஆழம் 10 முதல் 38 மீ பிஜிஎல் வகர இருந்தது. 

  ஆழ்துகளக் கிணறுகள் பாரம்பரியமாக மாவட்டத்தில் பாேனத்திை்காகப் 
பயன்படுத்தப்படும் நிலத்தடி நீகர உறிஞ்சும் கட்டகமப்புகளாகும். திைந்தபவளி 
கிணறுகளின் விகளேே்ல் மகலப் பகுதிகளில் 500 எல்பிஎம் குகைவாக உள்ளது, 
நான்கு மணி சநரம் பம்பிங் பேய்ய 2 மீ வகர இழுக்கப்படுகிைது, அசத ேமயம் 
ேமபவளிகளில் உள்ள திைந்தபவளி கிணறுகள் 200 முதல் 1000 எல்பிஎம் வகர 
மாறுபடும். சதாண்டப்பட்ட கிணறுகளின் விகளேே்ல் 50 முதல் 75 மீ ஆழம் வகர 
நீட்டிப்பு துகளககள அகமப்பதன் மூலம் ோதகமான இடங்களில் 
சமம்படுத்தப்படுகிைது. ேமீப ஆண்டுகளில், பாேன சநாக்கங்களுக்காக அதிக 
எண்ணிக்ககயிலான ஆழ்துகளக் கிணறுகள் மூலம் நிலத்தடி நீகர அதிக அளவில் 
பிரித்பதடுப்பதன் காரணமாக, நீர ் மட்டம் குகைந்து, கிணறுகளின் நீர ் மட்டம் 
குகைவது கவனிக்கப்படுகிைது. பபரிய விட்டம் பகாண்ட கிணறுகளின் குறிப்பிட்ட 
திைன் படிக பாகைகளில் 59 முதல் 270 எல்பிஎம் / மீ வகர சோதிக்கப்பட்டது. 

  40 முதல் 75 மீ ஆழம் வகர சதாண்டப்பட்ட ஆழ்துகளக் கிணறுகளின் ஊறுதிைன் 
பல்சவறு அரசு நிறுவனங்களால் முக்கியமாக உள்நாட்டு சநாக்கங்களுக்காக 20 
முதல் 500 எல்பிஎம் வகர இருந்தது. மத்திய நிலத்தடி நீர ் வாரியத்தின் நிலத்தடி நீர ்
ஆய்வு திட்டத்தின் சபாது 300 m bgl ஆழம் வகர சதாண்டப்பட்ட பவை்றிகரமான 
ஆழ்துகள கிணறுகளின் விகளேே்ல் <1 முதல் 14 lps வகர இருந்தது. 

  மாவட்டத்தில், பருவமகழக்கு முந்கதய (சம 2006) நீர ் மட்டம் 0.10 – 11.46 மீ bgl 
ஆழம் வகரயிலும், பருவமகழக்கு பிந்கதய (ஜனவரி 2007) நீர ்மட்டம் 0.10 – 17.15 மீ bgl 

ஆழம் வகரயிலும் காணப்படுகிைது. 

(ஆதாரம்: Microsoft Word - Salem-DT-GW-BR-Approved.doc (cgwb.gov.in)) 

நீை்நிரல வரக 
கடினமான பாரறப் பகுதிகளில் நீை் 

அட்டவரண நிரலரமகள் 

கிணறு ஊறுதிைன் (Lpm)  50 - 300 

கடத்து தன்கம (T)m2/நாள் 1.49; 164.18 மீ2/நாள் 

ஊடுருவக்கூடிய தன்கம (K)(மீ/நாள்) 0.25; 26.75 மீ/நாள் 

நீர ்மட்டத்தின் ஆழம் 7 மீ முதல் 25 மீ 

3.10.5  தளத்தின் குறிப்பிட்ட நிலத்தடி நீை் அட்டவரண காட்சி 

  திட்டப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் உள்ள கிணறுகளில் 

பருவமகழக்கு முந்கதய நீரம்ட்டம் 45 முதல் 48 பிஜிலி ஆகவும், பருவமகழக்குப் 

பிந்கதய நீரம்ட்டம் 44 முதல் 46 பிஜிலி ஆகவும் காணப்படுகிைது. அருகிலுள்ள கிராம 

ஆழ்துகளக் கிணறுகளிலிருந்து பபைப்பட்ட தரவுகளின்படி அட்டவரண 3.13 மை்றும் 

3.14 இல் அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 3.13: நீை் மட்டம் 

விவைங்கள் ஆழம் 

நீை் அட்டவரண நிரல 

சகாகடக்கு முந்கதய பருவமகழயின் சபாது 45-48மீ 

பிந்கதய பருவமகழ 44-46மீ 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம்  
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விவைங்கள் 
தூைம் மற்றும் 

திரச 

ஆழம் 

(மீ) 

நீை் மட்டம் 

(மீ) 

திறந்தபவளி 
கிணறு  

(3) 

350 மீ, வடகிழக்கு 19 16.5 

310 மீ, 

பதன்கிழக்கு 
18 15 

390 மீ, பதன் சமை்கு 17 15.5 

ஆழ்துரளக் 

கிணறு 

(2) 

135 மீ, வடக்கு 160 44 

400 மீ, வடசமை்கு 180 47 

அட்டவரண 3.14: 1 கிமீ சுற்றளவு பகாண்ட ஆழ்துரளக் கிணறுகளில் காணப்பட்ட 
நீை்மட்டம் 

நிரலயக் 
குறியீடு 

அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 
மாை்ச ் ஏப்ைல் மம சைாசைி 

மீ இல் நீை் நிரல bgl 
A.  11°39'32.02"N 78°16'9.35"E 45.25 46 46.50 45 

B.  11°39'25.65"N 78°16'1.74"E 45 47 46 46 

C.  11°39'9.29"N 78°15'51.05"E 40 42 41 41 

D.  11°39'10.86"N 78°15'40.34"E 44 43 45 44 

E.  11°39'4.25"N 78°16'22.31"E 48 46 47 47 

F.  11°39'18.81"N 78°16'27.34"E 45 46 46 46 

G.  11°39'24.32"N 78°16'35.20"E 44 45 45 45 

H.  11°39'38.60"N 78°16'27.87"E 41 42 44 42 

I.  11°39'49.81"N 78°16'8.53"E 42 43 45 43 

J.  11°39'35.08"N 78°15'51.93"E 44 46 47 46 

K.  11°39'24.67"N 78°15'43.47"E 43 44 45 44 

ஆதாரம்: கள கண்காணிப்பு தரவு 

3.10.6 புவி இயற்பியல் ஆய்வு 

  IGIS பமன்பபாருளின் உதவியுடன் SSRMP-ATS கருவியால் அந்தப் பகுதியில் புவி 
இயை்பியல் ஆய்வு சமை்பகாள்ளப்பட்டது. 48மீ bgl இகடசய ஆழத்தில் குகைந்த 
எதிரப்்கப எதிரப்காண்டது. குவாரி பணிகள் 61 மீ (21 மீ ஏஜிஎல் + 40 மீ பிஜிஎல்) வகர 
கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சுரங்க வாழ்நாள் முழுவதும் நீரந்ிகலகள் 
குறுக்கிடுவதை்கான ோத்தியக்கூறுகள் எதுவும் இல்கல, சமலும் திட்டப் பகுதியில் 
குறுக்கிடும் பபரிய நீரந்ிகலகள் எதுவும் இல்கல என்பதும் நிலப்பரப்பின்படி 
ஊகிக்கப்படுகிைது. இந்த முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக ஓகட, 

கால்வாய் திகேதிருப்பல் சதகவயில்கல. மகழக்காலத்தில், 45 மீ முதல் 45மீ 
ஆழத்தில் ஏை்படும் பாகை விரிேல் மை்றும் பிளவுகள் காரணமாக, நிலத்தடி 
மட்டங்களில் இருந்து கசிவு நீர ்சேகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பமாத்த சுரங்க ஆழம் 61 

மீ (21 மீ ஏஜிஎல் + 40 மீ பிஜிஎல்) ஆக இருப்பதால், உகடந்த மண்டலத்திலிருந்து நீர ்
கசிவு எதிரப்ாரக்்கப்படவில்கல. 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 
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படம் 3.12: 1 கிமீ சுற்றளவிற்குள் காணப்படட் நீை் நிரல எல்ரலகள் 

3.10.6.1 முரற மற்றும் தைவு ரகயகப்படுத்தல் 

  பூமியின் சமை்பரப்பின் எதிரப்்புக் கட்டகமப்பில் பக்கவாட்டு மை்றும் பேங்குத்து 
இகடநிறுத்தங்ககள வகரயறுப்பதை்கான VES எதிரப்்புத் திைன் முகை நன்கு 
நிறுவப்பட்டுள்ளது. ஸ்க்லம்பபரக்ர ் மின்முகனயானது ஒலி அளவீடுககளே ்
பேய்வதை்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது ஓரினத்தன்கமயில் பக்கவாட்டால் குகைந்த 
அளசவ தாக்கத்கத ஏை்படுத்துகிைது மை்றும் அதிக ஆழமான ஆய்கவ வழங்க 
முடியும். பவளிப்புை மின்முகனகளில் மின்சனாட்டத்கத தகரயில் அனுப்பும் மை்றும் 
உள் மின்முகனகள் ோத்தியமான சவறுபாட்கட அளவிடும் நான்கு மின்முகனகள் 
சகாலினியர ்அகமக்கப்பட்டுள்ளன. 

  தை்சபாகதய ஆய்வு அதிகபட்ே மின்சனாட்ட மின்முகன பிரிப்பு AB/2 ஐப் 
பயன்படுத்துகிைது. இந்த கணக்பகடுப்பின் தரவுகள் பபாதுவாக அகமக்கப்பட்டு, 
சூசடா-பிரிவின் பண்கணயில் அகமக்கப்பட்டிருக்கும், இது சமை்பரப்பு எதிரப்்பின் 
சதாராயமான மதிப்கப அளிக்கிைது. சலயர ்பரசிஸ்டிவிட்டி மை்றும் ஜிசயா எலக்ட்ரிக் 
சலயர ் தடிமன் எனப்படும் சலயர ் அளவுருகவக் கணிக்க, ஸ்க்லம்பபரக்ர ் விஇஎஸ் 
தரவின் தகலகீழாக இந்த நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிைது. தை்சபாகதய ஆய்வின் 
முக்கிய குறிக்சகாள், அளவிடப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒத்துப்சபாகும் ஒருபடிநிகலயில் 
பேங்குத்தாக சதடுவதாகும். 

ஒரு ஸ்க்லம்பபரக்ருக்கு, பவளிப்பகடயான எதிரப்்பில் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 
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ρa = GΔV 

          I 

ΔV = பபறும் மின்முகனகளுக்கு இகடசய உள்ள ோத்தியமான சவறுபாடு 

G = வடிவியல் காரணி. 

பாகைகள் 10+14 ஓம்மீட்டகர விட 10-8 வகரயிலான எதிரப்்பில் பரவலான 
மாறுபாட்கடக் காட்டுகின்ைன. ஒரு பரந்த வககப்பாட்டில், 10-8 முதல் 1 ஓம்மீட்டர ்
வரம்பில் விழும் பாகைககள ஒரு நல்ல கடத்திகளாக பதாகுக்கலாம். 1 முதல் 106 
ஓம்மீட்டர ்இகடநிகல கடத்திகளாகவும், 106 முதல் 1012 ஓம்மீட்டர ்வகர சமாேமான 
கடத்தியாகவும் இருக்கும். பாகைகள் மை்றும் சமை்பரப்பு லித்தாலஜியின் 
எதிரப்்பாை்ைல், இது பபரும்பாலும் அதன் சபாசராசிட்டிகயே ்ோரந்்தது மை்றும் துகள 
திரவ எதிரப்்பானது ஆரே்ச்ியின் ேட்டத்தால் வகரயறுக்கப்படுகிைது, 
ρr = Fρw = a Ømρw 

ρr = பாகைகளின் எதிரப்்பாை்ைல் 

ρw = பாகையின் துகளகளில் உள்ள நீரின் எதிரப்்பாை்ைல் 

F = உருவாக்கக் காரணி 

Ø = பகுதி துகள அளவு 

A = 0.5 முதல் 2.5 வகரயிலான மதிப்புகள் பகாண்ட மாறிலிகள் 

3.10.6.2 கணக்பகடுப்பு தளவரமப்பு 

  இங்சக தை்சபாகதய ஆய்வு Schlumberger வரிகேயுடன் கருதப்படுகிைது. 
மின்தகடயக் கணக்பகடுப்புக்கான தளவகமப்பு தை்சபாகதய மை்றும் ோத்தியமான 
மின்முகன ஏை்பாட்டின் சதரக்வப் பபாறுத்தது, இது மின்முகன வரிகே என்று 
அகழக்கப்படுகிைது. இதில் தை்சபாகதய மின்முகன பிரிப்பிை்கு தூரம் 
பயன்படுத்தப்படலாம், அசத சநரத்தில் ோத்தியமான மின்முகன பிரிப்பு மூன்றில் 
இருந்து ஐந்தில் ஒரு பங்கு வகர இருக்கும். VES இல் உள்ள ஒரு சுவாரஸ்யமான அம்ேம் 
பரஸ்பர பகாள்கக ஆகும், இது அளவிடப்பட்ட பவளிப்பகடயான எதிரப்்பின் மீது 
எந்த விகளவும் இல்லாமல் ோத்தியம் மை்றும் தை்சபாகதய மின்முகனயின் 
பரிமாை்ைத்கத அனுமதிக்கிைது. ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கள உபகரணம் SSR 
– MP – ATS மாதிரியுடன் கூடிய ஆழமான மின்தகட மீட்டரில் உள்ளது. இந்த சிக்னல் 
ஸ்சடக்கிங் பரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் என்பது பூமியின் எதிரப்்புத்திைனுக்கான பல 
புதுகம அம்ேங்ககள உள்ளடக்கிய உயரத்ர தரவு ககயகப்படுத்தும் அகமப்பாகும். 
சீரை்ை பூமி இகரேே்ல்களின் முன்னிகலயில், மூக்கு சரஷனுக்கான ேமிக்கஞகய √N 
ஆல் சமம்படுத்தலாம், இதில் N என்பது அடுக்கப்பட்ட அளவீடுகளின் 
எண்ணிக்ககயாகும். இந்த SSR மீட்டரில், சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட அடுக்குகள் 
வகரயிலான ேராேரி அளவீடுகள் [1, (1+2)/2, (1+2+3)/3 ... (1+2...+16/16)] காட்டப்படும் 
மை்றும் இறுதி ேராேரி தானாகசவ சேமிக்கப்படுகிைது, நிகனவகத்தில் அதிக 
சிக்னல்கள் மை்றும் இகரேே்ல் விகிதத்கத அகடவதை்கான பகாள்ககககள 
பயன்படுத்துகிைது. சமசல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பகடயில் சிக்னல் 
ஸ்சடக்கிங் பரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) பேங்குத்து மின்ோர பரசிஸ்டிவிட்டி 
ேவுண்டிங்கிை்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. நிகனவகத்தில் ேத்தம் விகிதத்திை்கு உயர ்



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம்  
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ேமிக்கஞகளின் பலகன அகடய அடுக்கி கவப்பதை்கான பகாள்ககககளப் 
பயன்படுத்துகிைது. சமசல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பகடயில் சிக்னல் 
ஸ்சடக்கிங் பரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) பேங்குத்து மின்ோர பரசிஸ்டிவிட்டி 
ேவுண்டிங்கிை்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. நிகனவகத்தில் ேத்தம் விகிதத்திை்கு உயர ்
ேமிக்கஞகளின் பலகன அகடய அடுக்கி கவப்பதை்கான பகாள்ககககளப் 
பயன்படுத்துகிைது. சமசல உள்ள இந்த குறிகாட்டிகளின் அடிப்பகடயில் சிக்னல் 
ஸ்சடக்கிங் பரசிஸ்டிவிட்டி மீட்டர ் (VES) பேங்குத்து மின்ோர பரசிஸ்டிவிட்டி 
ேவுண்டிங்கிை்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 

படம் 3.13: பைசிஸ்டிவிட்டி சை்மவ ப்பைாஃரபல் 

  நிலத்தடி மின்தகடயின் அளவீடுகள், தை்சபாகதய மின்முகனகள் (C1&C2) 
எனப்படும் இரண்டு மின்முகனகள் மூலம் மின்சனாட்டத்கத அனுப்புவதன் மூலமும், 
ோத்தியமான மின்முகன (P1&P2) எனப்படும் மை்ை இரண்டு மின்முகனகள் மூலம் 
பபைப்படும் ஆை்ைகல அளவிடுவதன் மூலமும் அடிப்பகடயில் பேய்யப்படுகிைது. 
தகரயில் அனுப்பப்பட சவண்டிய மின்சனாட்டத்தின் அளவு தை்சபாகதய 
மின்முகனயில் உள்ள பதாடரப்ு எதிரப்்பு, நிலத்தடி எதிரப்்பு மை்றும் ஆழம் 
ஆகியவை்கைப் பபாறுத்தது. 

அட்டவரண 3.15: VES இருப்பிடத்தின் GPS மகா-ஆை்டிமனட்ஸ் 

நிரலய 
எண் 

ஒருங்கிரணப்பு பசங்குத்து மின் ஒலி ஆழத்தில் (மீ) 

நிகலயம் 1 
11°39'26.36"N 
78°16'7.22"E 

100மீ 

ஆதாரம்: களத் தரவு 

3.12.6.3 தைவு வழங்கல் 

அட்டவரண 3.16. நிரலயத்தின் முடிவுகள் 1 

வ.எண் Ab/2 Mn/2 K R Rho 

1 2 1 6.21 22.81 141.6501 

2 4 1 25.05 9.14 228.957 

3 6 1 56.45 5.45 307.6525 

4 8 1 100.41 4.03 404.6523 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம்  
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வ.எண் Ab/2 Mn/2 K R Rho 

5 10 1 156.95 3.29 516.3655 

6 10 5 25.05 16.51 413.5755 

7 15 5 64.3 7.51 482.893 

8 20 5 119.25 4.81 573.5925 

9 30 5 276.25 2.95 814.9375 

10 40 5 496.05 2.29 1135.955 

11 50 5 305.21 1.95 1518.368 

12 60 5 1124.05 1.81 2034.531 

13 70 5 1532.25 1.69 2589.503 

14 80 5 2003.25 1.59 3185.168 

15 90 5 2537.05 1.55 3932.428 

16 100 5 3133.65 1.53 4794.485 

ஆதாரம்: களத் தரவு 

3.10.6.4 புவி இயற்பியல் தைவு விளக்கம் 

  விளக்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து, ஆய்வு பேய்யப்பட்ட பகுதியில் மிதமான 
நிலத்தடி நீர ் திைன் பகாண்ட பகுதி என்று ஊகித்துள்ளது. இந்த சிறிய குவாரி 
பணியானது தகர மட்டத்திை்கு சமல் உள்ளது மை்றும் நிலப்பரப்பு மகலப்பாங்கானது 
மை்றும் நிலத்தடி நீரில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏை்படுத்தாது. நிலத்தடி நீரின் 
கிகடக்கும் தன்கமகயப் பபாறுத்து துகண சமை்பரப்பில் உள்ள ஓரினத்தன்கமயில் 
பேங்குத்தாக, பக்கவாட்டு மாறுபாடுககள ஆய்வு பேய்ய புவி இயை்பியல் தரவுகள் 
பபைப்பட்டன. 

3.10.7  தண்ணீை் மதரவ  

திட்டத்திை்கான ோதாரணக் கல் குவாரியின் பமாத்த நீர ் சதகவ 2.0 KLD என 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பபரும்பாலும் குவாரி குழியில் சதங்கியுள்ள மகழநீரில் 
இருந்து (கிகடக்கும் சபாது) தூசிகய அடக்குவதை்கும் சதாட்டத்துக்கும் அருகில் உள்ள 
கிராமங்களில் இருந்து சடங்கர ்மூலம் தண்ணீர ்விநிசயாகம் பேய்யப்படும். அருகில் 
உள்ள கிராமங்களில் இருந்து குடிநீர ்வினிசயாகம் பேய்யப்படும். 

3.10.8  அடிப்பரட நிரல  

  பல்சவறு கிராமங்களில் உள்ள 6 நிலத்தடி நீர ்(ஆழ்துகள கிணறுகள்/ஆழ்துகள 
கிணறுகள்) மாதிரிகள் மை்றும் 2 சமை்பரப்பு நீர ்மாதிரிகள் மூலம் நிலத்தடி நீர ்மை்றும் 
சமை்பரப்பு நீரின் தை்சபாகதய நிகல மதிப்பிடப்பட்டது. 
  தகர மை்றும் சமை்பரப்பு நீரின் இயை்பியல்-சவதியியல் பண்புகள் முகைசய 
அட்டவகணகள் 3.18 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண-3.17: நீை் மாதிைி இடங்களின் விவைங்கள் 

வ. 
எண் 

நிரலயக் 
குறியீடு 

இடங்கள் 
தூைம் 

(கிமீ) 
திரசயில் அளவுமகால்கள் 

1 GW 1 மூணுக்சகாட்கடக்காடு 2.77 பதன்கிழக்கு சமல்காை்று 

2 GW 2 சமட்டுப்பட்டி காலனி 4.37 பதன்கிழக்கு சமல்காை்று 

3 GW 3 
சுப்ரமணி மளிகக 

ஸ்சடார,் ராமலிங்கபுரம் 
0.57 வடசமை்கு கீழ்க்காை்று 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம்  
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அருகில் உள்ள 
குடியிருப்பு 

4 GW 4 அசயாத்தியாப்பட்டினம் 3.77 வடசமை்கு கீழ்க்காை்று 

5 GW 5 நாட்டாமங்கலம் 4.70 வடகிழக்கு குறுக்கு காை்று 

6 GW 6 காசி நகர ் 3.66 பதன்சமை்கு குறுக்கு காை்று 

படம் 3.14: நிலத்தடி நீை் கண்காணிப்பு இடங்கள் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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அட்டவரண 3.18: நிலத்தடி நீைின் இயற்பியல்-மவதியியல் பண்புகள் 

வ. 
எ

ண் 

மசாத
ரன 

அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

1 நிைம் செேன் < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 15 
APHA 

2120-B 

2 மணம் … 
ஒத்துக்பகாள்
ளக்கூடியது 

ஒத்துக்பகாள்
ளக்கூடியது 

ஒத்துக்பகாள்
ளக்கூடியது 

ஒத்துக்பகாள்
ளக்கூடியது 

ஒத்துக்பகாள்
ளக்கூடியது 

ஒத்துக்பகாள்
ளக்கூடியது 

ஒத்துக்பகாள்
ளக்கூடியது 

APHA 

2150-B 

3 pH … 7.38 7.52 7.26 7.25 7.36 6.98 6.5 - 8.5 

APHA 

4500-

H+ 

4 
கடத்துத்

திைன் 
µs/cm 562.0 698.0 650.0 608.0 653.0 555.0 

குறிப்பிடப்ப
டவில்கல 

APHA 

2510-B 

5 
பகாந்த

ளிப்பு 
NTU < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 

APHA 

2130-B 

6 

பமாத்த 
ககரந்த 

திடப்பபா
ருள்கள் 

(டிடிஎஸ்) 

mg/L 388.5 483.8 449.5 420.8 451.6 383.2 500 
APHA 

2540-C 

மாதிரி எடுக்கப்பட்ட சததி 20.05.2021 மாதிரி முகை ETS/STP/WATER-01 

பகுப்பாய்வு பதாடக்க சததி 25.05.2021 மாதிரி அளவு 2.0+ 0.5 லிட்டர ்

பகுப்பாய்வு முடிவு சததி 30.05.2021 சபக்கிங் நிகல சீல் கவக்கப்பட்டது 

மாதிரி எடுக்கப்பட்டது ETS STAFF சபக் இன் PVC மை்றும் கண்ணாடி பாட்டில் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எ

ண் 

மசாத
ரன 

அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

7 

பமாத்த 
கடினத்த

ன்கம, 
(CaCO3) 

mg/L 136.6 161.2 139.8 134.5 168.8 128.5 200 
APHA 

2340-C 

8 

கால்சிய
ம், 

(Ca) 

mg/L 24.8 29.6 29.4 26.6 25.5 28.4 75 

APHA 

3500:(

Ca)-B 

9 

பமக்னீசி
யம் 

(Mg) 

mg/L 15.7 15.0 13.5 17.3 16.3 16.4 30 

APHA 

3500:(

Mg)-B 

10 

பமாத்த 
காரத்தன்

கம 

(CaCO3) 

mg/L 158.5 186.5 163.7 125.5 171.0 152.2 200 
APHA 

2320-B 

11 

குசளாகர
டு, 
(Cl) 

mg/L 72.4 77.4 75.5 63.2 56.4 79.4 250 

APHA 

4500:(

Cl- )-B 

12 
ேல்சபட்,(S

O4) 
mg/L 15.7 26.5 17.0 23.0 26.7 18.5 200 

APHA 

4500:(S

O4)-E 

13 
இரும்பு,(F

e) mg/L 0.21 0.21 0.16 0.14 0.15 0.14 0.3 
APHA-

3120B 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எ

ண் 

மசாத
ரன 

அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

14 

குசளாரி
ன் 

(எஞ்சிய
கவ) 

mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 

APHA 

4500:(

Cl)-B 

15 
ஃபுளூகர

டு,(F) mg/L 0.12 0.20 0.19 0.24 0.17 0.16 1 

APHA 

4500:(F

- )-D 

16 

 
கநட்சரட்,

(NO3 ) 

mg/L 17.6 14.8 15.3 13.4 18.4 16.8 45 

APHA 

4500:(

NO3-)-

B 

17 
காப்பர,்(C

u) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.05 
APHA 

3120B 

18 
மங்கனீசு, 

(Mn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.1 
APHA-

3120B 

19 
பமரக்ுரி, 

(Hg) 
ug/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 

APHA-

3114C 

20 
காட்மிய

ம்,(Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 
APHA 

3120B 

21 
பேலினிய
ம்,(Se) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 

APHA-

3120B 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எ

ண் 

மசாத
ரன 

அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

22 

அலுமினி
யம், 
(Al) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 
APHA-

3120B 

23 பலட்,(Pb) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 
APHA-

3120B 

24 ஜிங்க்,(Zn) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 5 
APHA-

3120B 

25 

பமாத்த 
குசராமிய

ம், (Cr) 
mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

குறிப்பிடப்ப
டவில்கல 

APHA-

3120B 

26 
சபாரான், 

(B) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.5 

APHA 

4500: 

(B)-C 

27 

கனிம 
எண்பண

ய் 

mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.5 

IS 3025 

(Part-

39) 

28 

பிசனாலி
க் 

கலகவ, 
(C6H5OH) 

mg/L இல்கல இல்கல இல்கல இல்கல இல்கல இல்கல 0.001 
APHA 

5530-C 

29 

அசயானி
க் 

சோப்பு(M
BAS) 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.2 
APHA 

5540-C 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எ

ண் 

மசாத
ரன 

அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

30 

கேகன
டு, 

(CN)* 

mg/L இல்கல இல்கல இல்கல இல்கல இல்கல இல்கல 0.05 

APHA 

4500: 

(CN-)-

D 

31 

பமாத்த 
சகாலிஃ
பாரம்் 

எண்ணிக்
கக 

MPN/1

00mL 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

கண்
டறிய 
முடி
யாது 

32 

எஸ்பகரி
ேச்ியா 

சகாகல 

MPN/1

00mL 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

கண்
டறிய 
முடி
யாது 

33 
சபரியம், 

(Ba) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 < 2 < 2 <0.005 0.7 

APHA 

3120B 

34 

பமாத்த 
அம்சமா

னியா 
(NH3-N)* 

mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.005 <0.005 <0.05 0.5 

APHA 

4500:(

NH3)-

C 

35 
ேல்கபடு, 

(H2S) 
mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 

APHA 

4500: 

(S2-)-D 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எ

ண் 

மசாத
ரன 

அளவுரு 

அலகு GW 1 முடிவு GW 2 முடிவு GW 3 முடிவு GW 4 முடிவு 
GW 5 

முடிவு 

விவைக்குறிப்பு/வைம்பு 

(IS:10500: 2012 இன் படி) 
மசாத
ரன 

முரற விரும்பத்தக்
கது 

அனுமதிக்கப்
பட்டது 

36 
மாலிப்டி
னம் (Mo) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.05 <0.05 <0.005 0.07 

APHA-

3120B 

37 
ஆரே்னிக், 

(As) 
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 

APHA 

3120B 

38 
(டிஎஸ்எ

ஸ்) mg/L <2.0 <2.0 <2.0 <0.005 <0.005 <2.0 
குறிப்பிடப்ப

டவில்கல 

APHA 

2540-D 

 

  



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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3.10.9 முடிவு விவாதம் 

3.10.9.1 நிலத்தடி நீை் தைம் 

  வழங்கப்பட்டுள்ளன மை்றும் தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்ைன. 

சேகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH 6.98 முதல் 7.52 வகர மை்றும் 

ஏை்றுக்பகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 6.5 முதல் 8.5 வகர இருந்தது. பமாத்த ககரந்த 

திடப்பபாருள்கள் அகனத்து மாதிரிகளிலும் 383.2 முதல் 483.8 mg/l வரம்பில் 

காணப்பட்டன. 6 இடங்களில் சேகரிக்கப்பட்ட அகனத்து மாதிரிகளின் பமாத்த 

கடினத்தன்கம 128.5 முதல் 168.8 mg/l வகர மாறுபடுகிைது. 

  அகனத்து மாதிரிகளிலும், இரும்புே ்ேத்து 0.14 முதல் 0.21 மி.கி/லி, கநட்சரட் 13.4 

முதல் 18.4 மி.கி./லி, ஃவுளூகரடு 0.12 முதல் 0.24 மி.கி/லி, குசளாகரடு 56.4 முதல் 79.4 

மி.கி/லி, ேல்சபட் 15.7 முதல் 2,6. காரத்தன்கம 150.5 முதல் 186.5 மி.கி./லி, கால்சியம் 24.8 

முதல் 29.6 மி.கி/லி மை்றும் பமக்னீசியம் 15.0 முதல் 17.3 மி.கி./லி. பபரும்பாலான 

கிராமங்களில் ஒட்டுபமாத்த நிலத்தடி நீரின் தரம் நன்ைாக இருப்பது 

கண்டறியப்பட்டது. கன உசலாகங்களின் உள்ளடக்கத்தின் அளவுகள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

3.10.9.2 மமற்பைப்பு நீை் தைம் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து 5 கிமீ சுை்ைளவில் சமை்பரப்பு நீர ்இல்கல. 

3.11 உயிைியல் சூழல் 

3.11.1 அறிமுகம் 

இந்தப் பகுதியின் உயிரியல் சூழசல அந்தப் பகுதியின் அகனத்து 
உயிரினங்ககளயும் உருவாக்குகிைது. இது சுை்றுேச்ூழலின் ஒருங்கிகணந்த 
பகுதியாகும். பல்லுயிர ் என்பது பபரும்பாலும் அப்பகுதியின் இனங்கள் 
பேழுகமயுடன் ஒத்ததாகக் கருதப்படுகிைது. பல்லுயிரியகலக் கண்டறிதல், 
அளவிடுதல் மை்றும் கண்காணிப்பது ஒரு சிக்கலான பயிை்சியாகும். பல்லுயிர ்
மதிப்பீடு பபாதுவாக, பல்லுயிர ்ேரக்குககள நடத்துவது, தை்சபாதுள்ள பல்லுயிரக்கள 
மதிப்பிடுவதை்கான ேரக்குகள் பை்றியது. இது பரிசீலகனயில் உள்ள பகுதியின் 
பல்லுயிர ்வளம் பை்றிய தகவகல வழங்குகிைது. குறிகாட்டிகளின் சதரவ்ு ஒவ்பவாரு 
பல்லுயிர ் கண்காணிப்புக்கும் சவறுபடுகிைது மை்றும் இது சபான்ை பல்லுயிர ்
பட்டியலிலிருந்து சதகவப்படும் பவளியீட்கட முை்றிலும் அடிப்பகடயாகக் 
பகாண்டது. சுை்றுேச்ூழலில் ஏை்படும் எந்த மாை்ைமும் உயிரினங்களின் இழப்கப 
ஏை்படுத்தலாம் அல்லது அப்பகுதியின் பல்லுயிர ் குகைகவ ஏை்படுத்தலாம். எனசவ, 
தை்சபாகதய ஆய்வு, 10 கிமீ சுை்ைளவிை்குள் திட்டத் தளம் மை்றும் சுை்றியுள்ள 
பகுதியின் உயிரியல் சூழலில் ோதாரணக் கல் சுரங்கத் திட்டத்தின் தாக்கத்கத 
மதிப்பிடுவதை்கு முன்பமாழியப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, உயிரியல் 
பன்முகத்தன்கமகயத் தக்ககவக்கத் தணிப்பு நடவடிக்கககள் 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.  

3.11.2 சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடு 

  சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, சுை்றுேச்ூழல் அகமப்புகள் மை்றும் அவை்றின் 
கூறுகள் மீதான வளரே்ச்ி நடவடிக்கககளின் தாக்கங்ககள கணிக்கவும் மதிப்பீடு 
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பேய்யவும் பயன்படுகிைது, இதன் மூலம் சுை்றுேச்ூழல் பிரேச்ிகனகள் வளரே்ச்ி 
திட்டமிடலில் முழுகமயாகவும் ேரியானதாகவும் கருதப்படுவகத உறுதிபேய்ய 
சதகவயான தகவல்ககள வழங்குகிைது. சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ேமூக, 
பபாருளாதார மை்றும் சுை்றுேச்ூழல் பிரேச்ிகனககள ஒருங்கிகணத்து நிகலயான 
வளரே்ச்ிக்கான திைவுசகாலாக உருபவடுத்துள்ளது. EIA இன் ஒரு அங்கமாக முக்கிய 
பங்கு வகிக்கிைது, ஆனால் சுை்றுேச்ூழல் திட்டமிடல் மை்றும் நிரவ்ாகத்தில் பிை 
ோத்தியமான பயன்பாடுககளயும் பகாண்டுள்ளது. சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு EIA 
பேயல்முகையின் ஒரு விரிவான மதிப்பாய்கவ வழங்குகிைது மை்றும் வளரே்ச்ி 
முன்பமாழிவுகளின் சுை்றுேச்ூழல் விகளவுககள புரிந்து பகாள்ளவும், விளக்கவும் 
மை்றும் மதிப்பீடு பேய்யவும் பயன்படுத்தக்கூடிய சுை்றுேச்ூழல் சகாட்பாடுகள் 
மை்றும் கருவிககள சுருக்கமாகக் கூறுகிைது. 

  சுை்றுேச்ூழலுக்கு ஏை்ை பபாருளாதார வளரே்ச்ிக்கான பகாள்கககள் மை்றும் 
வழிகாட்டுதல்ககள வகுக்க, 1994 முதல் இந்தியாவில் சுை்றுேச்ூழல் தாக்க 
மதிப்பீடுகள் வளரே்ச்ித் திட்டங்களின் ஒருங்கிகணந்த பகுதியாக மாறிவிட்டன. 
உயிரியல் சூழலின் ேரியான மதிப்பீடு மை்றும் அதன் வககபிரித்தல் தரவுகளின் 
பதாகுத்தல் பாதிப்பு கணிப்புகளுக்கு அவசியம். 

  பிராந்திய மை்றும் உள்ளூர ் வககபிரித்தல் மை்றும் தாவரங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்கம பை்றிய நிகலயான மை்றும் பதாடரந்்து 
புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவு, இந்தியாகவப் சபான்ை பல்சவறு நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட 
இல்கல. முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் அகமக்கப்படும் பகுதியின் பல்லுயிர ்
சுயவிவரங்கள் பை்றிய உடனடி தகவல், EIA இன் அடிப்பகட ஆய்வுகளின் 
இன்றியகமயாத பகுதியாகும். அத்தககய சூழ்நிகலயில், நம்பகமான தரவு 
சேகரிப்புக்கு நல்ல முதன்கம அடிப்பகட பல்லுயிர ்கணக்பகடுப்பு ஒரு முன் சதகவ. 
பல்லுயிர ் ஆய்வுகளுக்கான இந்த பங்களிப்புகள் சில சநரங்களில் புதிய பதிவுகள் 
அல்லது ஒரு புதிய தரவுத்தளத்தின் அடிப்பகடயில் உண்கமயான மதிப்பு 
கூட்டல்களாக அங்கீகரிக்கப்படலாம் ஆனால் தை்சபாதுள்ள தகவல் தளத்கத 
ேரிபாரத்்தல் மை்றும் புதுப்பித்தல் ஆகியவை்றில் பபரும்பாலும் 
அங்கீகரிக்கப்படுகின்ைன. 

  10 கிமீ சுை்ைளவில் சதசிய பூங்காக்கள், சுை்றுேச்ூழல் உணரத்ிைன் பகுதிகள், 
வனவிலங்கு ேரணாலயங்கள், காப்புக் காடுகள் எதுவும் இல்கல. ஆய்வுப் பகுதியின் 
சுை்றுேச்ூழல் ஆய்வு, குறிப்பாக உயிரினங்களின் பட்டியல் மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் 
தை்சபாதுள்ள அடிப்பகட சூழலியல் (நிலப்பரப்பு) நிகலகய மதிப்பிடுவகதயும் 
குறிப்பிட்டு நடத்தப்பட்டது. 

3.11.3 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

  தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களின் தை்சபாகதய நிகலகயப் 
புரிந்துபகாள்வதை்காக, அடிப்பகடத் தகவல்ககள உருவாக்குவதை்கும், உயிரியல் 
சூழலில் ஏை்படக்கூடிய பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதை்கும் இப்பகுதியின் சுை்றுேச்ூழல் 
ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. தை்சபாகதய ஆய்வு, உத்சதே திட்டத் தளத்தின் 10 கி.மீ 
சுை்ைளவு வகர சுை்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள தாவரங்களின் பன்முகத்தன்கம மை்றும் 
விலங்கினங்களின் பரவல் பதாடரப்ான பல்சவறு சிக்கல்ககள எடுத்துக்காட்டுகிைது. 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 
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3.11.4 மதை்ந்பதடுக்கப்பட்ட முரற & குறிக்மகாள் 

சமை்கூறிய சநாக்கத்கத அகடவதை்காக, முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் 
பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் பகுதி பை்றிய விரிவான ஆய்வு 
சமை்பகாள்ளப்பட்டது. பின்பை்ைப்பட்ட பல்சவறு முகைகள் பின்வருமாறு: 
• ஆய்வு பகுதியின் முதன்கம அடிப்பகடகய நிறுவுவதை்கான முதன்கம கள 

ஆய்வுகள்; 
• பவளியிடப்பட்ட இலக்கியங்கள் மை்றும் இந்தியாவின் வன ஆய்வு, சுை்றுேச்ூழல் 

தகவல் கமயம், இந்திய தாவரவியல் ஆய்வு மை்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு 
ஆகியவை்றிலிருந்து பபைப்பட்ட தகவல்களின் பதாகுப்பு. 

• தை்சபாகதய அறிக்கக பவளியிடப்பட்ட இரண்டாம் நிகல தரவுகளின் 
மதிப்பாய்வு மை்றும் கள மாதிரியின் முடிவுகள் மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் வனத் 
பதாகுதிகள் இல்கல. ஆய்வின் விரிவான சுை்றுேச்ூழல் மதிப்பீடு பின்வரும் 
சநாக்கங்களுடன் சமை்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது: 

• ஆய்வுப் பகுதிக்குள் தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்ககள அகடயாளம் 
காணுதல்; 

• அழிந்துவரும், உள்ளூர ் மை்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட (மலர ் மை்றும் விலங்கினங்கள் 

ஆகிய இரண்டும்) இனங்களின் ேரிபாரப்்புப் பட்டியகலத் தயாரித்தல்; மை்றும் 

• இப்பகுதியின் தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட 

விரிவாக்கத்தின் தாக்கத்கத மதிப்பீடு பேய்தல். 

தை்சபாகதய ஆய்வு பகாடுக்கப்பட்ட படிகளில் சமை்பகாள்ளப்பட்டது 

• அகனத்து முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத ் தளத்தின் 10 கிமீ சுை்ைளவு ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் இருக்கும் தாவரங்களுக்கான காட்சி ேந்திப்பு ஆய்வு மூலம் கள ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது. 

• கமய மை்றும் இகடயக பகுதிககள ஆய்வு பேய்த பிைகு, விரிவான தாவர 

விவரங்கள் பதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் அகனத்து தாவரங்களின் 

பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு அவை்றின் வாழ்விடங்கள் பதிவு பேய்யப்பட்டன. 

• IUCN பரட் சடட்டா புக் மூலம் அரிய, அழிந்து வரும் மை்றும் அேச்ுறுத்தும் தாவர 

இனங்களின் ேரிபாரப்்பு. 

• தாவரங்கள் மை்றும் விலங்குகள் ேமூகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. 

3.11.5 தள மதை்வு அளவுமகால்கள் 

  கமய ஆய்வுப் பகுதி தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, 
பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ளது. அகனத்து முன்பமாழியப்பட்ட 
ோதாரணக் கல் சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளகவ இகடயக ஆய்வு பகுதி 
பகாண்டுள்ளது. நிலப்பரப்பு, நிலப்பயன்பாடு, தாவர அகமப்பு சபான்ைவை்கைக் 
பகாண்டு மாதிரி இடங்ககளத் சதரவ்ுபேய்யப்பட்டது. இயை்கக தாவரங்கள், 
ோகலசயாரத் சதாட்டங்கள் மை்றும் காடு அல்லாத பகுதி (விவோயத் துகை, 
ேமபவளிப் பகுதிகளில், கிராம தரிசு நிலம், முதலியன) ஆகியவை்றின் மீது 
அவதானிப்புகள் எடுக்கப்பட்டன. பவவ்சவறு இனங்களின் பிரதிநிதித்துவம். திட்ட 
தளத்தில் இருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவு வகர கமயப் பகுதி மை்றும் இகடயக பகுதி 
ஆகியவை்றில் ஏை்படும் நிலப்பரப்பு தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களின் 
பட்டியகல மதிப்பிடுவதை்கு தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களின் மாதிரி 
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ஆய்வுகளின் ஒரு வழிமுகை சமை்பகாள்ளப்பட்டது. மாதிரி எடுக்கும்சபாது 
தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களுக்கு எந்த சேதமும் ஏை்படவில்கல. 

3.11.6  ஃப்மளாைா முரற 

ஆய்வுப் பகுதிக்கு பிரதிநிதித்துவ சூழலியல் நிகலகய வழங்குவதை்காக, 
பல்லுயிர ் மாதிரிக்காக 10-கிமீ இகடயக மண்டலம் நான்கு கால்பகுதிகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது, NE (குவாரக்டல்-1), NW (குவாரக்டல்-2) SW (குவாரக்டல்-
3) மை்றும் SE (குவாரக்டல்-4). மரங்கள் (25x25-மீ), புதரக்ள் (10x10-மீ) மை்றும் மூலிகககள் 
(2x2-மீ) ஆகியவை்றில் நிலவும் புவியியல் நிகலகமகள் மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் 
உயிர-்பன்முகத்தன்கம அம்ேங்ககளப் பபாறுத்து, ஒவ்பவாரு கால்பகுதியிலும் 
சதாராயமாக மாதிரியான நாை்கரங்களில் உள்ள பிரதிநிதித் தாவரங்களுக்காக 
ஆய்வு பேய்யப்பட்டுள்ளன.  

3.11.7 விலங்கினங்களின் முரற 

  மதிப்பீடு விலங்கினங்களின் முதன்கம தரவுககள திட்ட தளங்களில் இருந்து 
சேகரிக்கப்பட்டது. விலங்குகளின் பாரக்வ மை்றும் திட்டப் பகுதியில் அவரக்ளின் 
வருகககளின் அதிரப்வண் ஆகியவை்கைப் பபாறுத்து உள்ளூர ் மக்களிடமிருந்தும் 
இருப்பு உறுதி பேய்யப்பட்டது. கூடுதலாக, அதிகாரிகள், உள்ளூர ் மக்கள் 
இப்பகுதியின் விலங்கினங்ககள ஆய்வு பேய்வதை்கான மை்பைாரு ஆதாரமாக 
இருந்தனர.் கள நடவடிக்கககள் சநரடி சதடல், பவை்று ஆய்வு, மூடப்பட்ட பாகைகள், 
கூடு கட்டும் தளங்களின் இருப்பிடம் மை்றும் வாழ்விட மதிப்பீடு சபான்ைவை்கை 
உள்ளடக்கியது. வககபிரித்தல் அகடயாளப்படுத்தல் கள வழிகாட்டி புத்தகம் மை்றும் 
வனவிலங்கு envis தரவு தளம் (wiienvis.nic.in/Database/Schedule Species Database) மை்றும் 
விலங்கியல் மூலம் பேய்யப்பட்டது. ேரச்வ ஆஃப் இந்தியா (ZSI). 

3.11.7.1 பாலூட்டிகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

  சநரடி மை்றும் மகைமுக ோன்றுகள் மூலம் பாலூட்டிககள ஆய்வு பேய்வதை்காக 
அகனத்து முக்கிய வாழ்விடங்களுக்கும் கலன் டிரான்பேக்ட் முகையில் 
(நகடபயிை்சி மை்றும் வாகனத்தில்) தீவிர ஆய்வு பேய்யப்பட்டது. வசிப்பிடத்கதப் 
பபாறுத்து 10 × 100-மீ லீனியர ்டிரான்பேக்ட்ககள நிறுவுவதன் மூலம் சிதைல் (அதாவது 
மலம்,) மை்றும் பக் மாரக்் சபான்ை மகைமுக முகைகள் (அதாவது, தை்சபாதுள்ள 
வனவிலங்கு விகளயாட்டு வழிகள்/பயன்படுத்தப்படும் வனப் பாகதகள்). 
  பபரிய மை்றும் நடுத்தர அளவிலான பாலூட்டிககள கணக்பகடுக்க சநரடி 
கண்காணிப்பு நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் இந்த நுட்பம் தினேரி 
பாலூட்டிகளின் கணக்பகடுப்புக்கு மிகவும் பபாருத்தமானது. 

3.11.7.2 பறரவகளின் கணக்பகடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

  புள்ளி எண்ணிக்கக முகைகள் மை்றும் பைகவ பாரக்்கும் ேந்தரப்த்கதப் 
பயன்படுத்தி பைகவகள் மாதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்ைன. இந்த பைகவ குரல் ஒலி 
மூலம், கிராம உள்ளூர ் மக்களுடன் கலந்தாசலாசித்து இனங்கள் அகடயாளம் 
காணப்பட்டன. 

புள்ளி எண்ணிக்கக: இந்த முகையில், பாரக்வயாளர ் சதாராயமாக 
சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட புள்ளி மை்றும் பாரக்்கும் பைகவ மை்றும் 50 மீ சுை்ைளவில் 
காணப்படும் அல்லது சகட்ட பைகவகள் 5 நிமிடங்களுக்கு பதிவு பேய்யப்படும், இந்த 
கவனிப்பு முதல் புள்ளியில் இருந்து குகைந்தது 30 மீ பதாகலவில் மை்பைாரு 
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புள்ளியில் மீண்டும் மீண்டும் பேய்யப்படும். ஒவ்பவாரு கால்பகுதியிலும் 20 
புள்ளிககளக் கணக்கிட்டுள்சளாம் - 10 கிமீ சுை்ைளவில் பமாத்தம் 80 புள்ளிகள் 
எண்ணிக்கக (20 x 4) ஆகும். 

பைகவககளப் பாரக்்கும் ேந்தரப்்பம்: ஆய்வுப் பகுதியில் பயணம் பேய்யும் சபாது, பல 

பைகவ இனங்கள் கணக்பகடுப்பு சநரத்தில் கண்டறியப்படும். அத்தககய இனங்கள் 

அவை்றின் சதாை்ைம் அல்லது அகழப்பு மூலம் பதிவு பேய்யப்படும். 

3.11.7.3ஊை்வனவற்றின் ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

  ஸ்டாண்டரட்் வாக் ட்ரான்பேக்ட் விஷுவல் என்கவுன்டர ் ேரச்வ முகைகள் 
சபான்ை பல கணக்பகடுப்பு நுட்பங்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் ஒவ்பவாரு 
வாழ்விடத்திலும் ஊரவ்ன மாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. கிராம மக்கள் 
நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாசலாசித்து நிகலயான கள வழிகாட்டிககளப் பயன்படுத்தி 
இனங்கள் அகடயாளம் காணப்பட்டது. 
  பட்டாம்பூேச்ி 10 × 100 மீ அளவுள்ள 2 சநரியல் குறுக்குபவட்டுகளால் 
கணக்கிடப்பட்டது, ஒவ்பவாரு காலாண்டிலும் குகைந்தபட்ேம் 1 கிமீ இகடபவளியில் 
சபாடப்பட்டது. சமலும், உள்ளூர ் மக்கள் மை்றும் வனவிலங்கு நிபுணரக்ளுடன் 
கலந்தாசலாசித்து தை்சபாதுள்ள இலக்கியங்கள் மை்றும் இரண்டாம் நிகல 
தகவல்களில் இருவாழ்விகள் மை்றும் மீன்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

3.11.8 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

 வககபிரித்தல் அடிப்பகடயில் 16 குடும்பங்ககளே ்சேரந்்த பமாத்தம் 15 இனங்கள் 
முக்கிய சுரங்க குத்தககப் பகுதியில் இருந்து பதிவு பேய்யப்பட்டுள்ளன. இது மிகவும் 
வைண்ட மை்றும் பவை்று நிலப்பரப்கப பவளிப்படுத்துகிைது. கணக்கிடப்பட்ட 
தாவரங்களின் வாழ்விட வககப்பாட்டின் அடிப்பகடயில், பபரும்பாலான இனங்கள் 
மரம் (6), புதரக்ள் (4), மூலிகககள் (3) மை்றும் பகாடி (2) ஆகும். தாவர ஆய்வுகளின் 
முக்கிய மண்டலத்தின் முடிவு, ஃசபசபசி மை்றும் அசரசகசிசய முக்கிய ஆதிக்கம் 
பேலுத்தும் இனங்கள் என்பகதக் காட்டுகிைது. 

3.11.9 இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

  இசதசபான்ை சூழல் இகடயக பகுதியிலும் உள்ளது, ஆனால் கமய மண்டல 
பகுதிகய விட அதிக தாவர பன்முகத்தன்கமயுடன் ஒப்பிடலாம், ஏபனனில் 
அருகிலுள்ள சில விவோய நிலங்கள். விவோய நிலம் பபரும்பாலும் வடக்கு மை்றும் 
கிழக்கு திகேகளில் ஆதிக்கம் பேலுத்தியது. திட்டப் பிரிகவே ் சுை்றியுள்ள 
தட்கடயான நிலப்பரப்பின் பபரும்பகுதி விவோய நிலங்களால் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 39 குடும்பங்ககளே ்சேரந்்த பமாத்தம் 59 இனங்கள் 
இகடயக மண்டலத்திலிருந்து பதிவு பேய்யப்பட்டுள்ளன. அவை்றில் மலர ் (62) 
வகககள் மரங்கள் (25), புதரக்ள் (11) மை்றும் மூலிகககள் (14) மை்றும் பகாடிகள் (9) 
அகடயாளம் காணப்பட்டன. தாவர ஆய்வுகளின் இகடயக மண்டலத்தின் முடிவு, 
ஃசபசபசி மை்றும் லாமியாசி, பமாசரசி ஆகியகவ ஆய்வுப் பகுதியில் முதன்கமயான 
ஆதிக்கம் பேலுத்தும் இனங்கள் என்பகதக் காட்டுகிைது.  
  சுரங்கப் பகுதியிலும் அவை்கைே ்சுை்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அரிய, அழிந்துவரும் 
மை்றும் அேச்ுறுத்தும் தாவர இனங்கள் இல்கல.



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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அட்டவரண 3.19: ரமய மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ. எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை் பபயை் 

மைங்கள் 

1 சகாசகாஸ் நியூசிஃபபரா அசரசகசிசய பதன்கன மரம் 

2 சபாராேஸ் ஃபிளாபபல்லிஃபர ் அசரசகசிசய பகன மரம் 

3 வேப்ேலியா நிசலாட்டிகா ஃசபசபசிசய கருசவலம் மரம் 

4 மங்கிஃபபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிசய மாமரம் 

5 அோடிராக்டா இண்டிகா பமலிசயசி சவம்பு 

6 பமாரிண்டா சிட்ரிஃசபாலியா ரூபியாசிசய நுனா மரம் 

மூலிரக 

7 கேசனாடான் டாக்கடலான் சபாசயசி அருகம்புல் 

8 டிரிபுலஸ் படபரஸ்ட்ரிஸ் ஜிசகாபிசலல்ஸ் பநருஞ்சி 

9 லியூகாஸ் அஸ்பபரா லாமியாசிசய தும்கப 

புதை் 

10 கசலாட்சராபிஸ் ஜிகாண்டியா அசபாசிசனசிசய எருக்கு 

11 அபுடிசலான் இண்டிகம் மால்சவசி துத்தி 

12 மிசமாோ புடிகா மிசமாசேசி பதாட்டால்சிணுங்கி 

13 பேன்னா ஆரிகுலட்டா ஃசபசபசிசய அவகர 

பகாடி 

14 பாசிஃப்சளாரா ஃசபாடிடா பாசிப்சளாசரசி சிறுபூகனக்காலி 

15 சிேஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்சடசி பபரண்கட 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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அட்டவரண 3.20: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள தாவைங்கள் 

வ. எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை்பபயை் 
வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் வரக 

மைம் 

1.  தாமரின்டஸ் இண்டிகா பருப்பு வகககள் புளியமரம் EM 

2.  ஃபிகஸ் ரிலிஜிசயாோ பமாசரசிசய அரேமரம் M 

3.  அோடிராக்டா இண்டிகா பமலிசயசி சவம்பு M 

4.  சகாசகாஸ் நியூசிஃபபரா அசரசகசிசய பதன்கன மரம் EM 

5.  சபாராேஸ் ஃபிளாபபல்லிஃபர ் அசரசகசிசய பகன மரம் E 

6.  மூோ முசேசிசய வாகழமரம் EM 

7.  மங்கிஃபபரா இண்டிகா அனகாரட்ியாசிசய மாமரம் E 

8.  ஃபிகஸ் பபங்காபலன்சிஸ் பமாசரசிசய ஆலமரம் E 

9.  பம்புோ பாம்சபா சபாசயசி மூங்கில் E 

10.  ஃபிகஸ் பரசிசமாோ பமாசரசிசய. அத்தி மரம் EM 

11.  லாசோனியா இன்ரம்ிஸ் லித்சரசி மருதாணி EM 

12.  படக்சடானா கிராண்டிஸ் பவரப்பசனசிசய சதக்கு E 

13.  கேடியம் குஜாவா மிரச்டசி பகாய்யா EM 

14.  எம்பிலிகா அஃபிசினாலிஸ் ஃபிலாந்சதசிசய பநல்லி EM 

15.  பமாரிண்டா சிட்ரிஃசபாலியா ரூபியாசிசய நுனா மரம் M 

16.  கேஜியம் சீரகம் மிரச்டசி நாவல்மரம் EM 

17.  மணில்கரா ஜசபாட்டா ேப்சபாட்டாசி ேப்சபாட்டா E 

18.  கசலாபில்லு இசனாஃபில்லம் கசலாபிசலசிசய புன்கன M 

19.  கரிகா பப்பாயா எல் காரிசகசி பப்பாளி மரம் EM 

20.  வேப்ேலியா நிசலாட்டிகா ஃசபசபசிசய கருசவல மரம் M 

21.  கவபடக்ஸ் பநகுண்சடா பவரப்பசனசிசய பநாேச்ி E 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை்பபயை் 
வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் வரக 

22.  அன்சனானா பரட்டிகுலாட்டா அன்சனாசனசிசய சீதாப்பழம் E 

23.  முரர்யா சகானிகி ருசடசி கருசவப்பிகல மரம் EM 

24.  சிட்ரஸ் எலுமிேக்ே ருசடசி எலுமிேக்ே மரம் EM 

25.  யூகலிப்டஸ் குசளாபுல்ஸ் மிரச்டசி யூகலிப்டஸ் EM 

மூலிரக 

26.  லியூகாஸ் அஸ்பபரா லாமியாசிசய தும்கப M 

27.  அகலிபா இண்டிகா யூசபாரப்ிசயசி குப்கபசமனி M 

28.  எக்லிப்டா புசராஸ்சடட்டா ஆஸ்படசரசி கரிசிலாங்கண்ணி EM 

29.  பேன்படல்லா ஏசியட்டிகா அபியாசிசய வல்லாகர EM 

30.  Phyllanthus amarus ஃபிலாந்சதசிசய கிழாபநல்லி M 

31.  கபமலினா பபங்காபலன்சிஸ் கபமலிசனசிசய கானம்வாழ் M 

32.  அேச்ிராந்பதஸ் அஸ்பபரா அமரன்சதசி நாயுருவி M 

33.  ஓசிமம் படனுஃப்சளாரம் லாமியாசிசய துளசி M 

34.  கேபரஸ் சராட்டுண்டஸ் கேபசரசி சகாகர NE 

35.  சபாரச்ெவியா டிஃபுோ நிக்டாஜிசனசிசய முகூரத்கத M 

36.  டிரிடாக்ஸ் ப்சராகம்பபன்ஸ் ஆஸ்படசரசி வீட்டுகாயப்பூண்டு M 

37.  கேசனாடான் டாக்கடலான் சபாசயசி அருகம்புல் E 

38.  சோலனும்னிக்ரம் சோலசனசிசய மணத்தக்காளி EM 

39.  கேபரஸ் கம்பிரேஸ் கேபசரசி குன்னசகாரா NE 

புதை் 

40.  சோலனம் சதாரவ்ும் சோலசனசிசய சுண்கடகாய் EM 

41.  பீனிக்ஸ் புசில்லா அசரசகசிசய ஈேே்ம் EM 
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வ. எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பம் உள்ளூை்பபயை் 
வளங்கரளப் 

பயன்படுத்தும் வரக 

42.  அபுடிசலான் இண்டிகம் பமலிசயசி துத்தி M 

43.  பேன்னா ஆரிகுலட்டா ஃசபசபசிசய ஆவாரம் M 

44.  சநரியம் இண்டிகம் அசபாசிசனசிசய அரளி M 

45.  கெபிஸ்கு சராோ-சிபனன்சிஸ் மால்சவசி பேம்பருத்தி EM 

46.  ஜட்சராபா கரக்ாஸ் Euphorbiaceae காட்டாமணக்கு EM 

47.  கசலாட்சராபிஸ் ஜிகாண்டியா அசபாசிசனசிசய எருக்கு M 

48.  அப்ரூஸ் ப்ரிசகசடாரியஸ் ஃசபசபசிசய பவடிமணி M 

49.  xoracoc சினியா ரூபியாசிசய இட்லிப்பூ M 

50.  மிசமாோ புடிகா மிசமாசேசி பதாட்டால்சிணுங்கி M 

பகாடி 

51.  ஜாஸ்மினம் அகஸ்டிஃசபாலியம் ஒலிசயசி மல்லி EM 

52.  சிேஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ் விட்சடசி பபரண்கட M 

53.  லாபஜனாரியா சிபேராரியா குக்குரப்ிசடசி போரக்காய் EM 

54.  பகாக்கினியா கிராண்டிஸ் குக்குரப்ிசடசி சகாகவ M 

55.  கிளிட்சடாரியாபடரச்நஷியா ஃசபசபசிசய ேங்குபூ M 

56.  சோலனம் ட்கரசலாபாட்டம் சோலசனசிசய தூதுவகள EM 

57.  டிரிசகாோந்பதஸ் டிசயாகா குக்குரப்ிசடசி சகாவக்காய் EM 

58.  பாசிஃப்சளாரா ஃசபாடிடா பாசிப்சளாசரசி சிறுபூகனக்காலி  

59.  கிளிட்சடாரியா படரச்னடியா ஃசபசபசிசய கரக்கரட்ும் M 

 
*E- பபாருளாதாரம், M- மருதத்ுவம், EM- பபாருளாதாரம் மை்றும் மருத்துவம், NE- மதிப்பீடு பேய்யப்படவில்கல
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3.11.10 விலங்குகள் 

  பாலூட்டிகள், பைகவகள், ஊரவ்ன, இருவாழ்விகள் மை்றும் பட்டாம்பூேச்ிகள் 
ஆகியகவ சமை்சகாள் காட்டப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்ட முகையின்படி விலங்கு 
கணக்பகடுப்பு சமை்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. பட்டியலிடப்பட்ட அகனத்து 
உயிரினங்களும் சிவப்பு தரவு புத்தகம் மை்றும் இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு 
ேட்டம், 1972 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன. முக்கிய பகுதியில் அரிதான, அழிந்து வரும், 
அேச்ுறுத்தப்படும் (RET) மை்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் இல்கல. 

3.11.11 ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

பபரியகவுண்டபுரம் கிராமத்தின் ோதாரணக் கல் சுரங்க கமய மண்டலத்தில் 

பமாத்தம் 22 வககயான இனங்கள் காணப்படுகின்ைன. அவை்றில் பூேச்ிகளின் 

எண்ணிக்கக 9 (37.5%), ஊரவ்ன 4 (20.83%), பாலூட்டிகள் 3 (12.5%) மை்றும் பைகவ 6 

(29.16%). கமய சுரங்க குத்தகக பகுதியில் இருந்து 19 குடும்பங்ககளே ் சேரந்்த 

பமாத்தம் 22 இனங்கள் பதிவு பேய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த இனங்கள் எதுவும் ஆய்வுப் 

பகுதி மை்றும் சுை்றுப்புைங்களில் அேச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகசவா அல்லது 

பரவக்கூடியதாகசவா இல்கல. அட்டவகண I இனங்கள் இல்கல மை்றும் ஆறு 

இனங்கள் இந்திய வனவிலங்கு ேட்டம் 1972 இன் படி அட்டவகண IV இன் கீழ் உள்ளன. 

சுரங்க குத்தகக பகுதியில் பமாத்தம் ஏழு வககயான பைகவகள் காணப்பட்டன. 

ஆதிக்கம் பேலுத்தும் இனங்கள் பபரும்பாலும் பைகவகள் மை்றும் பூேச்ிகள் 

மை்றும் மூன்று இருவாழ்விகள் விரிவான கள ஆய்வின் சபாது (சொப்சலாபாட்ராேஸ் 

கடபஜரினஸ்), (ரானா பெக்ஸாடாக்கடலா), (புஃசபா பமசலாசனாஸ்டிசகடஸ்) 

காணப்பட்டன. ஆபத்தான, ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய மை்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்கல. அறிவியல் பபயருடன் கமய மண்டலத்தில் 

உள்ள விலங்கினங்களின் விவரங்கள் அட்டவரண 3.21 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.21: ரமய மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ. எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் 
WPA 

அட்டவரண 

IUCN 

பட்டியல் 

பூசச்ிகள் 

1 டானஸ் பிபளக்ஸிப்பஸ் நிம்பலிசட NL LC 

2 
சகசடாப்சிலியா 

கபரந்சத 
பபரிசட NL LC 

3 கெசராகிளிபஸ் எஸ்பி அக்ரிடிசட NL NL 

4 
ொமிபடரம்்ஸ் 

சில்பவஸ்ட்ரி பிளாட்சடாடியா 
அட்டவகண 

IV 
LC 

5 மாண்டிஸ் ரிலிஜிசயாோ மாண்டிசட NL LC 

6 க்ராசியஸ் பமாசராேஸ் சலான்சோடிசட NL LC 
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வ. எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் 
WPA 

அட்டவரண 

IUCN 

பட்டியல் 

7 
சிம்பபட்ரம் 

ஃசபான்ஸ்சகாலம்பி 
லிபபல்லுலிசட NL NL 

8 அக்சரயா வசயாலா நிம்பலிசட NL LC 

9 டானஸ் பஜனுடியா நிம்பலிசட NL NL 

ஊை்வன 

10 
பெமிடாக்கடலஸ் 

ஃப்ரீனாடஸ் 
பகக்சகானிசட NL LC 

11 
சிதனாபபான்டிபேரியா

னா 
அகமிசட NL LC 

12 கசலாட்ஸ் பவரச்ிகலர ் அகமிசட NL LC 

13 யூட்சராபிஸ் கரினாட்டா சின்சிசட NL LC 

பாலூட்டிகள் 

14 
பெரப்பஸ்படஸ் 

ஜாவானிகஸ் 
பெரப்பஸ்டிசட அட்டவகண II LC 

15 முஸ் பூடுகா முரிசட 
அட்டவகண 

IV 
NL 

16 ராட்டஸ் ராட்டஸ் முரிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

இருவாழ்விகள் 

17 
பமசராப்சோரியண்டலி

ஸ் 
பமசராபிசட NL LC 

18 புபுல்கஸ் ஐபிஸ் ஆரட்ிசட NL LC 

19 
அக்ரிசடாபதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 
ஸ்டரன்ிசட NL LC 

20 
சகாட்டரன்ிக்ஸ் 

சகாடரன்ிக்ஸ் 
ஃபாசியானிசட 

அட்டவகண 

IV 
LC 

21 
சகாரவ்ஸ்ஸ்ப்பளண்டன்

ஸ் 
சகாரவ்ிசட NL LC 

22 
டிக்ரூரஸ் 

சமக்சராபேரக்ஸ் 
டிக்ரூரிசட 

அட்டவகண 

IV 
LC 

*NE- மதிப்பீடு பேய்யப்படவில்கல; LC- குகைந்த கவகல, NT - அருகில் அேச்ுறுத்தல், T- அேச்ுறுத்தல் 
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3.11.11.1  இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

  வககபிரித்தல் அடிப்பகடயில் 29 குடும்பங்ககளே ்சேரந்்த பமாத்தம் 40 இனங்கள் 
தாங்கல் மண்டலப் பகுதியிலிருந்து பதிவு பேய்யப்பட்டுள்ளன. வாழ்விட வககப்பாட்டின் 
அடிப்பகடயில் பபரும்பாலான இனங்கள் பூேச்ிகள் 14 (35%), அகதத் பதாடரந்்து 
பைகவகள் 15 (37.5%), ஊரவ்ன 5 (12.5%), பாலூட்டிகள் 3 (7.5%) மை்றும் இருவாழ்விகள் 3 
(7.5%). ஒரு அட்டவகண II இனங்கள் உள்ளன மை்றும் இருபத்தி இரண்டு இனங்கள் இந்திய 
வனவிலங்கு ேட்டம் 1972 இன் படி அட்டவகண IV இன் கீழ் உள்ளன. ஆய்வு பகுதியில் 
பமாத்தம் 15 வககயான பைகவகள் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, பாதிக்கப்படக்கூடிய 
மை்றும் உள்ளூர ்இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்கல. 

  விலங்கின ஆய்வுகளின் முக்கிய & தாங்கல் மண்டலத்தின் முடிவு, நிம்ஃபாலிசட 
மை்றும் சின்சிசட, அகமிசட ஆகியகவ ஆய்வுப் பகுதியில் முக்கிய ஆதிக்கம் பேலுத்தும் 
இனங்கள் என்பகதக் காட்டுகிைது; இது அட்டவகண எண்.3.5 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
ஆய்வு பகுதியில் அட்டவகண I இனங்கள் இல்கல. ஆபத்தான, ஆபத்தான, 
பாதிக்கப்படக்கூடிய மை்றும் உள்ளூர ் இனங்கள் எதுவும் காணப்படவில்கல. தாங்கல் 
மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகளின் பன்முகத்தன்கமயின் விவரங்கள் அட்டவரண 3.22 
இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.22: இரடயக மண்டலத்தில் உள்ள விலங்குகள் 

வ.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் 
WPA 

அட்டவரண 

IUCN 

பட்டியல் 

பூசச்ிகள் 

1 அபிஸ் பேரானா அபிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

2 டானஸ் பிபளக்ஸிப்பஸ் நிம்பலிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

3 Danaus chrysippus நிம்பலிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

4 டானஸ் பஜனுடியா நிம்பலிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

5 
யூரிதிரியா 

ஆஸ்திரியாக்கா 
புப்பரஸ்டிசட 

அட்டவகண 
IV 

NL 

6 
சிம்பபட்ரம் 

ஃசபான்ஸ்சகாலம்பி 
லிபபல்லுலிசட NL LC 

7 
காம்சபாசனாடஸ் 

விசினஸ் 
ஃபாரம்ிசிசட NL NL 

8 பேரசடாசகாம்பஸ் பிக்டஸ் சகாம்பிசட 
அட்டவகண 

IV 
 

9 டாகனசன நிம்பலிசட NL LC 

10 யூப்சலாயா சகார ் நிம்பலிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 
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வ.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் 
WPA 

அட்டவரண 

IUCN 

பட்டியல் 

11 மாண்டிஸ் ரிலிஜிசயாோ மாண்டிசட NL NL 

12 கெசராகிளிபஸ் எஸ்பி அக்ரிடிசட NL LC 

13 ஜிசினா ஓடிஸ் இண்டிகா கலபேனிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

14 திருமகல லிமினியஸ் நிம்பலிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

ஊை்வன 

15 கசலாட்ஸ் பவரச்ிகலர ் அகமிசட NL LC 

16 யூட்சராபிஸ் கரினாட்டா சின்சிசட NL LC 

17 
பெமிடாக்கடலஸ் 

ஃப்ரீனாடஸ் 
பகக்சகானிசட NL LC 

18 சிதனாபபான்டிபேரியானா அகமிசட NL LC 

19 Mabuya carinatus சின்சிசட NL LC 

பாலூட்டிகள் 

20 ஃபனம்புலஸ் பால்மரம் சியூரிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

21 முஸ் பூடுகா முரிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

22 
பெரப்பஸ்படஸ் 

ஜாவானிகஸ் 
பெரப்பஸ்டிசட 

அட்டவகண 
II 

LC 

AVES 

23 யூடினாமிஸ் குக்கலிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

24 புபுல்கஸ் ஐபிஸ் ஆரட்ிசட NL LC 

25 
அக்ரிசடாபதரஸ் 

டிரிஸ்டிஸ் 
ஸ்டரன்ிசட NL LC 

26 சகாரவ்ஸ்ஸ்ப்பளண்டன்ஸ் சகாரவ்ிசட NL LC 

27 பமசராப்சோரியண்டலிஸ் பமசராபிசட NL LC 
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வ.எண் அறிவியல் பபயை் குடும்பப் பபயை் 
WPA 

அட்டவரண 

IUCN 

பட்டியல் 

28 கபக்சனாசடாஸ்சகஃபர ் கபக்சனாசனாடிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

29 பிட்டசுலா கிராசமரி பிட்டாகுலிசட NL LC 

30 ஆக்சிபிட்டர ்சபடியஸ் அசிபிட்ரிசட NL LC 

31 Coturnix coturnix ஃபாசியானிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

32 Dicrurus macrocercus டிக்ரூரிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

33 Dicrurus macrocercus டிக்ரூரிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

34 
ஃபிராங்சகாலினஸ் 
பாண்டிசீரியனஸ் 

ஃபாசியானிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

35 Coturnix coturnix ஃபாசியானிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

36 அமசராரன்ிஸ் ஃபீனிகுரஸ் ராலிசட NL LC 

37 ஃபுலிகா அட்ரா ராலிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

38 Sphaerotheca breviceps டிக்சராக்சளாசிசட 
அட்டவகண 

IV 
LC 

39 
ராணா 

பெக்ஸாடாக்கடலா 
ராணிசட 

அட்டவகண 
IV 

LC 

40 
சொப்சலாபாட்ராேஸ் 

கடபகரினஸ் 
சகாரச்டட்டா 

அட்டவகண 
IV 

LC 

*NL- பட்டியலிடப்படவில்கல, LC- குகைந்த கவகல, NT- அருகில் அேச்ுறுதத்ப்பட்டது 

3.11.12 விளக்கம் & முடிவு 

  வனவிலங்கு பாதுகாப்புே ் ேட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 
கவனிக்கப்பட்ட அட்டவகண I வகக விலங்குகள் இல்கல, சமலும் IUCN இன் படி எந்த 
உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அேச்ுறுத்தும் வகககளில் 
இல்கல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் 
இல்கல. எனசவ குறுகிய காலத்தில் சமை்பகாள்ளப்படும் இந்த சிறிய சுரங்க 
நடவடிக்ககயானது சுை்றியுள்ள தாவரங்கள் மை்றும் விலங்கினங்களில் 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏை்படுத்தாது. 

3.12 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

  ஒரு வளமான சதேத்திை்கு அதன் குடிமக்களுக்கு வாழ்க்கக வேதிககள வழங்க 

நன்கு வளரந்்த பதாழில்கள் சதகவ. நாடுகளின் ேமூக-பபாருளாதார வளரே்ச்ியில் 

பதாழில்துகை வளரே்ச்ி முக்கிய பங்கு வகிக்கிைது. முழுகமயான வறுகமகயக் 
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5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 
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குகைப்பதை்கு விகரவான பபாருளாதார வளரே்ச்ி பபரும்பாலும் 

இன்றியகமயாததாகும். பதாழில்மயமாக்கல் பபரும்பாலும் பபாருளாதார மை்றும் ேமூக 

வளரே்ச்ிக்கு அவசியம். 

  இருப்பினும், வறுகமக் குகைப்பு பதாழில்மயமாக்கலின் முகை, வளரே்ச்ியிலிருந்து 

ஏகழகள் எவ்வாறு பயனகடகிைாரக்ள் என்பதில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத 

ஏை்படுத்துகிைது. ஏகழகளுக்கு ஆதரவான பபாருளாதார மை்றும் பதாழில்துகை 

பகாள்கககள் ஏகழகள் கவத்திருக்கும் உை்பத்தி காரணிகளுக்கு பபாருளாதார 

வருவாகய அதிகரிப்பதில் கவனம் பேலுத்துகின்ைன, எ.கா. திைகமயை்ை 

பதாழிலாளரக்ளுக்கு வருமானத்கத உயரத்்துதல், அசதேமயம் மூலதனம் மை்றும் 

நிலத்திை்கு அதிக வருமானத்கத ஊக்குவிக்கும் பகாள்கககள் ேமத்துவமின்கமகய 

அதிகரிக்கும், அகவ ஏை்கனசவ உள்ள மாை்ைங்ககள உள்ளடக்கியிருந்தால் தவிர. உடல் 

மை்றும் மனித மூலதனத்தின் பேறிவு மை்றும் நில உரிகமயின் வடிவங்கள். உகழப்பு 

மிகுந்த முகைகளுக்குப் பதிலாக மூலதன-தீவிர முகைககளப் பயன்படுத்துவது சவகல 

வாய்ப்பு, பதாழிலாளர ் கட்டுப்பாடு, ேமூகப் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கல்வி 

சபான்ைவை்கை அதிகரிக்கும். 

  கல்வித் தரம் குகைவாகவும் மனித மூலதனம் பேறிவாகவும் இருக்கும் இடத்தில். 

வருமான ஏை்ைத்தாழ்வுகள், திைன் ோரந்்த பதாழில்நுட்பங்களின் சவகலவாய்ப்பு, 

குறிப்பாக, பதாழில்துகை வேதிகளின் இருப்பிடம் ஒட்டுபமாத்த வறுகமக் குகைப்பு 

மை்றும் ேமத்துவமின்கம ஆகியவை்றில் தாக்கத்கத ஏை்படுத்துகிைது. நிறுவனங்கள் 

பபரும்பாலும் நகரப்்புைங்களில் குவிந்திருப்பதால். பதாழில்துகை புரட்சிகள் பபரிய 

அளவிலான உை்பத்திக்கான பதாழிை்ோகலகளின் வளரே்ச்ிக்கு வழிவகுத்தது, 

வளரே்ச்ி மை்றும் சவகலவாய்ப்பின் அகமப்பு, ேமூக-பபாருளாதார சீரத்ிருத்தங்கள் 

மை்றும் உலகமயமாக்கல் வரத்்தகம் மை்றும் சவகலவாய்ப்பு, பதாழிலாளர ்

கட்டுப்பாடு, ேமூக பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கல்வி சபான்ைவை்றின் தாக்கம் சபான்ை 

ேமூகத்தில் அதன் விகளவாக மாை்ைங்கள் ஏை்பட்டன. இந்த முகையில் அகனத்து 

வளரே்ச்ித் திட்டங்களும் ேமூக-பபாருளாதார அம்ேத்துடன் சநரடி மை்றும் மகைமுக 

உைகவக் பகாண்டுள்ளன, இதில் புதிய வளரே்ச்ித் திட்டங்களுக்கான பபாது 

ஏை்றுக்பகாள்ளும் தன்கமயும் அடங்கும்.  

  கிளஸ்டர ் பகுதியில் இருந்து 1 கிமீ சுை்ைளவில் குடியிருப்பு/கிராமம் எதுவும் 
இல்கல. ேமூக-பபாருளாதார ஆய்வு என்பது சுை்றுேச்ூழல் ஆய்வின் இன்றியகமயாத 
பகுதியாகும். இப்பகுதியின் மக்கள்பதாகக அகமப்பு, அடிப்பகட வேதிககள 
வழங்குதல், வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மை்றும் மருத்துவ சேகவகள், பதாழில், நீர ்
வழங்கல், சுகாதாரம், தகவல் பதாடரப்ு, சபாக்குவரத்து, நிலவும் சநாய்களின் முகை 
மை்றும் சகாவில்கள், வரலாை்று நிகனவுேச்ின்னங்கள் சபான்ை அம்ேங்களும் 
அடங்கும். அடிப்பகட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்கம மை்றும் அளகவப் 
பபாறுத்து ோத்தியமான தாக்கத்கத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 
  இந்த முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக அப்பகுதியின் ேமூக-

பபாருளாதார நிகல கணிேமாக சமம்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டமானது சநரடி மை்றும் மகைமுக சவகலவாய்ப்கப 

வழங்கும் மை்றும் அந்த பகுதியில் உள்கட்டகமப்பு வேதிககள சமம்படுத்தி, 

அவரக்ளின் வாழ்க்ககத் தரத்கத சமம்படுத்தும். 
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3.12.1 ஆய்வின் மநாக்கங்கள் 

ேமூக-பபாருளாதார ஆய்வின் சநாக்கங்கள் பின்வருமாறு: 

➢ ஆய்வு பேய்ய, அகடயாளம் காணப்பட்ட ஆய்வு பகுதியில் வளரே்ச்ி 

அளவுருவின் தை்சபாகதய நிகல. 

➢ வளரே்ச்ித் திட்டத்தின் விகளவாக ேமூக சூழலில் சநரடி மை்றும் மகைமுக 

தாக்கத்கத கண்டறிதல். 

➢ இந்த தாக்கங்களின் தன்கம மை்றும் அளகவ மதிப்பிடுவதை்கு. 

➢ ேமூகப் பபாருளாதாரே ் சூழலில் முன்பமாழியப்பட்ட வளரே்ச்ி 

நடவடிக்ககயின் காரணமாக அகடயாளம் காணப்பட்ட எதிரம்கை 

தாக்கங்களில் ோத்தியமான தணிப்பு நடவடிக்ககககள வழங்குதல். 

3.12.2 மவரலயின் மநாக்கம் 

  இரண்டாம் நிகல ஆதாரங்களில் இருந்து அப்பகுதியின் ேமூக-பபாருளாதார 
சூழகல ஆய்வு பேய்ய; 

➢ தரவு சேகரிப்பு & பகுப்பாய்வு 

➢ திட்ட தாக்கத்தின் கணிப்பு 

➢ தணிப்பு நடவடிக்கககள் 

3.13 மசலம் மாவட்டத்தின் நிை்வாக அரமப்பு 

  தமிழ்நாட்டின் சேலம் மாவட்டத்தின் அதிகாரப்பூரவ் மக்கள்பதாகக 
கணக்பகடுப்பு 2011 விவரம் தமிழ்நாட்டின் மக்கள்பதாகக கணக்பகடுப்பு 
இயக்குனரகத்தால் பவளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தின் சேலம் மாவட்டத்தில் 
மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பு அதிகாரிகளால் முக்கிய நபரக்ளின் கணக்பகடுப்பும் 
பேய்யப்பட்டது. 

  2011 ஆம் ஆண்டில், சேலம் மக்கள்பதாகக 34,82,056 ஆக இருந்தது, இதில் 
ஆண்கள் மை்றும் பபண்கள் முகைசய 1,781,571 மை்றும் 1,700,485. 2001 மக்கள் பதாகக 
கணக்பகடுப்பின்படி, சேலம் மக்கள் பதாகக 30,16,346 ஆக இருந்தது, அதில் ஆண்கள் 
15,63,633மை்றும் 14,52,713 பபண்கள். சேலம் மாவட்ட மக்கள் பதாகக பமாத்த தமிழக 
மக்கள் பதாககயில் 4.83. ேதவீதம். 

  2001 இன் மக்கள்பதாககயுடன் ஒப்பிடும்சபாது மக்கள்பதாககயில் 15.44 

ேதவீதம் மாை்ைம் ஏை்பட்டது. இந்தியாவின் முந்கதய 2001 மக்கள்பதாகக 

கணக்பகடுப்பில், 1991 உடன் ஒப்பிடும்சபாது சேலம் மாவட்டம் அதன் 

மக்கள்பதாககயில் 17.20 ேதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 

3.13.1 மசலம் மாவட்ட அடை்த்தி 

  2011 ஆம் ஆண்டு இந்திய மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பின் மூலம் 

பவளியிடப்பட்ட ஆரம்ப தை்காலிக தரவு, 2011 ஆம் ஆண்டிை்கான சேலம் 

மாவட்டத்தின் அடரத்்தி ஒரு ேதுர கி.மீ. க்கு 665 சபர ் என்று காட்டுகிைது. 2001 ஆம் 

ஆண்டில், சேலம் மாவட்டத்தின் அடரத்்தி ஒரு ேதுர கி.மீ. க்கு 575 சபர.் சேலம் மாவட்டம் 

5,237 ேதுர கிசலாமீட்டர ்பரப்பளகவ நிரவ்கிக்கிைது. 
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3.13.2 மசலம் எழுத்தறிவு விகிதம் 

  2011 மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பில், சேலம் மாவட்டத்தில் 6,33,314 சபர ்
கல்வியறிவு பபை்ைவரக்ள்; ஆண்கள் 3,36,422 மை்றும் பபண்கள் 2,96,892.  

3.13.3 மசலம் பாலின விகிதம் 

  மாவட்டத்தின் பாலின விகிதம் (அதாவது, 1000 ஆண்களுக்கு பபண்கள்) 1000 ஆக 
பதிவு பேய்யப்பட்டுள்ளது, இது 2011 மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பின் சபாது மாநில 
அளவில் 987 ஆக இருந்தது. மாவட்டத்தின் குழந்கத பாலின விகிதம் 2011 இல் 949 ஆக 
இருந்தது. 

3.13.4 மசலம் குழந்ரத மக்கள் பதாரக 

2011 ஆம் ஆண்டு இந்திய மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பின் மூலம் பவளியிடப்பட்ட 
ஆரம்ப தை்காலிக தரவு, மாவட்டத்தின் குழந்கத மக்கள் பதாகக 79,067 அவரக்ளில் 
40,570 ஆண்கள் மை்றும் 38,497 பபண்கள்.  

3.13.5 மசலம் வீடு இல்லாத மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு 

2011 ஆம் ஆண்டு இந்திய மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பின்படி பவளியிடப்பட்ட 
ஆரம்ப தை்காலிகத் தரவு, அடரத்்தி 1,80,936 நபரக்ள்/ே.கி.மீ., மாநில மக்கள் பதாகக 
அடரத்்தி 46,672 நபரக்ள்/ே.கி.மீ விட அதிகமாகும். 

3.13.6 மசலம் மாவட்டம் நகை்ப்புறம்/ கிைாமப்புறம் 

  2011 மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பின்படி பமாத்த சேலம் மக்கள் பதாககயில், 

50.95 ேதவீதம் சபர ்மாவட்டத்தின் நகரப்்புைங்களில் வாழ்கின்ைனர.் நகரப்்புைங்களில் 

பமாத்தம் 1,774,122 சபர ் வாழ்கின்ைனர,் இதில் ஆண்கள் 898,297 மை்றும் பபண்கள் 

875,825. 2011 மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பின்படி சேலம் மாவட்டத்தின் 

நகரப்்புைத்தில் பாலின விகிதம் 975 ஆக உள்ளது. இசதசபால், 2011 மக்கள் பதாகக 

கணக்பகடுப்பில் சேலம் மாவட்டத்தில் குழந்கத பாலின விகிதம் 935 ஆக இருந்தது. 

நகரப்்புைத்தில் குழந்கத மக்கள் பதாகக (0-6) 171,539 ஆக இருந்தது, இதில் ஆண்கள் 

மை்றும் பபண்கள் 88,651 மை்றும் 82,888. சேலம் மாவட்டத்தின் இந்த குழந்கதகளின் 

எண்ணிக்கக பமாத்த நகரப்்புை மக்கள்பதாககயில் 9.87% ஆகும். 2011 ஆம் ஆண்டு 

மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பின்படி சேலம் மாவட்டத்தில் ேராேரி கல்வியறிவு 

விகிதம் 79.67 % ஆகும், இதில் ஆண்கள் மை்றும் பபண்கள் முகைசய 85.79 % மை்றும் 

73.43 % கல்வியறிவு பபை்றுள்ளனர.் 2011 மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பின்படி பமாத்த 

சேலம் மக்கள் பதாககயில், 50.95 ேதவீதம் சபர ் மாவட்டத்தின் நகரப்்புைங்களில் 

வாழ்கின்ைனர.் நகரப்்புைங்களில் பமாத்தம் 1,774,122 சபர ் வாழ்கின்ைனர,் இதில் 

ஆண்கள் 898 சபர,் 297 மை்றும் பபண்கள் 875,825. 2011 மக்கள் பதாகக 

கணக்பகடுப்பின்படி சேலம் மாவட்டத்தின் நகரப்்புைத்தில் பாலின விகிதம் 975 ஆக 

உள்ளது. இசதசபால், 2011 மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பில் சேலம் மாவட்டத்தில் 

குழந்கத பாலின விகிதம் 935 ஆக இருந்தது. நகரப்்புைத்தில் குழந்கத மக்கள் பதாகக 

(0-6) 171,539 ஆக இருந்தது, இதில் ஆண்கள் மை்றும் பபண்கள் 88,651 மை்றும் 82,888. 

சேலம் மாவட்டத்தின் இந்த குழந்கதகளின் எண்ணிக்கக பமாத்த நகரப்்புை 

மக்கள்பதாககயில் 9.87% ஆகும். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாகக 
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தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 
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இதில் ஆண்கள் மை்றும் பபண்கள் முகைசய 85.79 % மை்றும் 73.43 % கல்வியறிவு 

பபை்றுள்ளனர.் நகரப்்புைங்களில் உண்கமயில் 1,276,801 சபர ் கல்வியறிவு 

பபை்றுள்ளனர ் சேலம் மாவட்டத்தின் இந்த குழந்கதகளின் எண்ணிக்கக பமாத்த 

நகரப்்புை மக்கள்பதாககயில் 9.87% ஆகும். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாகக 

கணக்பகடுப்பின்படி சேலம் மாவட்டத்தில் ேராேரி கல்வியறிவு விகிதம் 79.67 % ஆகும், 

இதில் ஆண்கள் மை்றும் பபண்கள் முகைசய 85.79 % மை்றும் 73.43 % கல்வியறிவு 

பபை்றுள்ளனர.் நகரப்்புைங்களில் உண்கமயில் 1,276,801 சபர ் கல்வியறிவு 

பபை்றுள்ளனர ் சேலம் மாவட்டத்தின் இந்த குழந்கதகளின் எண்ணிக்கக பமாத்த 

நகரப்்புை மக்கள்பதாககயில் 9.87% ஆகும். 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாகக 

கணக்பகடுப்பின்படி சேலம் மாவட்டத்தில் ேராேரி கல்வியறிவு விகிதம் 79.67 % ஆகும், 

இதில் ஆண்கள் மை்றும் பபண்கள் முகைசய 85.79 % மை்றும் 73.43 % கல்வியறிவு 

பபை்றுள்ளனர.் நகரப்்புைங்களில் உண்கமயில் 1,276,801 சபர ் கல்வியறிவு 

பபை்றுள்ளனர ்ஆண்கள் மை்றும் பபண்கள் முகைசய 694,572 மை்றும் 582,229. 

  2011 மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பின்படி, சேலம் மாவட்டத்தின் 49.05% மக்கள் 

கிராமப்புைங்களில் வசிக்கின்ைனர.் கிராமப்புைங்களில் வாழும் சேலம் மாவட்டத்தின் 

பமாத்த மக்கள் பதாகக 1,707,934 ஆகும், இதில் ஆண்கள் மை்றும் பபண்கள் முகைசய 

883,274 மை்றும் 824,660. சேலம் மாவட்டத்தின் கிராமப்புைங்களில் பாலின விகிதம் 1000 

ஆண்களுக்கு 934 பபண்கள் வீதம் உள்ளனர.் சேலம் மாவட்டத்தின் குழந்கத பாலின 

விகிதத் தரகவக் கருத்தில் பகாண்டால், 1000 ஆண் குழந்கதகளுக்கு 898 பபண்கள். 0-

6 வயதுக்குட்பட்ட குழந்கதகளின் எண்ணிக்கக கிராமப்புைங்களில் 173,421 ஆகும், 

இதில் ஆண்கள் 91,351 மை்றும் பபண்கள் 82,070. சேலம் மாவட்டத்தின் பமாத்த 

கிராமப்புை மக்கள்பதாககயில் குழந்கதகளின் எண்ணிக்கக 10.34% ஆகும். 2011 ஆம் 

ஆண்டு மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பின்படி சேலம் மாவட்டத்தின் 

கிராமப்புைங்களில் கல்வியறிவு விகிதம் 65.74% ஆகும். பாலின வாரியாக ஆண் 

மை்றும் பபண்களின் கல்வியறிவு முகைசய 74.57 மை்றும் 56.32 ேதவீதமாக உள்ளது. 

பமாத்தத்தில், 1,008,761 சபர ் கல்வியறிவு பபை்றுள்ளனர,் இதில் ஆண்களும் 

பபண்களும் 590,535 மை்றும் 418,226 சபர.் 

3.14 ஆய்வு பகுதி 

10 கிமீ சுை்ைளவு கிராம வகரபடம் படம் 3.15 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 3.15: ஆய்வுப் பகுதியின் கிைாம வரைபடம்  

3.14.1 அரடயாளங்காணல் 

 தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, பபரியகவுண்டாபுரம் 
கிராமத்தில்  புல எண். 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) இல் அகமந்துள்ள 1.00.0 பெக்சடர ்
குத்தககப் பகுதிக்கான திரு.ே. விஜயகுமாரின் ோதாரணக் கல் குவாரிக்கு EIA ஆய்வு 
பேய்யப்பட்டது. முன்பமாழியப்பட்ட ோதாரணக் கல் உை்பத்தி 1,81,687 மீ3.  ஆய்வுப் 
பகுதியில் உள்ள கிராமங்களின் மக்கள்பதாகக அகமப்பு பை்றிய தகவல்களின் 
விவரங்கள் அட்டவரண 3.23 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 3.23 ஆய்வு பகுதியில் உள்ள கிைாமங்களின் பட்டியல் 

வ.எண் மாவட்டம் தாலுகா கிைாமங்கள் 

1. 

சேலம் சேலம்  

எம்.பாலபட்டி 

2. கை்பகம் 

3. சவடப்பட்டி 

4. டி.பபருமாள்பாகளயம் 

5. சுக்கம்பட்டி 

6. தாதனூர ்

7. மூக்கனூர ்

8. அரமனூர ்

9. ஆேே்ங்குட்டப்பட்டி 

10. குப்பனூர ்
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வ.எண் மாவட்டம் தாலுகா கிைாமங்கள் 

11. பவள்களயன்பட்டி 

12. வலகேயூர ்

13. பள்ளிப்பட்டி 

14. தாசிநாயக்கன்பட்டி 

15. வகலயக்காரனூர ்

16. சமட்டுப்பட்டிதாதனூர ்

17. சின்னனூர ்

18. கதலனூர ்

19. அதிகாரப்பட்டி 

20 பஜ.வீரணம் 

21. பகாரத்துப்பட்டி 

22. உகடயாபட்டி 

23. ஜருகுமகல 

24. ஜல்லுத்துப்பட்டி 

25. குைள்நத்தம் 

26. சகாணமடுவு 

27. வடபட்டி 

28 ேம்பக்குட்கடப்பட்டி 

29 அடிமகலப்பட்டி 

30 தும்பல்பட்டி 

31. கம்மாளப்பட்டி 

32. சேலம் 

33. பகனமரத்துப்பட்டி 

34. 

வாழப்பாடி 

கீகரப்பட்டி 

35. சவலம்பட்டி 

36. அனுப்பூர ்

37. கூட்டாத்துப்பட்டி 

38. பாலப்பட்டி 

39. ஏரிப்புதூர ்

40. குள்ளம்பட்டி 

41. மின்னாம்பள்ளி 
42. பபரியகவுண்டாபுரம் 

43. சின்னகவுண்டாபுரம் 

44. காரிப்பட்டி 

45. கருமாபுரம் 

46. அக்ரொர நாட்டரமங்கலம் 

47. ேரக்ார ்நாட்டமங்கலம் 

48. நீரம்ுள்ளிக்குட்கட 

49. ேந்திரபிள்களவலகே 

50 எம்.பபருமாள்பாகளயம் 

51. சமட்டுப்பட்டி 
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வ.எண் மாவட்டம் தாலுகா கிைாமங்கள் 

52. கவுரக்்கல்பட்டி 

53. பவள்ளாளகுண்டம் 

54 பேன்ைாயபாகளயம் 

55. கட்டுசவப்பிகலப்பட்டி 

56. முத்தம்பட்டி 

57. சிங்கிபுரம் 

58. சவப்பிகலப்பட்டி 

59. திருமனூர ்

60 குடமகல 

61. வாழப்பாடி 

ஆதாரம்: முதன்கம மக்கள்பதாகக கணக்பகடுப்பு சுருக்கம் 2011, சேலம் மாவட்டம், மாநிலம் தமிழ்நாடு 

3.14.2 அடிப்பரட நிரல     

  திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் ேமூக-பபாருளாதார விவரங்ககள ஆய்வு 
பேய்வதை்காக அடிப்பகட ஆய்வுப் பகுதிகய வகரயறுத்த பிைகு அடிப்பகடத் 
தகவல் சேகரிக்கப்படுகிைது. அடிப்பகட தரவுத்தள பகுப்பாய்வு பதாடரப்ான 
பேயல்முகை பின்வருவனவை்கை உள்ளடக்குகிைது: 

• மக்கள்பதாகக அகமப்பு 

• உள்கட்டகமப்பு அடிப்பகட 

• பபாருளாதார அகமப்பு 

• சுகாதார நிகல 

• கலாேே்ார பண்புகள் 

• முக்கிய அவதானிப்புகள் 

3.14.3 மக்கள்பதாரக அரமப்பு 

  ஆய்வுப் பகுதியின் மக்கள்பதாகக அகமப்பு முதன்கமயாக இரண்டு 
தாலுகாக்கள் மை்றும் 61 கிராமங்ககள உள்ளடக்கிய ஒரு மாவட்டத்தின் 
மக்கள்பதாகக கணக்பகடுப்பின் தரவுகளிலிருந்து பபைப்பட்டது. மக்கள்பதாகக 
கட்டகமப்பின் சுருக்கம் அட்டவரண 3.24 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2011 
மக்கள்பதாகக கணக்பகடுப்பின்படி ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ஒவ்பவாரு 
கிராமத்தின் மக்கள்பதாகக கட்டகமப்புகள் அட்டவரண 3.25 இல் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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அட்டவரண 3.24: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கிைாமத்தின் மக்கள்பதாரக அரமப்பு 

வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் 
பகுதி 

(எக்டை)் 
குடும்ப 

எண் 

பமாத்த மக்கள் பதாரக 0-6 குழந்ரத மக்கள் பதாரக திட்டமிடப்பட்ட நடிகை்கள் பட்டியல் பழங்குடியினை் 
பமாத்த

ம் 
ஆண் பபண் 

பமாத்த
ம் 

ஆண் பபண் 
பமாத்த

ம் 
ஆண் பபண் 

பமாத்
தம் 

ஆண் பபண் 

மாவட்டம்: மசலம், தாலுகா: மசலம் 

1 எம்.பாலபட்டி 591.36 704 2689 1368 1321 252 135 117 459 232 227 0 0 0 

2 கை்பகம் 129.72 97 331 174 157 27 13 14 115 62 53 0 0 0 

3 சவடப்பட்டி 223.27 348 1302 683 619 129 71 58 158 84 74 0 0 0 

4 டி.பபருமாள்பாகளயம் 414.17 979 3644 1858 1786 357 183 174 1400 722 678 205 97 108 

5 சுக்கம்பட்டி 326.68 1077 4104 2056 2048 417 216 201 1659 823 836 8 4 4 

6 தாதனூர ் 378.02 572 2169 1074 1095 208 114 94 308 151 157 738 358 380 

7 மூக்கனூர ் 291.8 295 1138 560 578 95 41 54 60 29 31 352 171 181 

8 அரமனூர ் 141.85 94 314 165 149 26 13 13 0 0 0 250 130 120 

9 அேே்ங்குட்கடப்பட்டி 453.44 624 2406 1249 1157 261 139 122 1092 562 530 485 251 234 

10 குப்பனூர ் 390.96 486 1793 942 851 188 102 86 232 115 117 49 24 25 

11 பவள்களயன்பட்டி 1232.89 320 1257 639 618 160 93 67 132 66 66 0 0 0 

12 வலகேயூர ் 302.98 1485 5363 2720 2643 505 268 237 1031 532 499 64 32 32 

13 பள்ளிப்பட்டி 412.9 969 3487 1796 1691 343 180 163 1347 687 660 11 6 5 

14 தாசிநாயக்கன்பட்டி 61.18 200 804 395 409 75 35 40 32 10 22 0 0 0 

15 வகலயக்காரனூர ் 117.46 239 890 464 426 94 44 50 9 4 5 0 0 0 

16 சமட்டுப்பட்டிதாதனூர ் 500.76 1852 6606 3322 3284 527 260 267 419 192 227 13 3 10 

17 சின்னனூர ் 90.18 656 2434 1264 1170 302 162 140 3 2 1 0 0 0 

18 கதலனூர ் 144.1 611 2255 1159 1096 251 130 121 123 63 60 0 0 0 

19 அதிகாரப்பட்டி 171.08 1288 5371 2659 2712 608 315 293 3744 1827 1917 0 0 0 

20 பஜ.வீரணம் 584.02 2865 11037 5624 5413 1211 615 596 2632 1348 1284 0 0 0 

21 பகாரத்துப்பட்டி 122.94 395 1547 778 769 153 84 69 750 386 364 0 0 0 

22 உகடயபட்டி 351.76 2046 7888 3944 3944 839 436 403 1712 858 854 606 298 308 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் 
பகுதி 

(எக்டை)் 
குடும்ப 

எண் 

பமாத்த மக்கள் பதாரக 0-6 குழந்ரத மக்கள் பதாரக திட்டமிடப்பட்ட நடிகை்கள் பட்டியல் பழங்குடியினை் 
பமாத்த

ம் 
ஆண் பபண் 

பமாத்த
ம் 

ஆண் பபண் 
பமாத்த

ம் 
ஆண் பபண் 

பமாத்
தம் 

ஆண் பபண் 

23 பஜருகுமகல 148.79 188 824 431 393 107 61 46 0 0 0 818 427 391 

24 ஜல்லுத்துப்பட்டி 519.53 367 1341 697 644 124 76 48 2 1 1 1093 564 529 

25 குைள்நாதம் 369.68 532 1792 921 871 171 93 78 465 236 229 457 231 226 

26 சகாணமடுவு 151.35 286 997 503 494 114 55 59 87 39 48 726 363 363 

27 வடபட்டி 468.25 137 466 241 225 65 31 34 3 2 1 362 183 179 

28 ேம்பக்குட்கடப்பட்டி 92.26 121 403 196 207 33 15 18 4 2 2 278 130 148 

29 அடிமகலப்பட்டி 246.94 166 610 301 309 68 29 39 0 0 0 521 252 269 

30 தும்பல்பட்டி 665.56 560 1965 972 993 177 89 88 78 40 38 1174 564 610 

31 கம்மாளப்பட்டி 624.67 667 2356 1175 1181 216 108 108 241 116 125 667 343 324 

கூட்டுத்பதாரக 21054.55 239441 918218 462310 455908 88076 45240 42836 126948 63532 63416 10173 5092 5081 

மாவடட்ம்: மசலம், தாலுகா: வாழப்பாடி 

32 கீகரப்பட்டி 154.03 72 282 151 131 29 16 13 0 0 0 235 125 110 

33 சவலம்பட்டி 532 528 1995 1035 960 196 107 89 552 281 271 31 15 16 

34 அனுப்பூர ் 895.13 885 3385 1736 1649 359 185 174 491 243 248 3 2 1 

35 குட்டத்திப்பட்டி 514.13 1146 4490 2289 2201 484 263 221 2924 1505 1419 1 1 0 

36 பாலப்பட்டி 345.8 405 1547 800 747 147 74 73 231 125 106 7 2 5 

37 எரிப்புதூர ் 435.18 475 1806 910 896 198 91 107 825 430 395 10 7 3 

38 குள்ளம்பட்டி 288.31 748 2849 1417 1432 293 149 144 812 405 407 2 2 0 

39 மின்னம்பள்ளி 768.3 2272 9327 4770 4557 1001 538 463 4844 2465 2379 6 4 2 

40 பபரியகவுண்டபுரம் 760.54 975 3536 1740 1796 331 152 179 500 242 258 1336 653 683 

41 சின்னகவுண்டாபுரம் 235.44 838 3534 1805 1729 351 179 172 1168 592 576 111 63 48 

42 காரிப்பட்டி 541.99 1278 4937 2450 2487 470 242 228 2832 1409 1423 12 7 5 

43 கருமாபுரம் 585.46 596 2329 1185 1144 212 106 106 1042 519 523 0 0 0 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் 
பகுதி 

(எக்டை)் 
குடும்ப 

எண் 

பமாத்த மக்கள் பதாரக 0-6 குழந்ரத மக்கள் பதாரக திட்டமிடப்பட்ட நடிகை்கள் பட்டியல் பழங்குடியினை் 
பமாத்த

ம் 
ஆண் பபண் 

பமாத்த
ம் 

ஆண் பபண் 
பமாத்த

ம் 
ஆண் பபண் 

பமாத்
தம் 

ஆண் பபண் 

44 
அக்ரொர 

நாட்டரமங்கலம் 
272.54 1136 4437 2159 2278 412 209 203 1168 590 578 4 2 2 

45 ேரக்ார ்நாட்டமங்கலம் 456.16 672 2561 1328 1233 302 152 150 311 168 143 0 0 0 

46 நீரம்ுள்ளிக்குட்கட 487.98 1159 4419 2248 2171 537 282 255 2195 1121 1074 0 0 0 

47 ேந்திரபிள்களவலகே 871.67 1222 4709 2445 2264 532 290 242 970 493 477 1 1 0 

48 எம்.பபருமாள்பாகளயம் 553.52 1360 5232 2615 2617 509 247 262 3420 1672 1748 3 2 1 

49 சமட்டுப்பட்டி 887.49 1174 4502 2271 2231 422 196 226 181 93 88 0 0 0 

50 கவுரக்்கல்பட்டி 277.58 336 1279 640 639 132 74 58 638 334 304 10 6 4 

51 பவள்ளலகுண்டம் 2209.39 1843 6904 3470 3434 695 372 323 1660 808 852 22 12 10 

52 பேன்ைாயபாகளயம் 177.29 406 1439 732 707 133 72 61 56 27 29 1 1 0 

53 கட்டுசவப்பிகலப்பட்டி 698.7 1124 4297 2175 2122 467 251 216 1467 751 716 20 12 8 

54 முத்தம்பட்டி 588.19 1023 3731 1872 1859 389 202 187 1593 809 784 1 1 0 

55 சிங்கிபுரம் 1266.32 1841 6868 3428 3440 708 362 346 882 452 430 0 0 0 

56 சவப்பிகலப்பட்டி 716.89 979 3600 1756 1844 383 198 185 661 321 340 7 4 3 

57 திருமானூர ் 1176.63 1467 5282 2616 2666 496 246 250 1549 749 800 296 154 142 

58 குடமகல 2221.8 48 204 101 103 24 9 15 166 79 87 0 0 0 

59 வாழப்பாடி 800 4582 17559 8843 8716 1679 886 793 4629 2335 2294 46 23 23 

60 கீகரப்பட்டி 154.03 72 282 151 131 29 16 13 0 0 0 235 125 110 

61 சவலம்பட்டி 532 528 1995 1035 960 196 107 89 552 281 271 31 15 16 

கூட்டுத்பதாரக 19718.46 30590 117040 58987 58053 11891 6150 5741 37767 19018 18749 2165 1099 1066 

பமாத்தம் 40773 270031 1035258 521297 513961 99967 51390 48577 164715 82550 82165 12338 6191 6147 

ஆதாரம்: முதன்கம மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பு சுருக்கம் 2011, சேலம் மாவட்டம், மாநிலம் தமிழ்நாடு 
  



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப         126 

அட்டவரண 3.25: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்கள்பதாரகக் கட்டரமப்பின் சுருக்கம் 

 

மக்கள்பதாரக அளவுருக்கள் விவைங்கள் 

மாநிலங்களின் எண்ணிக்கக 1 

மாவட்டம் எண்ணிக்கக 1 

தாலுகா எண்ணிக்கக 2 

கிராமங்களின் எண்ணிக்கக 61 

கணக்பகடுக்கப்பட்ட கிராமத்தின் பமாத்த பரப்பளவு (பெக்சடர)் 40773 

குடும்பங்களின் பமாத்த எண்ணிக்கக 270031 

பமாத்த மக்கள் பதாகக 1035258 

மக்கள் பதாகக அடரத்்தி (கிமீ2க்கு) 2538 

பாலின விகிதம் (பபண்களின் எண்ணிக்கக\ 1000 ஆண்கள்) 986 

குழந்கத மக்கள் பதாகக 99,967 (9.65%) 

பட்டியல் ோதியினர ் 1,64,715 (15.91%) 

பட்டியல் பழங்குடியினர ் 12,338 (1.19%) 

எழுத்தறிவு 

ஆண் 

பபண் 

7,66,784 (74.06%) 

4,11,204 (39.72%) 

3,55,580 (34.34%) 

 
ஆதாைம்:முதன்கம மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பு சுருக்கம் 2011, சேலம் மாவட்டம், மாநிலம் தமிழ்நாடு 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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3.14.4 மக்கள்பதாரக கட்டரமப்பின் முக்கிய அம்சங்கள் 

  ஆய்வு பகுதியில், சேலம் நகரத்தில் மக்கள் பதாகக அடரத்்தி அதிகமாக இருக்கும். கல்வி, சுகாதாரம், சுகாதாரம், வங்கி மை்றும் 

சபாக்குவரத்து சபான்ை வேதிகள் இதை்குக் காரணம். ஆய்வுப் பகுதியில், குடமகல கிராமத்தில் மக்கள் பதாகக அடரத்்தி குகைவாக 

இருக்க வாய்ப்புள்ளது. கல்வி, சுகாதாரம், சுகாதாரம், தகவல் பதாடரப்ு, சபாக்குவரத்து, வங்கி சபான்ை வேதிகள் இல்லாதசத இதை்குக் 

காரணம். 

3.14.5 உள்கட்டரமப்பு வளங்கள் 

  கல்வி, மருத்துவ வேதி, நீர ் வழங்கல், தபால் மை்றும் தந்தி, சபாக்குவரத்து, தகவல் பதாடரப்ு வேதி, மின்ோரம், சுகாதாரம், ோகல, 
வங்கி சபான்ைவை்கைக் குறிக்கும் பதிபனாரு ஆய்வுப் பகுதிகளின் உள்கட்டகமப்பு ஆதாரங்கள் கிராமக் சகாப்பகக் கணக்பகடுப்பு 
குறுவட்டு 2011 வழங்கலின் படி அட்டவரண 3.26 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 3.26: ஆய்வுப் பகுதியின் உள்கட்டரமப்பு வளத் தளம் 

வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி மருத்துவம் தண்ணீை ்
சுகாதாை

ம் 
பதாடைப்ு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

1. எம்.பாலபட்டி 
GPPS(3),PPPS,

GPS(2) 
PHSC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B,S 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,MPC A/MA,T 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS PSDU,PSAU SHG 

2. கை்பகம் GPS NA UW,TW/B 
CD,OD,OP

DU 
SPO,TP,PCO,

MPC 
PBS,A/MA 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA PSDU,PSAU SHG 

3. சவடப்பட்டி GPPS,GPS,GMS PHSC 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B,S 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

4. டி.பபருமாள்பாகளயம் GPS(2),GMS PHSC 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B,S 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

5. சுக்கம்பட்டி 
GPPS(4),GPS,P
PS,GMS,PMS,G

SS,PSS 

PHSC, 
M&CWC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/BR/C,T

/P/L 

CD,OD,OP
DU 

PO,SPO,TP,P
CO,MPC 

GBS,PBS,A/MA,V,
SH 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

COB,ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

6. தாதனூர ்
GPPS,PPPS,GP
S,PPS(3),GMS,P

MS,GSS,PSS 
NA 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

NH,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA PSDU,PSAU SHG 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி மருத்துவம் தண்ணீை ்
சுகாதாை

ம் 
பதாடைப்ு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

7. மூக்கனூர ் GPPS PHSC 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,V 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,

PSAU 
SHG 

8. அரமனூர ் GPPS,GPS,GMS NA 
,TWU,CW,UW,

TW/B 
ND 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA NA NA 

9. ஆேே்ங்குட்கடப்பட்டி 
GPPS(2),GPS(2)

,GSS 

PHC,PHSC,M
&CWC,TBC,D

,VH,FWC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,V 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,

PSAU 
SHG 

10. குப்பனூர ் GPPS,GPS,GMS VH 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

NA 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

COB,ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

11. பவள்களயன்பட்டி GPS,GMS NA 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP

DU 
SPO,TP,PCO,

MPC 
GBS 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

12. வலகேயூர ்
GPPS(3),GPS(3)
,PPS,GMS(2),P
MS,GSS(2),PSS 

PHC,PHSC,M
&CWC,TBC,D

,FWC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,A/MA,S
H 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

CB,COB,
ACS 

PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

13. பள்ளிப்பட்டி 
GPPS(2),PPPS(
3),GPS,PPS(3)G

MS 
PHSC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

14. தாசிநாயக்கன்பட்டி GPS NA 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

NA 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

15. வகலயக்காரனூர ் NA NA 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

16. சமட்டுப்பட்டிதாதனூர ் GPPS,GPS (2) PHSC,VH 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

17. சின்னனூர ்
GPPS(2),GPS(3)

,GMS(4) 
PHSC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,A/MA 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி மருத்துவம் தண்ணீை ்
சுகாதாை

ம் 
பதாடைப்ு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

18. கதலனூர ் GPPS,GPS NA 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

19. அதிகாரப்பட்டி 
GPPS(2),PPPS, 

GPS(2),GSS 
PHSC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,A/NA,S
H 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

CB,ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

20 பஜ.வீரணம் 

GPPS(6),PPPS(
2),GPS(5),PPS(
2),GMS(5),PMS

(2),GSS(6) 

PHC(2),PHSC,
M&CWC(2),T
BC(2),D(2),V

H,FWC(2) 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,A/MA,T,
V 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

21. பகாரத்துப்பட்டி 
GPPS,PPPS,GP

S 
NA 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

22. உகடயாப்பட்டி 
GPPS(6),GPS(2)
,PPS,GMS,PMS,

GSSS 
PHSC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

PO,SPO,TP,P
CO,MPC 

GBS,PBS,A/MA,V,
NH,SH 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

CB,ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

23. ஜருகுமகல GPPS,GPS,GMS NA 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
ND 

SPO,TP,PCO,
MPC 

NA F NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

NA 

24. ஜல்லுத்துப்பட்டி GPPPS,GPS(2) NA 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP

DU 
SPO,TP,PCO,

MPC 
GBS,SH 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

25. குைள்நாதம் GPS VH 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,T,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

26. சகாணமடுவு GPS,GMS PHSC 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

27. வடபட்டி GPS NA 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

NA 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

28. ேம்பக்குட்கடப்பட்டி GPPS,GPS,GMS VH 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி மருத்துவம் தண்ணீை ்
சுகாதாை

ம் 
பதாடைப்ு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

29 அடிமகலப்பட்டி GPPS,GPS,GMS NA 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,T 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

30 தும்பல்பட்டி GPPS,GPS,GMS 
PHC,PHSC,M
&CWC,TBC,D 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

31. கம்மாளப்பட்டி 
GPPS(2),GPS,G

MS 
PHSC,VH 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,T,V 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

32. கீகரப்பட்டி GPPS,GPS NA 
TWU,CW,UW,T

W/B 
CD,OD,OP

DU 
SPO,TP,PCO,

MPC 
GBS 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

33. சவலம்பட்டி GPPS,GPS,GMS NA 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,V 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

34. அனுப்பூர ் GPPS,GPS,GMS PHSC 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,V 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

35. குட்டத்திப்பட்டி 
GPPS(3),GPS,G

MS,GSS 
PHSC,VH 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

PO,SPO,TP,P
CO,MPC 

GBS,PBS,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

CB 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

36. பாலப்பட்டி GPPS NA 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

37 ஏரிப்புதூர ் GPPS,GPS(2) NA 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,V,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

38 குள்ளம்பட்டி 
GPPS(2),GPS(2)

,GMS 
PHSC(2),VH 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,V 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

CB,ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

39 மின்னாம்பள்ளி 
GPPS(5),PPPS(
2)GPS(4),PPS,G

MS(2),GSS 
PHSC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,V,NH,S
H 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

40 பபரியகவுண்டாபுரம் GPPS(3),GPS(2) 
PHSC,M&CW

C 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP

DU 
SPO,TP,PCO,

MPC 
GBS,PBS 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி மருத்துவம் தண்ணீை ்
சுகாதாை

ம் 
பதாடைப்ு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

41 சின்னகவுண்டாபுரம் 
GPPS(3),GPS(2)

,GMS 
PHSC,M&CW

C 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP

DU 
SPO,TP,PCO,

MPC 
GBS,NH,SH 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

42 காரிப்பட்டி 
GPPS(2),PPPS,
GPS,PPS,GMS,

GSS 

CHC,PHC,PH
SC,M&CWC,
TBC,D,VH,FW

C 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

PO,SPO,TP,P
CO,MPC 

GBS,PBS,NH,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

43 கருமாபுரம் 
GPPS(2),GPS,G

MS 
PHSC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,A/MA,T,
V,NH,SH 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

44. 
அக்ரொர 

நாட்டரமங்கலம் 
GPPS(3),GPS,P

PS 
PHSC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,V,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

CB,ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

45. ேரக்ார ்நாட்டமங்கலம் GPPS(3),GPS(2) PHSC 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,SH,V 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

CB,ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

46. நீரம்ுள்ளிக்குட்கட 
GPPS(4)GPS(2),

GMS 
PHSC,VH 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

47. ேந்திரபிள்களவலகே 
GPPS,PPPS,GP

S(2),GMS 
PHSC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU 

SPO,P&TO,T
P,PCO,MPC 

GBS,PBSV,T,A/M
A,SH 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

48. எம்.பபருமாள்பாகளயம் 
GPPS(3)GPS(2),

GMS 
PHSC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

49. சமட்டுப்பட்டி 
GPPS(3)GPS(2),

GMS,GSSS 
PHSC,M&CW

C 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

V,NH,SH 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

50 கவுரக்்கல்பட்டி 
GPPS,GPS,GMS

,PMS 
NA 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

NA 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

51. பவள்ளாளகுண்டம் 
GPPS(4),PPPS,
GPS(2),GMS,G

SSS 
PHSC,VH 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,A/MA,T,
V 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

CB,ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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வ. 
எ

ண் 

கிைாமங்கள் கல்வி மருத்துவம் தண்ணீை ்
சுகாதாை

ம் 
பதாடைப்ு மபாக்குவைத்து சாரல வங்கி சக்தி SHG 

52. பேன்ைாயபாகளயம் GPPS,GPS(2) NA 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP

DU 
SPO,TP,PCO,

MPC 
NA 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

53. கட்டுசவப்பிகலப்பட்டி 
GPPS(3)PPPS,G

PS,GMS,GSS 
PHSC,M&CW

C,VH 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP

DU 

PO,SPO,P&T
O,TP,PCO,M

PC 
GBS,PBS,NH,SH 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

54 முத்தம்பட்டி 
GPPS,PPPS,GP
S,PPS,GMS,PM

S 

PHSC,M&CW
C,VH 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,NH,SH,
A/MA 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

55. சிங்கிபுரம் 
GPPS(3)GPPS(2
),PPS,GPS(3),G

MS 
PHSC,VH 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

CB,ACS,
ATM 

PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

56. சவப்பிகலப்பட்டி 
GPPS(3)GPS(2),
GMS,PMS,GSS 

PHSC 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS,T 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

57. திருமனூர ்

GPPS, 
PPPS,GPS,PPS,
GMS,PMS,GSS,
PSS,GSSS,PSSS 

PHSC,M&CW
C,TBC,D,FWC 

,TWU,CW,UW,
TW/B 

CD,OD,OP
DU 

SPO NA 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

CB 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

58. குடமகல ஆர.்எஃப் NA NA TWU,UW,TW/B ND TP,MPC NA BTPR,GKR,F NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

59. எம்.பாலபட்டி 
GPPS(3),PPPS,

GPS(2) 
PHSC 

TWT,TWU,CW,
UW,TW/B,S 

CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,MPC A/MA,T 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

ACS PSDU,PSAU SHG 

60 கை்பகம் GPS NA UW,TW/B 
CD,OD,OP

DU 
SPO,TP,PCO,

MPC 
PBS,A/MA 

BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA PSDU,PSAU SHG 

61. சவடப்பட்டி GPPS,GPS,GMS PHSC 
TWT,TWU,CW,

UW,TW/B,S 
CD,OD,OP
DU,OKD 

SPO,TP,PCO,
MPC 

GBS,PBS 
BTPR,GKR,W
BM,AWR,F 

NA 
PSDU,PSAU,
PSCU,PSAU 

SHG 

 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 

பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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சுருக்கங்கள்: 
 

EDUCATION MEDICAL FACILITY WATER TRANSPORTATION SANITATION COMMUNICATION 

AC: Anganwadi Center AH: Allopathic Hospital 
TWT: Tap Water 

Treated 
GBS: Govt. Bus Service 

PBS: Private Bus Service 
OD: Open Drainage PO: Post Office 

GPS: Govt. Primary School PHC: Primary Health Centre 
TWU; Tap Water 

Untreated 
A/MA: Auto/Modified 

Autos 
OPDC: Open Pucca 
Drainage Covered 

SPO: Sub Post Office 

PPS: Private  Primary 
School 

PHSC: Primary Health Sub 
Centre 

CW; Covered Well 
V:Van 

CPR: Cycle-pulled 
Rickshaws 

OPDU: Open Pucca 
Drainage Uncovered 

P&TO: Post &Telegraph office 

GMS: Govt.  Middle 
School 

M&CWC: Maternity And 
Child Welfare Centre 

UW: Uncovered Well 
T:Taxi 

Trc: Tractor 
ND: No  Drainage TP: Telephone 

PMS: Private Middle 
School 

FWC: Family Welfare Centre 
HP; Hand Pump SH: State Highway 

OKD:  Open Kuccha 
Drainage 

PCO: Public Call Office 

SR: Service Reservoir NH: National Highway PL: Public Latrine DNA: Data Not Available 

GSS: Govt.  Secondary 
School 

D: Dispensary R/C: River/Canal ROAD BANK POWER 

GSS: Govt. Secondary 
School 

VH: Veterinary Hospital 

T/P/L: 
Tank/Pond/Lake 

BTPR: Black Topped pakka 
Road 

CB: Commercial Bank 
PSDU: Power Supply for 

Domestic use 
 MHC: Mobile Health clinic NB: Nationalize Bank PEC: Private Engineering 

College PR: Pakka Road 

GSSS: Govt. Senior 
Secondary School 

NA: Not Applicable 
TWB: Tube 

Wells/Borehole 
GKR: Gravel (kuchha) 

Road 
COB: Co Operative Bank 

PSAU: Power Supply 
Agriculture use 

PSSS: Private Senior 
Secondary  School 

SHG: SELF HELP GROUP OHT: Over Head Tank 
AWR: All Weather Road 

ACS: Agriculture Credit 
Society 

PSCU:  Power Supply For 
Commercial Use 

DC: Degree College F:Foothpath 
PCB: Private  Commercial 

Bank 
PSIU:  Power Supply For 

Industrial Users 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 
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3.14.6 சமூக-பபாருளாதாை ஆய்வு - மாதிைி முரற 

  ேமூக-பபாருளாதார சூழலில் ஏசதனும் வளரே்ச்ித் திட்டங்களால் ஏை்படக்கூடிய 
பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதை்கும் மதிப்பீடு பேய்வதை்கும், திட்டப் பகுதியில் உள்ள 
மக்களின் அேே்ங்ககள அளவிடுவது அவசியம். இந்தத் சதகவகயப் பூரத்்தி 
பேய்வதை்கான ஒரு பயனுள்ள கருவியாக ேமூக-பபாருளாதார ஆய்வு 
பேயல்படுகிைது. ேரப்ஞ்ே,் வாரட்ு உறுப்பினரக்ள், பள்ளி ஆசிரியரக்ள், மருத்துவப் 
பயிை்சியாளரக்ள், சுய உதவிக் குழு உறுப்பினரக்ள் மை்றும் கிராம இகளஞரக்ள் 
மை்றும் பிை பதிலளிப்பவரக்ள் (வயது வந்சதார ் ஆண்-பபண்) ேமூகத்தின் பல்சவறு 
ேமூகப் பபாருளாதாரப் பிரிவுககளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தீரப்்பு அல்லது 
சநாக்கமான மாதிரி முகைககளப் பயன்படுத்தி விழிப்புணரவ்ு மை்றும் கருத்துக்காக 
ஈடுபடுத்தப்படுகிைாரக்ள். பதிலளித்தவரக்ளிடம் திட்டம், சவகல வாய்ப்புகள், குடிநீர,் 
ோகல மை்றும் வடிகால் கட்டுமானம், கல்வி, சுகாதாரம், வீடு, சபாக்குவரத்து வேதி 
மை்றும் பபாருளாதார நிகல பை்றிய விழிப்புணரவ்ு/கருத்து சகட்கப்பட்டது. 

தைவு மசகைிப்பு முரற 

  ேமூக-பபாருளாதார சூழலில் ஏசதனும் வளரே்ச்ித் திட்டங்களால் ஏை்படக்கூடிய 
பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதை்கும் மதிப்பிடுவதை்கும், திட்டப் பகுதியில் உள்ள 
மக்களின் அேே்ங்ககள அளவிடுவது அவசியம். முதன்கம மை்றும் இரண்டாம் நிகல 
ஆதாரங்கள் மூலம் தரவு சேகரிப்பு பேயல்முகைக்கு கீசழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள சில 
முகைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன: 

கள ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு 

  ஒவ்பவாரு மாதிரி கிராமங்களிலும் கள ஆய்வு மை்றும் அவதானிப்புகள் 
பேய்யப்பட்டு, அந்தப் பகுதியின் வாழ்க்ககத் தரம் ஆய்வு பேய்யப்படுகிைது. 
மருத்துவமகனகள், ஆரம்ப சுகாதார நிகலயங்களுக்குே ் பேன்று இப்பகுதியின் 
சுகாதார நிகலகய அறிந்து பகாள்ள சவண்டும். புள்ளிவிவரத் துகை, மக்கள் 
பதாககக் கணக்பகடுப்பு நடவடிக்ககத் துகை சபான்ை பல்சவறு அரசு நிறுவனங்கள் 
அந்தப் பகுதியின் மக்கள் பதாகக விவரங்ககளே ்சேகரிக்கே ்பேல்கின்ைன. 

மநை்காணல் முரற 

  ேமூகத்தின் பல்சவறு ேமூக-பபாருளாதாரப் பிரிவுகளிலிருந்து 
சதரந்்பதடுக்கப்பட்ட மாதிரியின் விழிப்புணரவ்ு மை்றும் கருத்து பதாடரப்ான 
தரவுககளே ் சேகரிக்க கட்டகமக்கப்பட்ட சநரக்ாணல் முகை 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. கட்டகமக்கப்பட்ட சநரக்ாணல்கள் நிகலயான மை்றும் 
மாை்று சகள்விககள உள்ளடக்கிய முன்னசர தீரம்ானிக்கப்பட்ட சகள்விகளின் 
பயன்பாட்கட உள்ளடக்கியது. சகள்வித்தாள் முக்கியமாக வருமானம், 
சவகலவாய்ப்பு மை்றும் சவகல நிகலகமகள், வீடுகள், உணவு, உகடகள், நீர ்
வழங்கல், சுகாதாரம், சுகாதாரம், ஆை்ைல், சபாக்குவரத்து, தகவல் பதாடரப்ு, கல்வி, 
சுை்றுேச்ூழல் மை்றும் மாசு சபான்ை அளவுருக்ககள குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்தின் 
வாழ்க்ககத் தரத்கத மதிப்பிடுகிைது. , பபாது விழிப்புணரவ்ு மை்றும் திட்டம் பை்றி 
பதிலளித்தவரக்ளின் கருத்து. சநரக்ாணலின் சபாது சநரக்ாணல் பேய்பவருக்கு பிகழ 
இல்லாத மை்றும் துல்லியமான தகவல்ககள சேகரிக்க சநரக்ாணல் முகை 
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வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 3: சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  135 

உதவுகிைது. பதிலளித்தவரக்ளிடம் திட்டம் பை்றிய விழிப்புணரவ்ு / கருத்து மை்றும் 
ேமூக-பபாருளாதார சூழலின் முக்கிய அம்ேமான திட்டத்தின் தாக்கங்கள், அதாவது. 
சவகல வாய்ப்புகள், கல்வி, சுகாதாரம், சபாக்குவரத்து வேதி மை்றும் பபாருளாதார 
நிகல. 

குழு விவாதத்தில் கவனம் பசலுத்துங்கள் 

  ஃசபாகஸ் க்ரூப் விவாதம் என்பது ஒரு சிறிய, ஆனால் மக்கள்பதாகக ரீதியாக 
சவறுபட்ட குழுவாகும், இது சநரக்ாணல்ககளக் பகாண்ட தரமான ஆராய்ேச்ியின் ஒரு 
வடிவமாகும், இதில் ஒரு குழுவினரின் கருத்துக்கள், கருத்துகள், நம்பிக்கககள் மை்றும் 
சவகலவாய்ப்பு, வருமானம், சபாக்குவரத்து, மீதான அணுகுமுகைகள் பை்றி 
சகட்கப்படுகிைது. கல்வி, மருத்துவ வேதிகள், சுகாதாரம், வீடுகள், சுகாதாரம், 
விவோயம், மாசுபாடு சபான்ைகவ. ஒரு ஊடாடும் குழு அகமப்பில் சகள்விகள் 
சகட்கப்படுகின்ைன, இதில் பங்சகை்பாளரக்ள் மை்ை குழு உறுப்பினரக்ளுடன் 
சபேலாம். இந்த பேயல்பாட்டின் சபாது, ஆராய்ேச்ியாளர ்குறிப்புககள எடுக்கிைார.்  
 இந்தக் காரணிகள் அகனத்கதயும் கமயமாகக் பகாண்ட குழு விவாதத்தின் 
மூலம், முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ேமூக-பபாருளாதார 
நிகலகமககள மதிப்பிட உதவுகிைது.  

  பங்குதாரரக்கள உள்ளடக்கிய பங்சகை்பு அணுகுமுகையுடன் ஆய்வு 
சமை்பகாள்ளப்பட்டது, குறிப்பாக திட்டப் பயனாளிகள் மை்றும் ோத்தியமான 
பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ள் பதாடர ் ஆசலாேகன பேயல்முகை மூலம். 
ஆசலாசிக்கப்படும் மக்கள் குழுக்களில் பயனாளிகள் குழு, ககடக்காரரக்ள், 
விவோயிகள், பள்ளி ஆசிரியரக்ள், கிராம பஞ்ோயத்து ேரப்ஞ்ே/்உறுப்பினரக்ள், 
கிராமத் தகலவரக்ள் சபான்ைவரக்ள் அடங்குவர.் 

உள்கட்டரமப்பு வளங்கள் மீதான அவதானிப்புகள்: 

ஒவ்பவாரு ஆய்வு பகுதிக்கும் இந்த முக்கியமான அளவுருக்களின் குறிப்பிடத்தக்க 
அம்ேங்கள் பின்வருமாறு விவாதிக்கப்படுகின்ைன: 

(a) கல்வி வசதிகள்: படிக்கும் பகுதியில், ஆரம்பப் பள்ளி முதல் டிகிரி கல்லூரி 
வகர கல்வி கிகடக்கிைது. கல்லூரிகள் மை்றும் பிை டிப்ளசமா படிப்புகள் 
உள்ளிட்ட உயரக்ல்வி வேதிகள் திட்ட தளத்தில் இருந்து முகைசய 27 மை்றும் 33 
கிமீ பதாகலவில் சேலம் மை்றும் ஈசராட்டில் உள்ளன. 

(b) மருத்துவ வசதிகள்: ஆய்வுப் பகுதிக்குள் பதின்மூன்று (13) அரசு மருத்துவ 
வேதிகள் உள்ளன. எனினும்; ஆய்வுப் பகுதிகளில் உள்ள இருபத்தி இரண்டு (22) 
கிராமங்கள் மருத்துவ வேதிகள் இல்லாமல் இருந்தன. பதின்மூன்று (13) அரசு 
சுகாதார சேகவகள் உள்ள கிராமங்கள் மை்றும் மருத்துவ வேதிகள் இல்லாத 
முப்பத்தி இருபத்தி இரண்டு (22) கிராமங்களின் ஆய்வுப் பகுதியில் 
அட்டவகண 3.23 பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவமகனகள் மை்றும் பிை 
சிைந்த மருத்துவ வேதிகள் ஈசராடு மை்றும் திருப்பூரில் உள்ளன. 

(c) குடிநீை்: கணக்பகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களில் குழாய் நீர,் கக பம்பு, கிணறு 
மை்றும் குழாய் கிணறு மூலம் இப்பகுதியின் முக்கிய குடிநீர ் ஆதாரமாக 
உள்ளது. 
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(d) மின்சாைம்: அகனத்து கிராமங்களுக்கும் மின்ோர வேதி உள்ளது. 

(e) மபாக்குவைத்து: சபாக்குவரத்து சநாக்கத்திை்காக அரசுப் சபருந்து ஆட்சடா 
மை்றும் டாக்ஸி சேகவகள் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ளன. இப்பகுதியில் 
சபாக்குவரத்து வேதிகள் அடிக்கடி இல்கல. கேக்கிள்கள் மை்றும் சமாட்டார ்
கேக்கிள்கள் சபான்ை தனியார ் வாகனங்ககள பபரும்பாலும் கிராம மக்கள் 
சபாக்குவரத்து சநாக்கத்திை்காக பயன்படுத்தினர.் 

(f)  பதாடை்பு வசதிகள்: தகவல் பதாடரப்ு சநாக்கத்திை்காக முக்கியமாக துகண 
அஞ்ேல் அலுவலகம், பதாகலசபசி, பமாகபல் சபான்கள் மை்றும் 
பேய்தித்தாள்கள் பபரும்பாலான கிராமங்களில் கிகடக்கின்ைன. 

 (g)  மவளாண்ரம: பதிலளித்தவரக்ளில் பபரும்பாலானவரக்ள் பதாழிலாளர ்
சவகல, விவோயம் மை்றும் கால்நகட நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் 
விவோயம் முக்கிய பதாழில்; ஒரு சில பதிலளித்தவரக்ள் அரசு துகைகளில் 
சேகவ பேய்கிைாரக்ள். பதிலளித்தவரக்ளில் பபரும்பாசலார ்பதாழிலாளரக்ள் 
மை்றும் மை்ைவரக்ள் மை்ை நகரங்களுக்கு இடம்பபயர முயை்சிக்கின்ைனர.் 

(h)  வீடுகள்: படிக்கும் பகுதியில் நல்ல கட்டுமானத்துடன் பபரும்பாலான வீடுகள் 
பக்கா மை்றும் பேமி பக்காவாக உள்ளன. 

(i)  மவரலவாய்ப்பு: : ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் முக்கிய பதாழில்கள் 
விவோயம் மை்றும் கூலி சவகல. பதாழிலாளரக்ள் தினக்கூலியாக ரூ. 500-600, 
ேம்பந்தப்பட்ட சவகல வகககயப் பபாறுத்து 

(j) எைிபபாருள்: ேகமயல் எரிபபாருளின் முதன்கமயான ஆதாரம் எல்பிஜி 
மை்றும் மரமாகும். மண்பணண்பணய் சதகவக்சகை்ப உள்ளது. 

(j) முக்கிய பயிை்கள்: விவோயப் பண்கணயில் பயிரிடப்படும் முதன்கமயான 
பயிரக்ள் பதன்கன, கரும்பு, பநல் வாகழ, மஞ்ேள் சோளம் மை்றும் 
பவங்காயம். 

(l) பமாழி: தமிழ்நாட்டின் ஆட்சி பமாழி தமிழ். ஆய்வுப் பகுதியில் அதிகம் 
சபேப்படும் பமாழி தமிழ் ஆங்கிலம் மை்றும் இந்தி. 

(m) இடம்பபயை்தல்: ஆய்வின் சபாது, உள்ளூர ் மக்கள் அதிகப்பட்ேமாக சேலம் 
மை்றும் ஈசராடு நகரங்ககள சநாக்கி சவகலவாய்ப்பின் சநாக்கமாகவும், சிலர ்
பிை மாநிலங்களுக்கும் இடம்பபயரவ்து கண்டறியப்பட்டது. 

(n) சுகாதாைம்: இந்த ஆய்வுப் பகுதியின் சில இடங்களில் தனிப்பட்ட மை்றும் 
ஒருங்கிகணந்த கழிவுநீர ்பதாட்டிகளின் அகமப்புகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. 
ஒரு வீட்டிை்கு சதகவயான அடிப்பகட வேதிகளில் கழிப்பகை வேதியும் ஒன்று. 
பபரும்பாலான வீடுகளில் கழிப்பகை வேதி இருந்தது. கிராமங்களில் 
முகையான வடிகால் வேதி இல்கல 

(o) சாரல இரணப்பு: பபரும்பாலான ோகலகள் தார ் மை்றும் கிராமங்ககள 
இகணக்கின்ைன. தார ் மை்றும் ஜல்லி ோகலகள் இரண்டும் பபாதுவாக 
கிராமங்களில் காணப்பட்டன. 
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(p)  சந்ரத வசதி: படிப்பு பகுதி பபரும்பாலும் அகர நகரப்்புை வககயாக 
இருந்தது. கிராமங்களில் அன்ைாட சதகவகளுக்கு சிறிய ககடகள் கிகடத்தன. 
சில கிராமங்களில் வாரேே்ந்கத வேதி இருந்தது. நகரத்தில் பமாத்த ேந்கதகள் 
இருந்தன. சேலம் மை்றும் ஈசராடு பகுதியில் அகனத்து வககயான 
வேதிகளுக்கும் முக்கிய கமயமாக உள்ளது. 

(q)  பபாழுதுமபாக்கு: சகாயில்கள், ேமாஜ்பவன், பதாகலக்காட்சி மை்றும் 
வாபனாலி ஆகியகவ ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள முக்கிய பபாழுதுசபாக்கு 
வேதிகளாகும். பேய்தித்தாள்/பத்திரிக்கக கிராம மக்களாலும் 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

3.14.7  மவரலவாய்ப்பு முரற 

  எந்தபவாரு பிராந்தியத்தின் பபாருளாதார ஆதார அடிப்பகடயும் முக்கியமாக 
அதன் பபாருளாதார ரீதியாக பேயல்படும் குழுகவே ் ோரந்்துள்ளது, அதாவது 
உை்பத்தி சவகலகளில் ஈடுபட்டுள்ள உகழக்கும் மக்ககளே ் ோரந்்துள்ளது. 
எந்தபவாரு பபாருளாதார உை்பத்தி நடவடிக்ககயிலும் பங்சகை்பதாக சவகல 
வகரயறுக்கப்படலாம். அத்தககய பங்சகை்பு உடல் அல்லது மன இயல்புகடயதாக 
இருக்கலாம். சவகல என்பது உண்கமயான சவகல மட்டுமல்ல, பயனுள்ள 
சமை்பாரக்வ மை்றும் பணியின் திகேகயயும் உள்ளடக்கியது. பண்கண அல்லது 
குடும்ப நிறுவனங்களில் ஊதியம் பபைாத சவகலயும் இதில் அடங்கும். 

  பல்சவறு வககயான பதாழிலாளரக்ள் வககப்படுத்தப்படலாம் - 
குகைந்தபட்ேம் ஆறு மாதங்கள் அல்லது 180 நாட்கள் பணிபுரிந்தவரக்ள் முதன்கமத் 
பதாழிலாளரக்ளாகக் கருதப்படுவாரக்ள், மறுபுைம், பதாழிலாளி என்று 
வககப்படுத்தப்பட்ட நபர ் ஏசதனும் பபாருளாதார அல்லது உை்பத்தி 
நடவடிக்கககளில் பங்சகை்றிருந்தால். கடந்த ஒரு வருடத்தில் ஆறு மாதங்கள் அல்லது 
180 நாட்களுக்கு குகைவானவரக்ள் விளிம்புநிகல பதாழிலாளியாக 
கருதப்படுவாரக்ள். பதாழிலாளர ் அல்லாதவரக்ள் கணக்பகடுப்புக்கு முந்கதய 
ஆண்டில் எந்த சநரத்திலும் சவகல பேய்யாதவரக்ள். 

  பிரதான மை்றும் குறு பதாழிலாளரக்ள் பிரிவின் கீழ் வரும் பதாழிலாளரக்ள், 
ோகுபடி, விவோயம், கால்நகடகள், வனவியல், மீன்பிடித்தல், சவட்கடயாடுதல், 
சதாட்டங்கள், பழத்சதாட்டங்கள் மை்றும் பதாடரப்ுகடய நடவடிக்கககள், சுரங்கம் 
மை்றும் குவாரி, உை்பத்தி, பதப்படுத்துதல், வீட்டுத் பதாழிலில் பழுது பாரத்்தல் 
சபான்ை நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் கட்டுமானம், வரத்்தகம் மை்றும் 
வரத்்தகம், சபாக்குவரத்து, சேமிப்பு மை்றும் பதாடரப்ு மை்றும் பிை சேகவகள் 
அட்டவரண 3.27. 

அட்டவரண 3.27: ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பபாருளாதாைப் பண்புகளின் சுருக்கம் 

மக்கள்பதாரக அளவுருக்கள் விவைங்கள் 

பமாத்த பதாழிலாளி 4,37,372 (42.25%) 

விளிம்புநிகல பதாழிலாளி 25,282 (2.44%) 

சவகல பேய்யாதவர ் 5,97,886 (57.75%) 

முக்கிய பதாழிலாளி 4,12,090 (39.81%) 

உழவரக்ள் 23,278 (5.65%) 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 
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சவளாண்கம 37,663 (9.14%) 

குடும்பம் 35,968(8.73%) 

மை்ைகவகள் 3,15,181 (76.48%) 

ஆதாரம்: முதன்கம மக்கள் பதாகக கணக்பகடுப்பு சுருக்கம் 2011, சேலம் மாவட்டம், மாநிலம் தமிழ்நாடு 

3.14.8 சுகாதாை நிரல 

  வயிை்றுப்சபாக்கு / காலரா, மசலரியா, ேளி, இருமல்; கவரஸ் காய்ேே்ல், கண் 
சநாய், சதால் சநாய் மை்றும் சுகாதாரமின்கம ஆகியகவ முகையை்ை சுகாதாரம், 
பகாசு பதால்கல மை்றும் தண்ணீர ் சதங்குவதால் ஏை்படும் பபாதுவான உடல்நலப் 
பிரேே்கனகள் ஆகும். மசலரியா இப்பகுதியில் அடிக்கடி ஏை்படும் சநாய்கள் மை்றும் 
சுவாே பதாை்றுகளில் ஒன்ைாகும். 
3.14.9 கலாசச்ாை மற்றும் அழகியல் சூழல் 

  ஆய்வுப் பகுதியில் சுை்றுலாத் தலங்களின் கலாேே்ார மை்றும் அழகியல் 
முக்கியத்துவம் இல்கல. எனசவ, ஆரவ்முள்ள இடங்களில் எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. 
3.14.10 வாழ்க்ரகத் தைம் 

  கல்வி வேதிகள், உணவு, உகட மை்றும் வீடு சபான்ை அடிப்பகடத் சதகவகளின் 
இருப்பு சபான்ை திருப்திகரமான நிகல காரணமாக, படிப்புப் பகுதிக்கான ேராேரி 
வாழ்க்ககத் தரம் திருப்திகரமான நிகலக்கு இட்டுே ்பேல்கிைது.  
3.14.11 மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடிமயற்றத் திட்டம் (ஆை் & ஆை் திட்டம்) 

  முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் தை்சபாது தீரவ்ு எதுவும் இல்லாததால், 
மீள்குடிசயை்ைம் அல்லது புனரவ்ாழ்வு பிரேச்ிகனகள் எதுவும் இல்கல. 
3.14.12 அடிப்பரட வசதிகள் 

  உள்கட்டகமப்பு வேதிகளின் சிைந்த பநட்பவாரக்் (நன்கு கட்டப்பட்ட ோகலகள், 
ரயில் இகணப்புகள், நீரப்்பாேனம், மின்ோரம் மை்றும் பதாகலத்பதாடரப்ு, தகவல் 
பதாழில்நுட்பம், ேந்கத பநட்பவாரக்் மை்றும் ேமூக உள்கட்டகமப்பு ஆதரவு, அதாவது 
சுகாதாரம் மை்றும் கல்வி, நீர ் மை்றும் சுகாதாரம், கால்நகட சேகவகள் மை்றும் 
இகண. இயக்கம்) கிராமப்புை பபாருளாதாரத்தின் வளரே்ச்ிக்கு அவசியம். 
  கள ஆய்வின் அடிப்பகடயில் இப்பகுதியில் உள்ள உள்கட்டகமப்பு வேதிகள் 
குறித்து ஆய்வு பேய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வில், அந்த இடத்கதே ் சுை்றி 10 கி.மீ., 
சுை்ைளவில் உள்ள கிராமங்கள் ஆய்வு பேய்யப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதியில் உள்ள 
உள்கட்டகமப்பு வேதிகள் கீசழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
  அகனத்து அடிப்பகட வேதிகள் கல்வி (உயரக்ல்வி, கல்லூரிகள், 
பல்ககலக்கழகங்கள், மருத்துவக் கல்லூரி, சபாக்குவரத்து வேதிகள், ரயில் நிகலயம், 
சபருந்து நிகலயப் பகுதி அகனத்தும் மாவட்டத் தகலகமயகமான சேலம்யில் 
உள்ளன). 

3.14.13 பைிந்துரை மற்றும் பைிந்துரை 

➢ கல்வி மை்றும் சிைந்த வாழ்வாதாரம் பபை மக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ு ஏை்படுத்த 

விழிப்புணரவ்ு நிகழ்ேச்ி நடத்த சவண்டும். 

➢ மக்களுக்கு எளிதான மை்றும் அணுகக்கூடிய மருத்துவ வேதிககளப் பபை 

சுகாதாரப் பாதுகாப்பு கமயம் மை்றும் ஆம்புலன்ஸ் வேதி ஆகியகவ 

வழங்கப்படலாம். 

➢ மக்ககள சுயபதாழில் பேய்வதை்காக, குறிப்பாக பபண்கள் மை்றும் 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 
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சவகலயில்லாத இகளஞரக்ளுக்கு பதாழில் பயிை்சித் திட்டத்கத ஏை்பாடு 

பேய்யலாம். 

➢ தகுதி மை்றும் திைகமயின் அடிப்பகடயில் உள்ளூர ் இகளஞரக்ள் 

பணியமரத்்தப்படலாம். 

➢ நீண்ட கால மை்றும் குறுகிய கால சவகல வாய்ப்புககள உருவாக்க முடியும். 

➢ ஆபத்துக்ககள உள்ளடக்கிய சிகிேக்ேக்காக அதிக தூரம் பேல்வகதத் தவிரக்்க, 

அந்த இடத்தில் மகப்சபறு வேதிகய ஏை்படுத்த சவண்டும். அதுமட்டுமின்றி இந்தப் 

பகுதிகள் பல்சவறு சநாய்களால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் என்பதால், திட்டத்கதே ்

சுை்றியுள்ள கிராம மக்களுக்கு சிைந்த சுகாதார வேதிககள வழங்கும் வககயில் 

நவீன வேதிகளுடன் கூடிய மருத்துவமகனகய முன்னுரிகம அடிப்பகடயில் 

கமயமான இடத்தில் திைக்க சவண்டும். 

➢ ஒரு பேயல் திட்டத்கத உருவாக்கும் சபாது, ஒதுக்கப்பட்ட மை்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களின் கீழ் வரும் மக்ககளக் கண்டறிவது மிகவும் 

முக்கியம். எனசவ பேயல் திட்டங்ககள உருவாக்கும் சபாது சிைப்பு 

ஏை்பாடுகளுடன் இந்த குழுக்களுக்கு சிைப்பு கவனம் பேலுத்த முடியும். 

3.14.14 முடிவுரை 

  கணக்பகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் ேமூக-பபாருளாதார ஆய்வு அதன் 
மக்கள்பதாகக, ேராேரி குடும்ப அளவு, கல்வியறிவு விகிதம் மை்றும் பாலின விகிதம் 
சபான்ைவை்றின் பதளிவான படத்கத அளிக்கிைது. சமலும் மக்கள் பதாககயில் ஒரு 
பகுதியினர ் தங்கள் அன்ைாட சவகலகளுக்கு நிரந்தர சவகலயின்றி 
அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நாள் வாழ்க்கக. நீண்ட கால 
அடிப்பகடயில் தங்களுகடய நிகலத்தன்கமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட 
சவண்டும் என்பசத அவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்பு. முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம், 
அப்பகுதியில் உள்ள சவகல வாய்ப்கப சமம்படுத்துவதன் மூலம், உள்ளூர ்
மக்களுக்கு முன்னுரிகம சவகலககள வழங்குவகத சநாக்கமாகக் பகாண்டது, 
சமலும் ேமூக தரத்கத சமம்படுத்தும். 5 கிமீ சுை்ைளவில் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் 
PHC, அங்கன்வாடி பள்ளி, தபால் நிகலயம், தந்தி, அரசு மை்றும் தனியார ் பள்ளி, 
சபருந்து இகணப்பு ஆகியகவ உள்ளன. சமை்கூறிய சநாக்கத்கத அகடவதை்காக, 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் பகுதி பை்றிய 
விரிவான ஆய்வு சமை்பகாள்ளப்பட்டது. 
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அத்தியாயம் 4: எதிை்பாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் 
மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

4.1  அறிமுகம் 

  இந்த அத்தியாயம் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முகையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
பவடிப்புடன் பேயல்படுத்தப்படும் ோதாரணக் கல்  சுரங்கத் திட்டத்தால் பல்சவறு 
சுை்றுேச்ூழல் கூறுகளில் ஏை்படக்கூடிய பாதிப்புகள் பை்றிய சுருக்கமான 
கண்சணாட்டத்கத வழங்குகிைது. திைந்தபவளி சுரங்க நடவடிக்கககளில் பபஞ்சுகள், 
அணுகுமுகை ோகலகள், இழுத்துே ் பேல்லும் ோகலகள், பவட்டிபயடுத்தல் மை்றும் 
ஏை்றுதல் மை்றும் இைக்குதல், பபாருட்ககள ககமுகையாக வரிகேப்படுத்துதல் மை்றும் 
சபாக்குவரத்து ஆகியகவ அடங்கும். பாதகமான சுை்றுேச்ூழல் தாக்கங்ககளத் 
தடுக்க/தணிக்க சபாதுமான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படாவிட்டால், இந்த 
பேயல்பாடுகள் சுை்றுேச்ூழல் சீரழிகவ ஏை்படுத்தலாம் மை்றும் இறுதியில் 
சுை்றுேச்ூழலுக்கு மீள முடியாத சேதத்திை்கு வழிவகுக்கும். சுரங்கத் திட்டத்தால் 
கண்டறியப்பட்ட பல்சவறு சுை்றுேச்ூழல் பாதிப்புகள், பின்வரும் பிரிவுகளில் 
விவாதிக்கப்படுகின்ைன. 

4.2  சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

  சுரங்க நடவடிக்கககள் நிலத்தின் சீரழிவு, காை்று, நீர ்மை்றும் மண்ணின் தரம் 
சமாேமகடந்து, அப்பகுதியின் உயிரியல் மை்றும் ேமூக-பபாருளாதார சூழகலப் 
பாதிக்கிைது சபான்ை சுை்றுேச்ூழல் பிரேச்ிகனககள ஏை்படுத்துகிைது. பல்சவறு 
சுை்றுேச்ூழல் அளவுருக்கள் மீது சுரங்கத்தின் தாக்கங்கள் மதிப்பீடு பேய்யப்பட்டு 
கீசழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

4.3  காற்றின் தைத்தில் தாக்கம் 

  ோதாரணக் கல் சுரங்கத்தின் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவதை்கு, ோதாரணக் கல் 
சுரங்கத்திலிந்து நசுக்குதல் மை்றும் சபாக்குவரத்து நடவடிக்கககளின் தாக்கத்கத 
மதிப்பிடுவதை்கு, சுரங்க நடவடிக்கககள் மை்றும் கனிம சபாக்குவரத்து 
நடவடிக்கககளுக்காக காை்றின் தர மாதிரியாக்கம் சமை்பகாள்ளப்பட்டது. MoEF/CPCB 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட LAKE AERMOD மாதிரிகயப் பயன்படுத்தி மாதிரியாக்கம் 
சமை்பகாள்ளப்பட்டது. சுரங்கம் மை்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுகடய நடவடிக்கககள் 
காரணமாக PM10 இன் அதிகரிக்கும் நில மட்ட பேறிவு சமசல குறிப்பிடப்பட்ட 
மாதிரிககளப் பயன்படுத்தி கணிக்கப்பட்டது மை்றும் அதன் விகளவாக PM10 இன் 
பேறிவு சதசிய காை்று தர தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டது. 

4.3.1 தரை மட்ட பசறிவு அதிகைிப்பு 

4.3.1.1 காற்று சூழல் 

அடிப்பகட சுை்றுப்புை காை்று கண்காணிப்பு அறிக்கக, SPM, SO2 மை்றும் NOx 
ஆகியவை்றின் காை்று மாசுபடுத்தும் பேறிவுகள் சதசிய சுை்றுப்புை காை்று தர 
தரநிகலகளால் (NAAQS) பரிந்துகரக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 
இருப்பகத பவளிப்படுத்துகிைது. சுரங்க நடவடிக்ககயின் முக்கிய காை்று மாசுபாடு 
துகள்கள் இகடநிறுத்தப்படும். பவட்டிபயடுத்தல், துகளயிடுதல், பவடித்தல், 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 
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ஏை்றுதல், கடத்தல் சபான்ை சுரங்க நடவடிக்கககளின் பல்சவறு கட்டங்களில் SPM 
உமிழப்படும். வளிமண்டலத்தில் பவளியிடப்படும் மாசுக்கள் காை்றின் கீழ் திகேயில் 
சிதறி, இறுதியாக மூலத்திலிருந்து பவகு பதாகலவில் தகரகய அகடயும். தகர மட்ட 
பேறிவுகளின் பேறிவு முக்கியமாக ஆய்வுப் பகுதியின் உமிழ்வு மூலத்தின் வலிகம 
மை்றும் நுண்ணுயிரியல் ோரந்்தது. 

4.3.1.2 வானிரல தைவு 

  கண்காணிப்பு சததிக்கான வானிகல தரவு, அதாவது 01/03/2021 முதல் 31/05/2021 
வகர ஆய்வுக்காக பரிசீலிக்கப்பட்டது. AERMET பேயலாக்கத்திை்கான தரவு தினேரி 
காை்றின் சவகம், காை்றின் திகே, பவப்பநிகல, ஈரப்பதம், நிகலய அழுத்தம், 
மகழப்பபாழிவு, சூரிய கதிரவ்ீேச்ு மை்றும் சமக மூட்டம் ஆகியகவ அந்தக் 
காலகட்டத்தில் பதிவு பேய்யப்பட்டுள்ளன. AERMOD மாதிரிக்கான உள்ளீடாகப் 
பபைப்படும் மூல வானிகலத் தரகவ AERMET மறுவடிவகமக்கிைது. 

 
படம் 4.1: திட்ட தளத்தின் காற்று திரச வரைபடம் 

மாை்ச ்2021 முதல் மம 2021 வரை 

மாை்ச ்2021 - மம 2021க்கான தள வானிரல சுருக்கம் 

ேராேரி பவப்பநிகல (°C) 24.2 

பிரதான காை்று திகேயில் இருந்து பதன்கிழக்கு 

ஒப்பு ஈரப்பதம் (%) 74.6 

ேராேரி காை்றின் சவகம் (மீ/ம) 3.1 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 
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4.3.1 சுைங்கப் பகுதியில் இருந்து பவளிமயற்றும் கணக்கீடுகள் 

  திட்டப் பகுதியில் பல்சவறு நடவடிக்கககள் மூலம் பவட்டிபயடுத்தல் என்பது, 
சுரங்கக் குழி(கள்) மை்றும் சுரங்கப் பகுதியில் நிகழும் பேயல்களான சதாண்டுதல், 
தூக்குதல், இழுத்தல் மை்றும் ஏை்றுதல்/இைக்குதல் சபான்ைவை்கை உள்ளடக்கிய ஒரு 
பகுதி ஆதாரமாகக் கருதப்படுகிைது. இந்த பகுதிகளில் இருந்து பவளிசயறும் தூசி 
இயை்ககயிசலசய தப்பிக்கும். அகழ்வு பேயல்பாடுகள், ஏை்றுதல் / இைக்குதல் 
பேயல்பாடுகள் ஆகியகவ தூசி உமிழ்கவ ஏை்படுத்தும், இருப்பினும் அது 
இயந்திரங்களின் பேயல்பாட்டு பகுதியில் மட்டுசம இருக்கும். அவை்றின் 
பேயல்பாட்டிலிருந்து வாயு உமிழ்வு குகைவாகவும் திட்டத்திை்குள் குகைவாகவும் 
இருக்க சவண்டும். அகழ்வு பேய்யப்பட்ட பபாருட்ககள திட்ட தளத்தில் இருந்து 
குப்கப பகாட்டும் இடங்களுக்கு பகாண்டு பேல்வது வரி ஆதாரமாக 
வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இழுத்துே ் பேல்லும் ோகலயில் குப்கபத் பதாட்டி 
நகரவ்து திட்டப் பகுதிக்குள் இருக்கும் என்பதால், குடியிருப்புப் பகுதியில் பாதகமான 
பாதிப்புகள் எதுவும் ஏை்படாது. 

எக்ஸ்கசவேன் பேயல்பாட்டிை்கான தூசி பரவல் மாதிரியாக்கம் 

  தை்சபாகதய ஆய்வில், யுகனபடட் ஸ்சடட்ஸ் சுை்றுேச்ூழல் பாதுகாப்பு 
நிறுவனம் (யுஎஸ்இபிஏ-42 பதாடர)் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணித ேமன்பாடுகள் பபாருள் 
சபாக்குவரத்து உட்பட திட்டத்தில் பவவ்சவறு பேயல்பாடுகளுக்கான பேறிவுககளக் 
கணிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. துகள் உமிழ்கவக் கணிக்க, என்விட்ரான்ஸ் 
AERMOD கிளவுட். (Air Dispersion Modeling Software) ISCST3 அடிப்பகடயிலான இகடமுகம் - 
காை்றின் தரத்தில் ஏை்படும் மாை்ைங்ககளக் கணிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது, 
அதாவது துகள்களின் அதிகபட்ே தகர மட்ட பேறிவு (GLC's). ஒசர மாதிரியான உமிழ்வு 
விகிதங்களுக்கு குறுகிய கால மாதிரி விருப்பங்கள் சதரந்்பதடுக்கப்பட்டன. 
தை்சபாகதய வழக்கில் PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 ஆகியவை்றின் தீரம்ானத்திை்கு 
காை்று மாதிரியாக்கம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. பல்சவறு திட்ட பேயல்பாடுகளுக்கு 
ஏை்றுக்பகாள்ளப்பட்ட உமிழ்வு காரணிகள் கீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: 

பவட்டிபயடுத்தல் மை்றும் பபாருட்ககள ஏை்றுதல்/இைக்குவதை்கான உமிழ்வு காரணி 

பவட்டிபயடுத்தல் மை்றும் பபாருள் ககயாளுதலுக்காக USEPA - 42 பதாடரின்படி 
உமிழ்வு காரணி ஏை்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 
சடாசிங் ஆபசரஷன் பேய்ய: 
EFPM10 (kg/hr) = 0.34 X s1.5(%) / M1.4(%) 

எங்சக, 
EFPM10 (kg/hr) = கிசலா/மணியில் உமிழ்வு காரணி 
S = எகடயின் ேதவீதத்தில் வண்டல் உள்ளடக்கம் 

M = எகடயின் ேதவீதத்தில் ஈரப்பதம் 

பபாருள் ஏை்றுதல்/இைக்குதல்: 
EFPM10 (kg/hr) = 0.34 [0.119 / M0.9] 

இங்கு, 
EFPM10 (kg/hr) = கிசலா/டன் உமிழ்வு காரணி 
M = எகடயின் ேதவீதத்தில் ஈரப்பதம். 
திட்டத்திை்குள் பபாருள் கடத்தலுக்கான உமிழ்வு காரணி: 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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உமிழ்வு விகிதம் மண்ணின் பண்புகள், தட்பபவப்ப நிகலகள், வாகனப் 
சபாக்குவரத்து, காை்ைாகலகள் மை்றும் இயந்திர பேயல்பாடு உள்ளிட்ட பல 
காரணிககளே ்ோரந்்துள்ளது. உமிழ்வு விகிதத்கதக் கணக்கிடுவதை்கான அனுபவே ்
ேமன்பாடு கீசழ உள்ளது. 
E= k*(1.7) *(s/12) *(S/48) *(W/2.7)0.7*(W/2.7)0.7 (w/4)0.5 * (365-p/365) g/VKT 

இங்கு, 
E = உமிழ்வு விகிதம் 

K = துகள் அளவு பபருக்கி 

s=ோகல சமை்பரப்பு பபாருளின் வண்டல் உள்ளடக்கம் 

S= ேராேரி வாகன சவகம் (கிமீ/மணி) 
W=ேராேரி வாகன எகட (டன்) 
w=ேக்கரங்களின் ேராேரி எண்ணிக்கக 

p= வருடத்திை்கு குகைந்தபட்ேம் 0.254mm மகழப்பபாழிவு உள்ள நாட்களின் 
எண்ணிக்கக 

உருவாக்கப்பட்ட ஐசோப்பலத்கள் முகைசய PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 க்கு படம் 1.1 (a), 
படம் 1.1 (b), படம் 1.1 (c) மை்றும் படம் 1.1 (d) இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. PM10, PM2.5, SO2 
மை்றும் NO2 ஆகியவை்றிை்கான அகழ்வாராய்ேச்ி, ஏை்றுதல் மை்றும் இைக்குதல் 
நடவடிக்கககளின் அதிகபட்ே GLC முகைசய 10.2 μg/m3, 5.9 µg/m3, 2.3 µg/m3 மை்றும் 2.7 
μg/m3 எனக் கண்டறியப்பட்டு, அட்டவரண 4.1 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 4.1: அதிகபட்ச தரை மட்ட பசறிவு 
 

வ. எண் மாசுபடுத்திகள் அதிகபட்சம். GLC அனுசைிக்கப்பட்டது, (µg/m3) தூைம் மற்றும் திரச 

1 PM10 9.7 1000, SE 

2 PM2.5 5.8 1000, SE 

3 SO2 6.5 1000, SE 

4 NO2 7.2 1000, SE 

படம் 4.2: ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில் 24-மணிமநை ஜிஎல்சியின் துகள்கள் PM10 
கணிக்கப்பட்டுள்ளது 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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படம் 4.3: கணிக்கப்பட்ட 24-மணிமநை ஜிஎல்சி PM2.5 ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில் 

 

 
படம் 4.4: ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில் SO2 இன் 24-மணிமநை GLC 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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படம் 4.5: ஆய்வுப் பகுதியின் 10 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள NO2 இன் 24-மணிமநை ஜிஎல்சி 

கணிக்கப்பட்டுள்ளது 

4.3.2 விரளவு தாக்கம் 

  கண்காணிப்பு நிகலயத் திட்ட தளத்தில் முகைசய PM10, PM2.5, SO2 மை்றும் NO2 

க்கான சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்தில் கட்டுமான நடவடிக்கககள் (அகழாய்வு மை்றும் 

நசுக்குதல்) காரணமாக ஏை்படும் தாக்கம் அட்டவரண 4.2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது, 

இதன் விகளவாக பேறிவு நிகல NAAQS GSR826(E) க்குள் உள்ளது என்பகதக் 

காட்டுகிைது.  

அட்டவரண 4.2: திட்ட தளத்தில் எக்ஸ்கமவசன் விரளவாக நிரலகள் 
  

வ. 
எண் 

இடங்கள் 
PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total 

1 AAQ-1 1 42.8 43.8 0.4 21.8 22.2 0.2 9.8 10 0.5 24.7 25.2 

2 AAQ-2 2.6 46.4 49 0.7 24.7 25.4 0.1 8.8 8.9 0.1 24.7 24.8 

3 AAQ-3 0 42.8 42.8 0 21.8 21.8 0 7.8 7.8 0 23.9 23.9 

4 AAQ-4 0 41.9 41.9 0 21.3 21.3 0 6.9 6.9 0 24.9 24.9 

5 AAQ-5 0.1 47.2 47.3 0.1 24.6 24.7 0.1 7.9 8 0.1 24.9 25 

6 AAQ-6 1 47.6 48.6 0.2 25.9 26.1 0.1 7.9 8 0.1 24.9 25 

7 AAQ-7 0 46.9 46.9 0 24.9 24.9 0 7.9 7.9 0 26.8 26.8 

NAAQS (µg/m3) 100 60 80 80 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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4.3.3 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கிய பாதிப்பு 

  உள்ளிழுக்கப்படும் துகள்கள் அல்லது தூசியின் முை்சபாக்கான படிவு பபரிய 
உடல்நலப் பிரேச்ிகனககள ஏை்படுத்துகிைது. துகள் அளவு சிறியது (PM2.5 க்கும் 
குகைவானது) அதிக இரோயன மை்றும் உயிரியல் விகனத்திைன். இந்த சிறிய 
துகள்கள் நுகரயீரலின் ஆழமான பகுதிகய அகடகின்ைன. இந்த கமக்ரான் 
அளவுள்ள துகள்கள், ஒருமுகை காை்றில் பரவினால், சேகரிப்பது அல்லது சிக்குவது 
மிகவும் கடினம். சுவாசிக்கக்கூடிய மை்றும் சுவாசிக்க முடியாத தூசி துகள்கள் 
காரணமாக நுகரயீரல் பேயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படுகின்ைன. நாள்பட்ட பவளிப்பாடு 
ஆஸ்துமா, எம்பிஸிமா, கடுகமயான மூேச்ுத் திணைல் (மூேச்ுத் திணைல்) மை்றும் 
மூேச்ுக்குழாய் அழை்சி சபான்ை சுவாே சநாய்களுக்கு வழிவகுக்கிைது மை்றும் தீவிர 
நிகழ்வுகளில் நிசமாசகானிசயாசிஸ் அல்லது சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ளின் கருப்பு 
நுகரயீரல் சநாய். தூசியின் விகளவு மனித ஆசராக்கியத்திை்கு தீங்கு விகளவிக்கும். 

4.3.4 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் காற்றின் தைத்தில் தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகின்றன 

  காை்று மாசுக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு பரிந்துகரக்கப்படும் தணிப்பு 
நடவடிக்கககள், அப்பகுதியின் அடிப்பகட சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்கத 
அடிப்பகடயாகக் பகாண்டகவ. பிராந்தியத்தில் ஏை்றுக்பகாள்ளக்கூடிய சுை்றுப்புை 
காை்றின் தரத்கத பராமரிப்பதன் பாரக்வயில், ஒழுங்குமுகை அதிகாரிகளால் 
பரிந்துகரக்கப்பட்ட தரநிகலகளின் இணக்கத்கத ேரிபாரக்்க காை்றின் தரம் 
பதாடரந்்து கண்காணிக்கப்படுவது விரும்பத்தக்கது. இணங்காத நிகலயில், தகுந்த 
தணிப்பு நடவடிக்கககள் ேரிபாரக்்கப்பட சவண்டும். 

4.3.5 தூசி உருவாக்கம் மற்றும் சிதறரலத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

  சுரங்க நடவடிக்கககளின் சபாது பபாதுவாக உருவாகும் தூசி துகள்கள் காை்றில் 
பரவுகின்ைன, இதனால் சுை்றுப்புை காை்றில் துகள்கள் அளவு அதிகரிக்க 
வழிவகுக்கிைது. முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்ககயில், சுரங்க நடவடிக்கககள் 
மை்றும் அப்பகுதிக்குள் ோதாரணக் கை்ககள பகாண்டு பேல்வது ஆகிய இரண்டின் 
சபாதும் சபாதுமான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். 

சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் குறிப்பாக சுரங்கே ் ோகலகளில் அதிக பாரம் ஏை்றிே ்
பேல்லும் நீர ் பதளிக்கும் அகமப்பு ஏை்கனசவ வழங்கப்பட்டுள்ளது. தை்சபாது 
சடங்கரக்ள் தூசிகய அடக்க பயன்படுத்தப்படுகிைது. ஏை்கனசவ பின்பை்ைப்பட்ட 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் கீசழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

• பதாடரந்்து சுத்தம் பேய்து, சராடுகளில் பகாட்டும் கழிவுககள அகை்றும் பணி 
பதாடரந்்து சமை்பகாள்ளப்படுகிைது. 

• இழுத்துே ் பேல்லும் ோகலகள், ேரவ்ீஸ் ோகலகள் மை்றும் அதிக சுகமகள் 

உள்ள இடங்களில் தண்ணீர ் பதளிப்பது கணிேமான தூசி மாசுபாட்கடக் 

குகைக்க உதவும். 

• சுரங்க உபகரணங்களின் முகையான மை்றும் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

• சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் தண்ணீகர சுரங்கப் பகுதிகளிலும் அகதே ்

சுை்றியுள்ள பகுதிகளிலும் தூசிகய அடக்குவதை்குப் பயன்படுத்தலாம். 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  147 

• தூய்கமயான மை்றும் ஆசராக்கியமான சூழகல உருவாக்குவதை்காக, அதிக 

சுகமகள் உள்ள குப்கபககள சுை்றி விரிவான பசுகம பட்கடகய உருவாக்க 

சவண்டும். 

• சுரங்க நடவடிக்கககள் நிகைவகடந்த குப்கபக் கிடங்குகளுக்கு நில மீட்பு 

சமை்பகாள்ளப்படலாம். 

• பின்வரும் கூடுதல் நடவடிக்கககளும் பின்பை்ைப்படும்: 

• மண்பவட்டிகளின் கூரக்மயான பை்ககளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தூசி 

உை்பத்தி குகையும். 

• தூசிகய கட்டுப்படுத்த ஈரமான துகளயிடல் சமை்பகாள்ளப்படும். 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிக்கும் நுட்பங்கள் பின்பை்ைப்படும். 

• ஒரு துகளக்கு கட்டணம் மை்றும் ஒரு சுை்றுக்கு கட்டணம் உகந்ததாக இருக்கும். 

• மண்பவட்டி மை்றும் டம்ப்பரக்ளுக்கான சகபின்கள் மை்றும் 

பதாழிலாளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்கப்படும். 

• திட்டமிடும் சபாது காை்றின் திகே மை்றும் வானிகல பை்றிய தகவல்கள் 

பரிசீலிக்கப்படும், இதனால் பபாறியியல் நுட்பத்தால் முழுகமயாக அடக்க 

முடியாத மாசுக்கள் குடியிருப்பு பகுதிககள அகடவது தடுக்கப்படும். 

• நல்ல வீட்டு பராமரிப்பு மை்றும் முகையான பராமரிப்பு ஆகியகவ 

மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்த உதவும். 

  அகமப்பின் சநாக்கம் காை்றில் பரவும் தூசிகய அகை்றுவது அல்லது அதன் 
மூலத்தில் உள்ள தூசிகய அடக்குவது. ஈரப்பதத்தின் திகரேச்ீகல மூலம் தூசி 
உை்பத்தி பேய்யும் பகுதிக்குள் தூசிகய அகடத்து கவப்பது மை்றும் துகள்கள் மை்றும் 
நீரத்்துளிகள் இகடசய சநரடி பதாடரப்ு மூலம் தூசிகய ஈரமாக்குவது ஆகியகவ இந்த 
அகமப்பில் அடங்கும். ேப்ரஸன்ட் கலந்த தண்ணீகர பதளிப்பதன் மூலம் தூசிகய 
அடக்குவதை்கு பபாருத்தமான இடங்களில் துல்லியமான ஆண்டி கிளாக் முகனகள் 
சபாதுமான எண்ணிக்ககயில் நிறுவப்படும். தூசிகய அடக்குவதை்குத் தகுந்த 
கட்டுப்பாடு வழங்கப்படும் மை்றும் கன்சவயர ் சிஸ்டம் இயங்கும் சபாது அல்லது 
ஏை்றுதல் பேயல்பாடு இயக்கத்தில் இருக்கும் சபாது மட்டுசம அது பேயல்படும் 
வககயில் சிஸ்டம் ஒன்சைாபடான்று இகணக்கப்படும். 

 4.3.6 பசுரம அைண் 

  பல்சவறு தூசுககள அடக்கும் நடவடிக்கககள் இருந்தாலும், சுரங்க முகங்களில் 
இருந்து உருவாகும் தூசி, பவடிப்பு நடவடிக்கககளின் சபாது உருவாகும் நுண்ணிய 
தூசி ஆகியவை்கைக் கட்டுப்படுத்துவது கடினம். எனசவ, சமை்கூறிய தணிப்பு 
நடவடிக்கககளுக்கு சமலதிகமாக, சுரங்கப் பகுதியிலும் அகதே ் சுை்றியுள்ள 
பகுதிகளிலும் அடரத்்தியான பசுகம அரண் இருக்க முன்பமாழியப்பட்டது. 

4.3.7 தூசி உள்ளிழுப்பரதக் கட்டுப்படுத்த பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

  சமை்கூறிய அகனத்து முன்பனேே்ரிக்கக நடவடிக்கககளும் தளத்தில் தூசி 
உை்பத்திகயக் குகைக்கவும், பவளிப்புை சூழலில் சிதைாமல் தடுக்கவும் 
பின்பை்ைப்படும். எவ்வாைாயினும், தளத்தில் பதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிை்காக, 
மூசலாபாய இடங்களில் ஈடுபடும்/தூசி உை்பத்தி பேய்யும் இடங்களான பயிை்சிகள், 
ஏை்றுதல் மை்றும் இைக்குதல் புள்ளிகள், நசுக்குதல் சபான்ைகவ, தூசி முகமூடிகள் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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வழங்கப்படும். தூசி முகமூடிகள் RPM ஐ உள்ளிழுப்பகதத் தடுக்கும், இதனால் சுவாேக் 
சகாளாறுகளின் அபாயத்கதக் குகைக்கிைது. பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் (முக்கிய 
மண்டலத்திலிருந்து 1 கிமீ) பதாழிலாளரக்ள் மை்றும் அருகிலுள்ள கிராமவாசிகளின் 
வழக்கமான சுகாதாரப் பரிசோதகனகய ஒப்பந்ததாரர ் சமை்பகாள்ள சவண்டும் 
மை்றும் பதாழிை்ோகலகள் ேட்டத்தின்படி ஊழியரக்ளின் வழக்கமான பதாழில்ோர ்
சுகாதார மதிப்பீடு சமை்பகாள்ளப்பட சவண்டும். 

4.4 சத்தம் / அதிை்வுகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் தாக்கம் 

4.4.1 மவரலச ்சூழலின் காைணமாக ஏற்படும் இரைசச்ல் பாதிப்பு 

  அதிக இகரேே்ல் அளவுகள் குவாரி பதாழிலாளரக்ளுக்கு பபரும் சுகாதார 
ஆபத்கத ஏை்படுத்துகின்ைன. அகல வடிவிலான ேத்தம் பேவிப்பகைகய தாக்கும் 
சபாது, அது அதிரவ்கடயத் பதாடங்குகிைது, காதில் உள்ள மை்ை பமன்கமயான 
திசுக்கள் மை்றும் உறுப்புககளத் தூண்டுகிைது. ேத்தத்தின் அளவு ேகிப்புத்தன்கம 
வரம்புககள மீறினால், அது எரிேே்லூட்டும் மை்றும் தீவிர நிகழ்வுகளில் சகட்கும் 
இழப்புக்கு வழிவகுக்கும் அபேௌகரியம் வடிவில் பவளிப்படுகிைது. ஒலி மாசுபாட்டின் 
தீங்கு விகளவிக்கும் விகளவுகள் ஒலி அழுத்த நிகல மை்றும் அதிரப்வண் 
ஆகியவை்றுடன் மட்டுமல்லாமல், பவளிப்படும் பமாத்த கால அளவு மை்றும் நபரின் 
வயது ஆகியவை்றுடன் பதாடரப்ுகடயது. பவளிப்படும் பதாழிலாளரக்ள் மீது அதிக 
இகரேே்ல் அளவுகளின் பாதகமான விகளவுகள் ஏை்படலாம்: 

• எரிேே்ல்; 

• சோரவ்ு; 

• சகட்கும் வரம்பு வரம்பின் தை்காலிக மாை்ைம்; 

• நிரந்தர பேவிப்புலன் இழப்பு; மை்றும் 

• உயர ்இரத்த அழுத்தம் மை்றும் உயர ்இரத்த பகாழுப்பு சபான்ைகவ. 

• ோதாரணக் கல்  குவாரியில் ேத்தத்தின் ஆதாரங்கள் பின்வருமாறு: 

• துகளயிடுதல் & பவடித்தல்; 

• ஏை்றுதல் & இைக்குதல்; 

• வாகன இயக்கம். 

பின்வரும் அட்டவரண-4.3 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, பல்சவறு சுரங்க 
நடவடிக்கககளின் காரணமாக, இகரேே்ல் அளவுகளின் ோத்தியமான உருவாக்கம் 
இருக்கும். 

அட்டவரண 4.3 சுைங்க நடவடிக்ரககளில் இருந்து எதிை்பாை்க்கப்படும் ஒலி அளவுகள் 

உபகைணங்கள் 
எதிை்பாை்க்கப்படும் இரைசச்ல் 
நிரலகள் dB(A) 

துகளயிடுதல் 80-90 

மண்பவட்டி 75-85 

டிப்பரக்ள் (2) 65-75 

அமுக்கி 75-85 

 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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4.4.2 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரறகள் காைணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

  அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, தாமதமான படட்டசனட்டரக்ளின் 
உதவியுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிப்பு சமை்பகாள்ளப்படும். 

  எக்ஸ்கசவேன், துகளயிடுதல் மை்றும் பவடித்தல், சபாக்குவரத்து வாகனங்கள் 
சபான்ை சுரங்க இயந்திரங்களின் பேயல்பாடு காரணமாக இப்பகுதியில் சுரங்க 
நடவடிக்கககளால் நில அதிரவ்ு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. இருப்பினும், இந்த 
குவாரியில் இருந்து நில அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் பவடிப்பு ஆகும். குவாரி 
குத்தககப் பகுதிகயே ்சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் அகமந்துள்ள வீட்டு வீடுகளில் நில 
அதிரவ்ுகளின் பபரும் தாக்கத்கத அவதானிக்கலாம். கேே்ா வீடுகள் அதிரவ்ுகளால் 
விரிேல் மை்றும் சேதம் ஏை்படுவதை்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். இது தவிர, தகர 
அதிரவ்ுகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் ஒரு பயத்கத உருவாக்கலாம். 

  பவடிப்பு நடவடிக்கககளால் ஏை்படும் மை்பைாரு தாக்கம் பைக்கும் பாகைகள் 
ஆகும். இகவ சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள வீடுகள் அல்லது விவோய 
வயல்களில் விழுந்து, நபரக்ளுக்கு காயம் அல்லது கட்டகமப்புகளுக்கு சேதம் 
ஏை்படலாம். குவாரி குத்தககப் பகுதியிலிருந்து அருகிலுள்ள பபரிய குடியிருப்பு 0.50 
கிமீ, வடசமை்கில் ராமலிங்கபுரம் கிராமத்தில் உள்ளது. ராமலிங்கபுரம் கிராமத்தில் 
ோதாரணக் கல் சுரங்கங்களில் பவடிபவடிப்பதால் ஏை்படும் நில அதிரவ்ுகள் அனுபவ 
ேமன்பாட்கடப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிைது: விரும்பிய கல் உை்பத்திகயப் 
பபறுவதை்கு பவடிப்பதை்கு 52 கிசலா / நாள் பவடிமருந்துககளப் பயன்படுத்த 
உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
உேே் துகள் சவகத்கத (PPV) மதிப்பிடுவதை்குப் பயன்படுத்தப்படும் அனுபவே ்
ேமன்பாடு: 
V= 417.8 {D/(Q0.5)}-1.265 

இங்கு. 
V= மிமீ/வி இல் உேே் துகள் சவகம் 

D= பவடிப்பு இடம் மை்றும் m இல் உள்ள சகஜ் புள்ளி இகடசய உள்ள தூரம் 

Q=ஒரு பவடிப்புக்கு பவடிக்கும் பபாருளின் அளவு கிசலா 

அட்டவரண 4.4: பவவ்மவறு பவடிப்புக் கட்டணங்களுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட உசச்த் 
துகள் மவகம் 

பவடிபவடிப்பு தளத்தில் இருந்து 
தூைம், மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு அளவு, 
கி.கி 

பிபிவி, மிமீ/வி 

200 52 6.2 

225 52 5.4 

235 52 5.1 

245 52 4.8 

255 52 4.6 

265 52 4.4 

275 52 4.2 

300 52 3.7 

325 52 3.4 

335 52 3.3 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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குறிப்பு: டிசல படட்டசனட்டரக்களப் பயன்படுத்துவதால் பவடிப்பதில் ஏை்படும் தாமதக் காரணிகய 
அனுபவ சூத்திரம் கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளவில்கல. 

  PPV இன் பாதுகாப்பான வரம்புக்கான தரநிகலகள் 29/8/1997 சததியிட்ட 
சுை்ைறிக்கக எண். 7 மூலம் பாதுகாப்பான நிகல அளவுசகால்களுக்காக சுரங்கப் 
பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தால் நிறுவப்பட்டது. தன்பாத் சுரங்கப் பாதுகாப்பு 
இயக்குநரின் (டிஜிஎம்எஸ்) வழிகாட்டுதலின்படி பவடிப்பினால் ஏை்படும் நில 
அதிரவ்ுக்கான அனுமதிக்கப்பட்ட தரநிகலகள் அட்டவரண-4.5 இல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவரண 4.5: அனுமதிக்கப்பட்ட உசச் துகள் மவகம் (மிமீ/வி) 

கட்டரமப்பு வரக 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் தூண்டுதல் 
அதிை்பவண், பெை்ட்ஸ் 

<8 
பெை்ட்ஸ் 

8 – 25 
பெை்ட்ஸ் 

>25 
பெை்ட்ஸ் 

A] உைிரமயாளருக்குச ்பசாந்தமில்லாத கட்டிடங்கள்/கட்டரமப்புகள் 

வீட்டு வீடுகள்/கட்டகமப்புகள் (குேே்ா 
பேங்கல் மை்றும் சிபமண்ட்) 5 10 15 

பதாழில்துகை கட்டிடங்கள் (RCC மை்றும் 
கட்டகமக்கப்பட்ட கட்டகமப்புகள் 

10 20 25 

வரலாை்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
பபாருள்கள் மை்றும் உணரத்ிைன் 
கட்டகமப்புகள் 

2 5 10 

B] குரறந்த ஆயுட்காலம் பகாண்ட உைிரமயாளருக்கு பசாந்தமான 
கட்டிடங்கள் 

வீட்டு வீடுகள்/கட்டகமப்புகள் (குேே்ா 
பேங்கல் மை்றும் சிபமண்ட்) 10 15 25 

பதாழில்துகை கட்டிடங்கள் (RCC& 
கட்டகமக்கப்பட்ட கட்டகமப்புகள்) 15 25 50 

ஆதாரம்: 29/08/1997 சததியிட்ட DGMS சுை்ைறிக்கக எண். 7 

 சமசல உள்ள அட்டவகணயில் இருந்து, பவடி பவடிப்பு பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க 
நில அதிரவ்ுககள ஏை்படுத்தாது. DGMS பரிந்துகரத்த அனுமதிக்கப்பட்ட 
வரம்புகளுக்குள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் நில அதிரவ்ுகள் நன்ைாக இருக்கும். 
இருப்பினும், நில அதிரவ்ுகள் மை்றும் பவடி பவடிப்பினால் ஏை்படும் பாகைகள் 
ஆகியவை்ைால் ஏை்படும் பாதிப்புககளத் தவிரக்்க கூடுதல் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட சவண்டும். 

4.4.3 தாக்கங்கரளக் குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் சத்தம் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்ரககள் 

சுை்றுப்புை இகரேே்ல் அளகவ வரம்புகளுக்குக் கீசழ கவத்திருக்க பின்வரும் 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் பின்பை்ைப்படும். முன்பமாழியப்பட்ட விரிவாக்கத் 
திட்டத்திலும் இதுசவ பதாடரப்பட்டு பலப்படுத்தப்படும்: 
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சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 
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அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  151 

• துகளயிடுதல் ேத்தத்கதக் குகைக்க உதவும் கூரக்மயான துரப்பண 

பிட்ககளக் பகாண்டு சமை்பகாள்ளப்படும். 

• இரண்டாம் நிகல பவடிப்பு முை்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மை்றும் பாகைககள 

உகடப்பதை்கு கெட்ராலிக் ராக் பிசரக்கர/்ஜாக் சுத்தியல் பயிை்சிகள் 

பயன்படுத்தப்படும். 

• ேரியான இகடபவளி, சுகம, தண்டு மை்றும் உகந்த கட்டணம்/தாமதத்துடன் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிப்பு பராமரிக்கப்படும். 

• ோதகமான வளிமண்டல நிகலயிலும், மதியம் 12.00 மணி முதல் பிை்பகல் 2.00 

மணி வகர மனிதரக்ள் நடமாட்டம் குகைவாக இருக்கும் சபாது பவடி பவடிப்பு 

சமை்பகாள்ளப்படும். 

• ேத்தம் வருவகதக் குகைக்க, முகையான பராமரிப்பு, எண்பணய் தடவி, சீரான 

இகடபவளியில் பமஷின் தடவுதல் ஆகியகவ பேய்யப்படும். 

• அதிக அளவு ேத்தத்கத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் பணியமரத்்தப்பட்ட 

பதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அகைககள வழங்குதல். 

• பசுகமப் பட்கட/சதாட்டம் சுரங்க நடவடிக்கக பகுதிகயே ் சுை்றிலும், 

இழுத்துே ்பேல்லும் ோகலகளிலும் உருவாக்கப்படும்.  

• ஆபசரட்டரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் சபான்ை தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும் மை்றும் 

• ேத்தம் குறித்து அவ்வப்சபாது கண்காணிப்பு பேய்யப்படும். 

4.4.4 தரை அதிை்வு மற்றும் பறக்கும் பாரறகரள கட்டுப்படுத்துவதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 

  சுரங்கத்தில் பவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆழமான துகள துகளத்தல் மை்றும் 
தாமதமான படட்டசனட்டரக்களப் பயன்படுத்தி பவடித்தல் மூலம் 
சமை்பகாள்ளப்படுகின்ைன, இது தகர அதிரவ்ுககளக் குகைக்கிைது. நில அதிரவ்ு 
மை்றும் பைக்கும் பாகைககளத் தணிக்க பபாதுவாகப் பின்பை்ைப்படும் மை்றும் 
தை்சபாது முன்பமாழியப்பட்ட நடவடிக்கககள் கீசழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன: 

• அதிக கட்டணம் வசூலிப்பகதத் தவிரக்்கவும் பாதுகாப்பான 

பவடிப்பிை்காகவும் ேரியான அளவு பவடிக்கும், பபாருத்தமான தண்டுப் 

பபாருட்கள் மை்றும் பபாருத்தமான தாமத அகமப்பு பின்பை்ைப்படும். 

• தகர அதிரவ்ு மை்றும் பைக்கும் பாகைககள கட்டுப்படுத்த முகையான 

பவடிப்பு வடிவகமப்பு பேய்யப்படும். 

• பவடிப்பிலிருந்து சபாதுமான பாதுகாப்பான தூரம் பராமரிக்கப்படும். 

• ஒரு தாமதத்திை்கான கட்டணம் குகைக்கப்படும் மை்றும் ஒரு பவடிப்புக்கு 

அதிக எண்ணிக்ககயிலான தாமதங்கள் பயன்படுத்தப்படும்; 

• பவடி பவடிப்பின் சபாது, அருகிலுள்ள மை்ை நடவடிக்கககள் தை்காலிகமாக 

நிறுத்தப்படும்; 

• பாரம், ஆழம், விட்டம் மை்றும் இகடபவளி சபான்ை துகளயிடல் அளவுருக்கள் 

ேரியான பவடிப்கபக் பகாடுக்க ேரியாக வடிவகமக்கப்படும். 

• சுரங்க எல்கலக்கு அருகில் பேயல்படும் குவாரியில் வயர ் பமஷ் மை்றும் 

மணல் மூட்கடககளப் பயன்படுத்தி மஃபிள் பிளாஸ்டிங் நடத்தப்படும். 
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4.5 நீை் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் மீதான தாக்கம் 

4.5.1 மமற்பைப்பு நீை் மீதான தாக்கத்தின் தாக்கம் 

  சுரங்கப் பகுதி வழியாக பருவகால நீசராகடசயா அல்லது நல்லாசவா இல்கல. 

  சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் மாை்ைப்பட்ட நிலப்பரப்பு, வடிகால் அகமப்கப 
மாை்றும். இருப்பினும், சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு பவளிசய நிலப்பரப்பு அல்லது 
வடிகால் அகமப்பில் எந்த மாை்ைமும் இருக்காது. இருப்புக்கள் தீரந்்த பிைகு சுரங்க 
நடவடிக்கககளின் முடிவில், அந்த பகுதி ஏை்றுக்பகாள்ளக்கூடிய சுய-நிகலயான 
சுை்றுேச்ூழல் அகமப்புக்கு மீட்டகமக்கப்படும், பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் குவாரி 
பகுதியின் சமல் பபஞ்சுகளில் பசுகம அரண் உருவாக்கப்படும். சுரங்க 
நடவடிக்ககக்கு சமை்பரப்பு நீர ் பயன்படுத்தப்படாது. சமலும், குவாரியில் இருந்து 
சமை்பரப்பு நீரந்ிகலகளில் பவளிசயை்ைம் இருக்காது. குவாரி மை்றும் அகதே ்ோரந்்த 
பேயல்பாடுகளில் கழிவு நீர ் உை்பத்தி இல்கல. எனசவ சமை்பரப்பு நீரில் எந்த 
பாதிப்பும் ஏை்படாது. 

  சுரங்க அலுவலகம் மை்றும் தங்குமிடங்களில் இருந்து வீட்டுக் கழிவுகள் மட்டுசம 
உை்பத்தி பேய்யப்படும். வீட்டுக் கழிவுகள் பேப்டிக் சடங்கில் பவளிசயை்ைப்பட்டு 
அகதத் பதாடரந்்து ஊைகவக்கப்படும். தவிர, கமன்ட் அவுட் பமட்டீரியலில் நேச்ுத் 
தன்கம இருக்காது, இது நிலத்தடி/சமை்பரப்பு நீகர மாசுபடுத்தும். எனசவ, சமை்பரப்பு 
நீர ் ஆட்சியில் சுரங்கத்தின் மிகக் குகைவான தாக்கம் இருக்கும் என்பது 
பவளிப்பகடயானது. 

4.5.2 நிலத்தடி நீைில் தாக்கம்  

  ோதாரணக் கல் மை்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுகடய மண்ணில் எந்த நேச்ுப் 
பபாருட்களும் இல்கல. ோதாரணக் கல் ஆகியகவ மந்த மை்றும் இரோயன 
விகனத்திைன் இல்லாத மூலப்பபாருள்களாகும். சமலும், சுரங்க பேயல்பாட்டில் 
இரோயனங்கள் அல்லது அபாயகரமான பபாருட்களின் பயன்பாடு இல்கல. இதனால், 
சுரங்கப் பணிகளால் நிலத்தடி நீர ்மாசுபடுவகதக் கருத்தில் பகாள்ள முடியாது. 

  இப்பகுதியில் உள்ள நீர,் சகாகடக்கு முந்கதய பருவமகழக் காலத்தில் 45-48 மீ 
ஆகவும், பருவமகழக்குப் பிந்கதய காலத்தில் 44-46 மீ ஆகவும் இருக்கும், இது 
அருகிலுள்ள ஆழ்துகள கிணறுகள் மை்றும் தை்சபாதுள்ள தனியார ் ஆழ்துகள 
கிணறுகளில் இருந்து பபைப்பட்ட தரவுகளில் இருந்து பாரக்்கப்படுகிைது. குத்தகக 
பகுதி முழுவதுமாக பாரிய ோரச்னாககட் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டுள்ளது. அதனால் 
நிலத்தடி நீர ்பிரேக்ன வராது. சுரங்க இறுதி ஆழம் 61மீ (21மீ AGL + 40மீ BGL). 

  இதனால், சுரங்க நடவடிக்கககள் நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடாது. சவகல பேய்யும் 
குவாரி குழிகளில் நிலத்தடி நீர ்கசியும். இந்த தண்ணீர ்கீழ்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட 
குவாரி ேம்ப்பில் சேகரிக்கப்பட்டு, சதங்க அனுமதிக்கப்படும். இந்த தண்ணீர ்தூசிகய 
அடக்குவதை்கும், சதாட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். சிறிய அளவிலான சுரங்க 
பேயல்பாடுககளக் கருத்தில் பகாண்டு, சிறிய அளவிலான கசிவு நீர ் மட்டுசம 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. இதனால், அருகில் உள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் மட்டம் 
குகைவதில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏை்படாது 
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குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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  அருகிலுள்ள குவாரிகளில் உள்ள அனுபவத்தின் அடிப்பகடயில், சிறிய கசிவு 
ோத்தியம் இருப்பதால் குவாரி குழியிலிருந்து கசிவு நீகர பம்ப் பேய்ய சவண்டிய 
அவசியமில்கல. சுரங்கப் பணிகள் நிகைவகடந்த பிைகு, பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட குழி, 
மகழநீகரத் சதக்கி நீரத்்சதக்கமாக உருவாக்கப்படும். இதனால், அப்பகுதியில் 
நிலத்தடி நீரம்ட்டத்கத சமம்படுத்த இது உதவும். 

படம் 4.6: சுைங்க மவரலகளின் திட்ட வரைபடம் WRT நிலத்தடி நீை் அட்டவரண 

4.5.3 நீை் சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க நடவடிக்ககயின் சபாது கழிவு நீர ்உருவாக்கப்படாது. 

• சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து பவளிசயறும் வீட்டுக் கழிவுநீகர அகை்ை பேப்டிக் 

சடங்குகள் மை்றும் ஊைகவக்கும் குழிகள் வழங்கப்படும். 

• சுரங்கப் பள்ளத்தில் மகழநீர ் நுகழவகதத் தடுக்க காரல்ண்ட் வடிகால்கள் 

அகமக்கப்படும். 

• வண்டல் மண்கண தடுத்து நிறுத்தும் இடங்களில் பதாட்டிகள் அகமத்தல். 

• சுரங்கக் குழியில் விழும் மகழநீர ் கீழ் பபஞ்சுகளில் சேகரிக்கப்பட்டு தூசிகய 

அடக்குவதை்கும் சதாட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து பதாடரந்்து கண்காணிப்பு சமை்பகாள்ளப்படும். 

4.5.4 பசயற்ரக ைசீாை்ஜ் மற்றும் மரழ நீை் மசகைிப்பு 

  சுரங்க நிரவ்ாகம், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் உள்ள பபாதுக் கட்டிடங்களில், 
மகழநீகர சேகரித்து, கிகடக்கும் ஆழ்துகளக் கிணறு/குழாய் கிணறு மூலம் 
நிலத்திை்கு ோரஜ்் பேய்ய, உள்ளூர ் கிராம பஞ்ோயத்துகளின் முன் அனுமதியுடன் 
சமை்கூகர அறுவகட கட்டகமப்புககள அகமக்கும். சமலும், அருகிலுள்ள பகுதியில் 
உள்ள நீரத்்சதக்கம்/அகண, அருகிலுள்ள கிராம மக்களுக்கு கூடுதல் நீர ்ஆதாரமாக 
பேயல்படுவசதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்கத மீட்படடுக்கவும் உதவும். 

  பகாத்து பகுதியில் மகழநீர ் சேகரிப்பு ோத்தியம் உள்ளது சுரங்க பகுதியில் 
சவகல பேய்யாத சுரங்க குழிகளில் சேகரிக்கப்படும் மை்றும் தூசி அடக்குமுகை 
மை்றும் சதாட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

4.6 நிலச ்சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளில் தாக்கம் 

  நிலேச்ூழல் புவியியல், நிலப்பயன்பாடு மை்றும் மண்ணின் தாக்கம் மை்றும் 
நிலத்தின் அகனத்து நிலே ்சூழல் கூறுககளயும் உள்ளடக்கியதாகும். 

 4.6.1 புவியியலில் தாக்கம் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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  சுரங்கம் என்பது பூமியிலிருந்து மதிப்புமிக்க தாதுக்கள் அல்லது பிை புவியியல் 
பபாருட்ககள பிரித்பதடுப்பதாகும். சுரங்க பேயல்பாடு புவியியலின் சுரண்டல் 
ஆகும். சுரங்கம் அப்பகுதியின் புவியியல் அகமப்பில் மாை்ைத்திை்கு வழிவகுக்கும். 
சுரங்கம் அப்பகுதியின் புவியியகலயும் மாை்றும், அதாவது அப்பகுதியின் 
தட்கடயான நிலப்பரப்பு குழிகளுடன் அகல அகலயான நிலப்பரப்புக்கு மாறும். 
சுரங்கம் முகையாக சமை்பகாள்ளப்படாவிட்டால், அது நிலேே்ரிவுகள், அதாவது 
சுரங்கம் சதாண்டுதல் சபான்ை இடரப்ாடுககள உருவாக்கலாம். புவியியலில் சுரங்க 
நடவடிக்ககயின் தாக்கம் 5.50.5 பெக்சடர ்பரப்பளவில் மட்டுசம இருக்கும். இப்பகுதி 
கட்டகமப்பு ரீதியாக எந்த தவறும் ஏை்படாமல் உள்ளது மை்றும் பகுதியில் எந்த 
காரஸ்்ட் நிலப்பரப்பும் காணப்படவில்கல. 

4.6.2   நிலப்பைப்பில் தாக்கம் 

  ோதாரணக் கல் சுரங்க நடவடிக்கக சுரங்கக் குத்தககப் பகுதியின் 
தை்சபாகதய நிலப்பரப்கப சிறிது மாை்றும். குத்தகக மானியத்தின் சபாது 
அப்பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு அரசு நிலமாக இருந்தது, சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர ்
அவரக்ளால் LOI வழங்கப்பட்டது. நில பயன்பாட்டில் ஏை்படும் எந்த மாை்ைமும் 
அப்பகுதியின் சுை்றுேச்ூழல் சீரக்ுகலவதால் நிலே ்சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கும். சுரங்கக் 
குத்தககப் பகுதியின் தை்சபாகதய நிலப்பரப்பு முக்கியமாக ோதாரணக் கல் 
சுரங்கம் மை்றும் அதனுடன் இகணந்த நடவடிக்கககள் அதாவது கனிம 
சபாக்குவரத்து மை்றும் ககமுகையாக நசுக்குதல் ஆகியவை்ைால் பாதிக்கப்படும். 

  திைந்தபவளி ோதாரணக் கல் சுரங்கத்தின் ோத்தியமான பாதகமான தாக்கம் 
நில பயன்பாட்டு முகை மாை்ைத்தின் வடிவத்தில் இருக்கும். எனசவ, மீட்கப்பட்ட நிலம் 
மை்றும் நீரந்ிகல வடிவில் நல்ல நில வள சமலாண்கமக்கான ஒரு படியாக, சுரங்கம் 
அகை்ைப்பட்ட நிலத்கத மீட்படடுப்பதை்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். 
தை்சபாது குவாரி குத்தகக பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு, சுரங்கத் திட்டக் காலத்தின் 
முடிவிலும், மூடல் திட்டத்தின்படி குவாரியின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவிலும் 
பின்வருமாறு இருக்கும்: 

அட்டவரண 4.6: குத்தரகப் பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

வ. 

எண் 
பசயல்பாடு தற்மபாது 

திட்டக் காலத்தின் 

முடிவு (5 

ஆண்டுகள்) 

1 குவாரிக்கு உட்பட்ட 
பகுதி 

0.75.0 0.81.0 

2 உள்கட்டகமப்பு இல்கல 0.01.0 

3 ோகலகள் 0.02.0 0.02.0 

4 சதாட்டம் இல்கல 0.05.0 

5 பயன்படுத்தப்படாத 
நிலம் 

0.23.0 0.11.0 

பமாத்தம் 1.00.0 1.00.0 

  ோதாரணக் கல் சுரங்கம் காரணமாகத் பதாடரப்ுகடய இகடயக மண்டலத்தின் 
நிலப் பயன்பாட்டில் பாதகமான பாதிப்புகள் எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல, 
ஏபனனில் அகனத்து நடவடிக்கககளும் திட்டப் பகுதிக்குள் மட்டுசம இருக்கும். 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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சதாண்டிபயடுக்கப்பட்டக் கை்கள் அகை்ைப்பட்டு அருகில் உள்ள நுகரச்வாருக்கு 
நுகரவ்ுத் பதாழிை்ோகலகளுக்கு சமலும் பகாண்டு பேல்லப்படும். 

4.6.3 மண்ணின் மீதான தாக்கம் 

  திட்ட காலத்தில் OB எதுவும் உருவாக்கப்படாது. 100% ROM விை்பகனக்கு உள்ளது. 
பாதுகாப்பு வலயத்தில் மண் முகையாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு, சதாட்டப் பணிகளுக்குப் 
பயன்படுத்தப்படும். வண்டல் மண் மகழயின் சபாது சமை்பரப்பு ஓட்டத்துடன் 
அருகிலுள்ள பருவகால நீசராகடகளுக்கு பகாண்டு பேல்லப்படலாம் மை்றும் சுரங்கப் 
பகுதிக்கு பவளிசய அகமந்துள்ள பருவகால நீரந்ிகலகளில் வண்டல் படியலாம். 

துரண-தை பபாருள்: குத்தககயில் அதிக சுகம எதுவும் இல்கல, இது மீண்டும் 
நிரப்புவதை்கு உடனடியாகக் கிகடக்கும். குத்தகக அல்லது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் 
O/B அல்லது கழிவுப் பபாருட்கள் எதுவும் கிகடக்கவில்கல. 

4.6.4 நிலச ்சூழலுக்கான தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரி திட்டத்தின்படி சுரங்க நடவடிக்கக திட்டமிட்ட 
முகையில் சமை்பகாள்ளப்படும். 

• நிலப்பரப்பின் ஸ்திரத்தன்கமக்காக சுரங்க பபஞ்ே ் பரிமாணம் 
பராமரிக்கப்படும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட முை்சபாக்கான சுரங்க மூடல் திட்டத்தின்படி நில மீடப்ு 
சமை்பகாள்ளப்படும். 

• நிலே ் சீரழிவு காரணமாக சீரக்ுகலந்த பகுதியின் சுை்றுேச்ூழல் அகமப்கபப் 
பராமரிக்க பாதுகாப்பு வலயத்தில் தடிமனான சதாட்டங்கள் 
சமை்பகாள்ளப்படும். 

• பேட்டில்லிங் பதாட்டியுடன் இகணக்கப்பட்ட குவாரி குத்தககப் பகுதிகயே ்
சுை்றி காரல்ண்ட் வாய்க்கால் அகமப்பது மண் அரிப்கபக் கட்டுப்படுத்தும். 

• மண் அரிப்கபக் கட்டுப்படுத்த குவாரி குத்தககப் பகுதி சுை்றி பசுகம 
அரண்கள் மை்றும் புை்கள் சதாட்டத்கத உருவாக்குதல். 

4.7  சமூக - பபாருளாதாை சூழல் 

  சுரங்க நடவடிக்கககளின் பேயல்பாடுகள் ஆய்வுப் பகுதியில் ேமூக-
பபாருளாதார நிகலககள சமம்படுத்தும் என்று கருதுவது பவளிப்பகடயானது. 
பல்சவறு அம்ேங்களில் இந்தத் திட்டத்தின் எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கம் பின்வரும் 
பிரிவுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

4.7.1 மக்கள் குடிமயற்றத்தின் மீதான தாக்கம் 

ோதாரணக் கல் குவாரியின் பகாத்து பகுதியில் அல்லது அகத ஒட்டி மக்கள் 
குடியிருப்பு இல்கல. குழும சுரங்க பகுதியிலிருந்து 1.0 கிமீ பதாகலவில் பதை்கு 
திகேயில் உள்ள பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமசம அருகில் உள்ள மக்கள் 
குடிசயை்ைமாகும். அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் குடியிருப்புக்கு எந்த பாதிப்பும் 
ஏை்படாது. ோதாரணக் கல் குவாரியின் பேயல்பாடு மை்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுகடய 
பேயல்பாடுகள் திட்டத்திை்கு அருகிலுள்ள பபாருளாதார சமம்பாடு, குடிகம வேதிகள் 
மை்றும் கல்வி வேதிககள சமம்படுத்தும். ஒட்டுபமாத்தமாக, சவகலவாய்ப்பு 
உருவாக்கம் மை்றும் பபாருளாதார முன்சனை்ைம் காரணமாக, திட்டப் பகுதிக்கு 
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அருகில் வசிக்கும் மக்களின் ேமூக-பபாருளாதார நிகலயில் ோதகமான மாை்ைங்கள் 
ஏை்படும். 

4.7.2  மவரலவாய்ப்பு 

  இது ோதாரணக் கல் சுரங்க திட்டமாகும். இந்த சுரங்கமானது, சுரங்க 
நிரவ்ாகத்திை்கு 20 நபரக்ளுக்கு மனிதவளத்கதயும், பவட்டிபயடுத்தல், சபாக்குவரத்து 
சபான்ை நடவடிக்கககளுக்கு மை்பைாரு நபகரயும் வழங்கும். பபரும்பாலும் உள்ளூர ்
நபரக்ள் சுரங்கத்தில் பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். சுரங்கத்தில் கூடுதல் ஆள் 
சதகவக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் இருந்து பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். 
இதனால், ோதாரணக் கல் மை்றும் கிராவல் சுரங்கத் திட்டத்தால் இப்பகுதியில் மக்கள் 
பதாகக பபருக்கம் இருக்காது. 

4.7.3  குடிரம வசதிகள் மீதான தாக்கம் 

  தை்சபாதுள்ள உள்கட்டகமப்பு வேதிகள் ோதாரணக் கல் சுரங்கத்தின் 
சதகவககள பூரத்்தி பேய்ய சபாதுமானதாக உள்ளது. இருப்பினும், அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் சுகாதாரம், குடிநீர ்வேதிகள், சபாக்குவரத்து ோகல சபான்ை குடிகம 
வேதிககள சமம்படுத்துவதை்கு சுரங்க நிரவ்ாகம் CER இன் ஒரு பகுதியாக 
முயை்சிககள எடுக்கும். 

4.7.4 சுகாதாை பைாமைிப்பு வசதிகள் மீதான தாக்கம் 

  அருகிலுள்ள கிராமங்களில் ஆரம்ப சுகாதார நிகலயங்கள் உள்ளன மை்றும் 
சேலம் நகரத்தில் மருத்துவமகன உள்ளது. CER இன் ஒரு பகுதியாக சுரங்க நிரவ்ாகம் 
அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அவ்வப்சபாது மருத்துவ முகாம்ககள நடத்தும். 

4.7.5 பபாருளாதாை அம்சங்களில் தாக்கம் 

  பவட்டிபயடுத்தல், சபாக்குவரத்து சபான்ை சுரங்க நிரவ்ாகத்திை்காக 
சுரங்கத்தில் முழுசநர பணியாளரக்ள் (20 சபர)் இருப்பர.் பபரும்பாலும் உள்ளூர ்
நபரக்ள் சுரங்கத்தில் பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். சவகலவாய்ப்பில் உள்ளூர ்
மக்களுக்கு முன்னுரிகம வழங்கப்படும். சவகல வாய்ப்பு இந்த குடும்பங்களின் 
பபாருளாதார நிகலகமககள சநரடியாக சமம்படுத்துவசதாடு, பதாழில் மை்றும் 
சேகவ ோரந்்த நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டுள்ள பல குடும்பங்களுக்கு மகைமுகமாக 
சவகலவாய்ப்கப வழங்கும். இது, பிராந்தியத்தின் வாழ்க்ககத் தரத்கத 
சமம்படுத்தும். 

4.8 பதாழில்சாை் சுகாதாைம் & பாதுகாப்பு 

4.8.1 மவரல பதாடை்பான சுகாதாை அபாயங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

உருவாக்கப்படக்கூடிய சுை்றுேச்ூழல் மை்றும் பதாழில்ோர ்அபாயங்களின் பகாள்கக 
விவரங்கள் அட்டவரண-4.7 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவரண 4.8: மவரல பதாடை்பான சுகாதாை அபாயங்கள் 

வ. 
எண். 

அபாயகைமான 
நடவடிக்ரககள் 

ஆபத்து வரக காயத்தின் தீவிைம் 

1 துகளயிடுதல் அதிக அளவிலான 
இகரேே்லுக்கு 
பவளிப்படும் 

பேவித்திைன் குகைபாடு 

தூசி நிகைந்த சூழலுக்கு 
பவளிப்படும் 

சுவாே சநாய்கள் 

2 பவடித்தல் சிதறும் பாகையால் 
தாக்கப்பட்டது 

கடுகமயான உடல் 
காயம் 

தூசி நிகைந்த சூழலுக்கு 
பவளிப்படும் 

சுவாே சநாய்கள் 

உயர ்மட்ட இகரேே்லுக்கு 
பவளிப்படும் 

பேவித்திைன் குகைபாடு 

அதிகப்படியான 
அதிரவ்ுக்கு பவளிப்படும் 

நிரந்தர 
கட்டகமப்புகளில் 
விரிேல் 

3 சுகம ஏை்றுதல் பபரிய பாகைககள 
உருட்டி தாக்கியது 

கடுகமயான காயம் 
மை்றும் உபகரணங்கள் 
சேதம் 

பபாருள்கள் விழுந்து 
தாக்கியது 

கடுகமயான உடல் 
காயம் 

4 சபாக்குவரத்து வாகனம் தை்பேயலாக 
ஓடியது 

கடுகமயான காயம் 
மை்றும் உபகரணங்கள் 
சேதம் வாகனம் பின்சனாக்கி 

பேல்லும் சபாது 
உயரத்தில் இருந்து 
விழுந்தது 

உயர ்மட்ட இகரேே்லுக்கு 
பவளிப்படும் 

பேவித்திைன் குகைபாடு 

என்ஜினில் அதிக 
பவப்பம் காரணமாக தீ 

கடுகமயான உடல் 
காயம் 

5 எண்பணய் சேமிப்பு, 
மேகு எண்பணய் 

கசிவுகள் மை்றும் 
கசிவுகள்  

தீ மை்றும் தீவிர 
இரோயன எதிரவ்ிகன 

6 சபட்டரி பராமரிப்பு 
ககயாளுதல் 

அமிலம் கசிவு அமிலம் எரிேே்ல் 

7 கெட்ராலிக் ஜாக்ஸ் 
மை்றும் பம்புககளப் 
பயன்படுத்துதல்/பழுது 
பேய்தல் 

உயர ் அழுத்த 
பேயல்பாடு 

உடல் காயம் 

எண்பணய் கசிவு 

கெட்ராலிக் 
குழல்களின் சிகதவு 
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 சுரங்க நிரவ்ாகம் பதாழிலாளரக்ளின் சவகலயில் இருந்து எழும் சநாய், சநாய் 
மை்றும் காயங்களுக்கு எதிராக அவரக்களப் பாதுகாப்பதை்கான முழுப் 
பபாறுப்கபயும் ஏை்றுக்பகாள்கிைது மை்றும் பாதுகாப்பான மை்றும் ஆசராக்கியமான 
பணிேச்ூழகல நிறுவுதல் மை்றும் பராமரித்தல் சபான்ை பதாழில்ோர ் சுகாதார 
சேகவகள் பை்றிய சில பகாள்ககககள ஏை்றுக்பகாண்டது. சவகல பதாடரப்ாக 
ஆசராக்கியம். 

பின்வரும் பதாழில்ோர ்சுகாதார நடவடிக்கககளும் பின்பை்ைப்படும்: 

1. பணியிடத்தில் ஏை்படும் உடல்நலக் சகடுகளால் ஏை்படும் அபாயங்ககளக் 

கண்டறிதல் மை்றும் மதிப்பீடு பேய்தல்; 

2. சுகாதார நிறுவல்கள் மை்றும் சகன்டீன்கள் உட்பட பதாழிலாளரக்ளின் 

ஆசராக்கியத்கத பாதிக்கக்கூடிய பணிேச்ூழல் மை்றும் பணி 
நகடமுகைகளில் உள்ள காரணிககள கண்காணித்தல்; மை்றும் 

3. பணியிடங்களின் வடிவகமப்பு, சதரவ்ு, பராமரிப்பு மை்றும் இயந்திரங்களின் 

நிகல மை்றும் சவகலயில் பயன்படுத்தப்படும் பிை உபகரணங்கள் மை்றும் 

பபாருட்கள் உட்பட, சவகலயின் திட்டமிடல் மை்றும் அகமப்பு. 

4.8.2 மருத்துவக் கண்காணிப்பு மற்றும் மதை்வுகள் 

  பதாழிலாளரக்ளின் ஆசராக்கியத்தில் ோதாரணக் கல் சுரங்க திட்ட 
நடவடிக்கககளால் ஏை்படும் பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதை்கு, ஒவ்பவாரு 
பதாழிலாளிக்கும் அவரக்ளது கடகமகளில் சேரும் முன் அடிப்பகட சுகாதார 
ஆய்வுகள் நடத்தப்படும். 

• தூசி மை்றும் இகரேே்லின் பவளிப்பாட்டின் மூலம் சமாேமகடயக்கூடிய 

நிகலகமககளக் பகாண்ட பதாழிலாளரக்களக் கண்டறிதல் மை்றும் 

ஆசராக்கியத்தில் மாை்ைங்ககளத் தீரம்ானிப்பதை்கான அடிப்பகட நிகலகய 

நிறுவுதல் 

• பதாழிலாளரக்ள் மீது தூசி மை்றும் ேத்தத்தின் விகளகவ மதிப்பீடு பேய்தல் 

• சதகவப்படும்சபாது ேரிபேய்தல் நடவடிக்கக எடுக்க உதவுகிைது 

• சுகாதார கல்வி மை்றும் விழிப்புணரக்வ வழங்குகிைது  

• மருத்துவக் கண்காணிப்புத் திட்டம் பின்வருவனவை்கைக் பகாண்டிருக்கும்: 

• சவகலக்கு முன் மருத்துவ பரிசோதகனகள் 

• அவ்வப்சபாது மருத்துவ பரிசோதகனகள் 

• உடல்நலம் மை்றும் பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு மை்றும் பயிை்சி 

• பதிவு சபணல் 

4.8.2.1 வைலாறு: 

  ஆரம்ப மருத்துவ மை்றும் பதாழில் வரலாறு, தூசி, தனிப்பட்ட 
பழக்கவழக்கங்கள் (எ.கா. புககபிடித்தல் சபான்ைகவ) மை்றும் தை்சபாகதய அல்லது 
கடந்தகால சுவாேக் சகாளாறுகளின் வரலாறு (குறிப்பாக காேசநாய்) ஆகியவை்கை 
உள்ளடக்கியது. 
  



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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4.8.2.2 பதாழில்சாை் சுகாதாை கண்காணிப்பு 

  குவாரியில் உள்ள அகனத்து ஊழியரக்ளும், பதாழில் ோரந்்த உடல்நல 
பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதை்கு, பணிக்கு முந்கதய மை்றும் காலமுகை மருத்துவ 
பரிசோதகனக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். பின்வரும் அளவுருக்களுக்கு 1955 கமன்ஸ் 
விதிகளில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள படிவம் O படி சோதகனகள் நடத்தப்படும்: 

 

1. உயரம் மை்றும் எகட 

2. கண்கள் 

3. காதுகள் 

4. சுவாே அகமப்புகள் 

5. சுை்சைாட்ட அகமப்புகள் 

6. வயிறு 

7. நரம்பு மண்டலங்கள் 

8. சலாசகாசமாட்டரி அகமப்புகள் 

9. சதால் 

10. கெட்சராபேல் 

11. குடலிைக்கம் 

12. சவறு ஏசதனும் அோதாரணம் 

13. சிறுநீர ்பரிசோதகனகள் 

14. மாரப்ின் ஸ்கககிராம் 

15. முழுகமயான இரத்தப் படம் 

16. மருத்துவரால் பரிசீலிக்கப்படும் 
சவறு ஏசதனும் சோதகன 

மருத்துவக் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பகடயில், அந்தத் பதாழிலாளி பபாருத்தமான 
சவகலகளில் அமரத்்தப்பட்டு, சதகவயான பாதுகாப்புப் பயிை்சி அளிக்கப்படும். 

4.8.2.3 விழிப்புணை்வு மற்றும் பயிற்சித் திட்டம் 

  அகனத்து பதாழிலாளரக்ளும் பணிக்கு முந்கதய மை்றும் சுரங்கம் மை்றும் 
பதாடரப்ுகடய பேயல்பாடுகளின் உடல்நலம் மை்றும் பாதுகாப்பு பிரேச்ிகனகள் 
குறித்த அவ்வப்சபாது விழிப்புணரவ்ு நிகழ்ேச்ிகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவாரக்ள். 
அவரக்ளுக்கு முகையான பயிை்சி அளிக்கப்பட்டு, அதிக பேறிவுள்ள தூசி நிகைந்த 
காை்கை சுவாசிப்பதால் ஏை்படும் உடல்நல பாதிப்புகள் குறித்தும் அவரக்ளுக்கு புரிய 
கவக்கப்படும். அகனத்து பதாழிலாளரக்ளுக்கும் முதலுதவி பயிை்சி அளிக்கப்படும். 

• முதலுதவி ோன்றிதழ் கவத்திருப்பவரக்ளுக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகை 

புத்துணரே்ச்ி பயிை்சி அளிக்கப்படும் 

• மீட்புப் பயிை்சி பபை்ை நபர ் முதலுதவியில் மிக உயரந்்த நிபுணத்துவத்கதப் 

பபறுவார ்

• ஆம்புலன்ஸ் சவனில் உயிரக்ாக்கும் மருந்துகள், மருந்துகள் மை்றும் அவேர 

காலங்களில் சதகவயான உபகரணங்கள் முழுகமயாக பபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 

பதிவு மபணல் 

  பதாழிலாளரக்கள பரிசோதிக்க ஒரு பதிவு பேய்யப்பட்ட மருத்துவ 
பயிை்சியாளர ் (டாக்டர)் நியமிக்கப்படுவார.் பதாழிலாளரக்ளின் அகனத்து சுகாதார 
பதிசவடுகளும் தள அலுவலகத்தில் தனி சகாப்பில் பராமரிக்கப்பட்டு, பதிவுகள் 
பதாடரந்்து புதுப்பிக்கப்படும். 

OH&S ஐ பசயல்படுத்துதல் 

  சுரங்கத் திட்டத்தில் பதாழில்ோர ் ஆசராக்கியம் மை்றும் பாதுகாப்கபே ்
பேயல்படுத்த, பாதுகாப்புக் குழு அகமக்கப்படும். குழுவின் படிநிகல மை்றும் 
தனிப்பட்ட உறுப்பினரக்ளின் பபாறுப்புகள் அட்டவரண 4.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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அட்டவரண 4.8: OH&S குழு மற்றும் அதன் பபாறுப்புகள் 

வ. 
எண். 

பதவி பபாறுப்பு 

1. 
சுரங்க 

சமலாளர ்

சுரங்கங்களில் பதாழில்ோர ்ஆசராக்கியம் மை்றும் 
பாதுகாப்பின் ஒட்டுபமாத்த பபாறுப்பு 

2. 

சுரங்கப் 
பபாறியாளர ்/ 

சபாரச்மன் 

OH&S வழிகாட்டுதல்ககளப் பின்பை்றுதல் மை்றும் 
பயிை்சி மை்றும் விழிப்புணரவ்ு நிகழ்ேச்ிககள நடத்துதல் 

3. EH&S சமலாளர ்

பதாழில்ோர ்ஆசராக்கியம், பாதுகாப்பு மை்றும் 
சுை்றுேச்ூழல் இணக்கத்கத உறுதி பேய்வதில் சுரங்க 

சமலாளருக்கு உதவுதல் 

4. மருத்துவர ்

பணிக்கு முந்கதய மை்றும் காலமுகை பரிசோதகன / 
சுகாதார சோதகன மை்றும் பதிவுககள புதுப்பித்தல், 

முதலுதவி பயிை்சி வழங்குதல். 

4.8.3 திட்டத்தின் பபாது சுகாதாை தாக்கங்கள் 

  ோதாரணக் கல் சுரங்கத்தின் பகாத்து பகுதியில் அல்லது அகத ஒட்டி எந்த 
மனித குடியிருப்பும் இல்கல. குழும சுரங்க பகுதியிலிருந்து 1.0 கிமீ பதாகலவில் 

பதை்கு திகேயில் உள்ள பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமசம அருகில் உள்ள மக்கள் 

குடிசயை்ைமாகும். மாதிரி முடிவுகளில் இருந்து கவனிக்கப்பட்டபடி, சுரங்கத் 
திட்டத்தில் இருந்து பவளிசயறும் தூசி மை்றும் ேத்தம் சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் 
சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் மை்றும் சுை்றுப்புை இகரேே்ல் அளவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க 
தாக்கத்கத ஏை்படுத்தாது. சுரங்கம் பகல் சநரத்தில் மட்டுசம இயக்கப்படும். இதனால், 
இரவு சநரத்தில் அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு இகடயூறு ஏை்படாது. 
சுரங்கங்களில் இருந்து தை்சபாதுள்ள சுரங்க ோகல வழியாக கனிம சபாக்குவரத்து 
சமை்பகாள்ளப்படும். இதனால், அப்பகுதியில் சபாக்குவரத்துக்கு இகடயூறு ஏை்படாது. 
சமலும், கிராம மக்களுக்கு மருத்துவ வேதிககள வழங்குவதை்காக சுரங்க நிரவ்ாகம் 
அருகிலுள்ள கிராமங்களில் அவ்வப்சபாது மருத்துவ முகாம்ககள நடத்தும். இதனால், 
இத்திட்டத்தால் பபாது சுகாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் ஏை்படாது. 

4.9 உள்ளூை் மபாக்குவைத்து உள்கட்டரமப்பு, அதாவது மபாக்குவைத்து 
ஆய்வு மீதான தாக்கம் 

NH-79 சேலம் முதல் பபரம்பலூர ்வகர - 1.03 கிமீ வடக்கு திகேயில் 

  கிளஸ்டரிலிருந்து பமாத்த உை்பத்தி 1,81,687 மீ3 ோதாரணக் கல் ஆகும். 
முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்திை்காக ஒரு நாகளக்கு ககயாளப்படும். 
பவட்டப்பட்ட ோதாரணக் கல், 20 டன் திைன் பகாண்ட டிரக்குகள்/டம்ப்பரக்ள் மூலம் 
நுகரவ்ுத் பதாழிை்ோகலகளுக்கு சுரங்க தளத்தில் இருந்து நுகரச்வாருக்கு 
அனுப்பப்படும். ஒரு வருடத்தில் 300 நாட்கள் சுரங்க சவகல நாட்கள். சுமார ் 20 டன் 
திைன் பகாண்ட டிரக்குகளின் 72 பயணங்கள், ோதாரணக் கல்கல உபசயாகிக்கும் 
பதாழில்துகைக்கு பகாண்டு பேல்ல சவண்டும். ோதாரணக் கல் தை்சபாதுள்ள 
ோகலகள் பநட்பவாரக்் வழியாக பகாண்டு பேல்லப்படும். 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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  இந்த சுரங்கத் திட்டத்தால் உள்ளூர ்சபாக்குவரத்து உள்கட்டகமப்பில் ஏை்படும் 
பாதிப்கப மதிப்பிடுவதை்கு சேலம் – பபரம்பலூர ்ோகல - 1.03 கிமீ வடக்கு திகேயில் 
ேந்திக்கும் இடத்தில் ஒரு இடத்தில் சபாக்குவரத்து ஆய்வு அளவீடுகள் 
சமை்பகாள்ளப்பட்டன. 

  முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தில் இருந்து கனிமங்கள் ஏை்ைப்பட்டு 
வடக்கு திகேயில் உள்ள் சேலம் – பபரம்பலூர ்ோகல - 1.03 கிமீ வழியாகக் பகாண்டு 
பேல்லப்படும். அட்டவரண 4.9 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி சதாண்டிய ோதாரணக் 
கல் அனுப்பப்படும். 

அட்டவரண 4.9: மபாக்குவைத்து சாரல விவைங்கள் 

சாரலயின் பபயை் 

திரசயில் திட்ட 

தளத்தில் 

இருந்து தூைம் 
மமமல கீழ் 

பநடுஞ்ோகல (NH 79) சேலம் பபரம்பலூர ்
1.03 கிமீ, 

வடக்கு திகே 

  கனரக சமாட்டார ் வாகனங்கள், இலகுரக வாகனங்கள் மை்றும் இரு/மூன்று 

ேக்கர வாகனங்கள் என மூன்று வகககளின் கீழ் வாகனங்ககள காட்சி 

கண்காணிப்பு மை்றும் எண்ணி மூலம் 24 மணிசநரம் பதாடரந்்து சபாக்குவரத்து தரவு 

சேகரிக்கப்பட்டது. ோகலகளில் சபாக்குவரத்து பநரிேல் அதிகமாக இருப்பதால், 

ஒவ்பவாரு ஷிப்டிலும் ஒவ்பவாரு ஸ்சடஷனிலும் ஒசர சநரத்தில் இரண்டு திைகமயான 

நபரக்ள் நிறுத்தப்பட்டனர ்- சபாக்குவரத்கத கணக்கிடுவதை்காக இரு திகேகளிலும் 

தலா ஒருவர.் கணக்கிடப்பட்ட தரவு தாள் அட்டவரண 4.10 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது 

மை்றும் PCU அட்டவரண 4.10 இல் கணக்கிடப்படுகிைது. ஒவ்பவாரு மணி சநரத்தின் 

முடிவிலும், புதிதாக எண்ணும் பதிவும் சமை்பகாள்ளப்பட்டன. 

படம் 4.7: மபாக்குவைத்துக் கண்காணிப்புக்கான சாரல இரணப்பு வரைபடம் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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அட்டவரண 4.10: ட்ைாஃபிக் வால்யூம் எண்ணிக்ரக கணக்பகடுப்பு (மணிமநைம்) 

வ. 

எ
ண் 

வாகன வரக 

வாகனங்களின் 

எண்ணிக்ரக/நாள் 

 

PCU/நாளில் உள்ள பமாத்த வாகனங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

மசலம் 

மநாக்கி 

பபைம்பலூை ்

மநாக்கி 

சமமான 

காைணி 
மசலம் 

மநாக்கி 

பபைம்பலூை ்

மநாக்கி 

1.  
இரு ேக்கர 

வாகனங்கள் 
150 172 0.5 75 87.5 

2.  
மூன்று ேக்கர 
வாகனங்கள் 

82 92 1 82 92 

3.  காரக்ள் 141 164 1 141 164 

4.  சபருந்து 32 29 3 96 87 

5.  டிராக்டர ் 25 23 4 100 92 

6.  டிரக்குகள் 78 82 3 234 246 

பமாத்தம் 508 565 - 728 768 

 

அட்டவரண 4.11: தற்மபாதுள்ள மபாக்குவைத்து சூழ்நிரல மற்றும் இழப்பு 

சாரல 
பமாத்த V (PCU/நாளில் 

வால்யூம்) 

C (PCU/நாள் 

திறன்) 

தற்மபாதுள்ள V/C 

விகிதம் 
LOS 

பநடுஞ்சாரல (SH 79) 1496 3600 0.415 B 

V = PCU இன் /hr இல் பதாகுதி, C= திறன் PCU இன் /hr, LOS = மசரவ நிரல 

 

V/C LOS பசயல்திறன் 

0.0 - 0.2 A சிைப்பானது 

0.2 - 0.4 B மிகவும் நல்லது 

0.4 - 0.6 C நல்ல 

0.6 - 0.8 D நியாயமான / ேராேரி 

0.8 - 1.0 E சமாேம் 

1.0 & அதிகம் F மிகவும் சமாேம் 

குறிப்பு: இந்திய ோகலகளில் V/C விகிதம் > 1 ஆக இருக்கும் சபாது, அதாவது கட்டாய ஓட்டத்திை்காக 

உண்கமயான பநரிேல் பதாடங்குகிைது என்ை உண்கமகய IRC ஏை்றுக்பகாள்கிைது. இந்த எல்கல வகர 

எந்த தகடயும் இல்லாமல் ோகல சபாக்குவரதத்ு இலவேம். எனசவ இது V/C = 1 வகர ோதாரணமாக 

ஏை்றுக்பகாள்ளப்படும் மை்றும் பேயல்திைன் நன்ைாக மட்டுசம எடுத்துக்பகாள்ளப்படும். 

 

 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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சுைங்க பசயல்பாட்டின் மபாது 

சுரங்கத்தின் பமாத்த பகாள்ளளவு 58,600 மீ3 

சவகல நாட்களின் எண்ணிக்கக 300 

கனிமப் பிரித்பதடுத்தல் மை்றும் சபாக்குவரத்து 195/நாள் 

ஒரு நாகளக்கு சவகல சநரம் 8 

டம்பர ்பகாள்ளளவு 20 மீ3 

ட்ரக்குகள்/டம்பரக்ள் பயன்படுத்தப்படும் 

அதிரப்வண்/நாள் 

ஒரு நாகளக்கு சுமார ்7 

பயணங்கள். 

 

அட்டவரண 4.12: மாற்றியரமக்கப்பட்ட மபாக்குவைத்து காட்சி மற்றும் இழப்பு 

சாரல 

PCU/நாளில் 

அதிகைித்த 

ஒலி 

பதாகுதி (V) 
திறன் 

(C) 

மாற்றியரமக்கப்பட்ட 

V/C விகிதம் 
LOS 

பநடுஞ்சாரல 

(SH79) 
10 1496+10=1506 3600 0.38 C 

உள்ளூர ் சபாக்குவரத்தில் அதிக பாதிப்பு இல்கல. முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்திலிருந்து LOS மதிப்பு மாைாது; பேயல்திைன் மிகவும் நல்லது (B) இலிருந்து 
நல்லெ்டு (C) க்கு மாறுகிைது. சுரங்கத்தின் சபாக்குவரத்துத் சதகவககளப் பூரத்்தி 
பேய்ய தை்சபாதுள்ள ோகலகள் பநட்பவாரக்் சபாதுமானதாக இருக்கும். 
எவ்வாைாயினும், சபாக்குவரத்து உள்கட்டகமப்பில் ஏை்படும் பாதிப்புககளத் தவிரக்்க 
சுரங்க நிரவ்ாகம் அவ்வப்சபாது சபாக்குவரத்துே ் ோகலகய ேரியான நிகலயில் 
பராமரிக்கும். ோதாரணக் கை்கள் மை்றும் ஜல்லிகள் தாரப்ாய் பகாண்டு மூடப்பட்ட 
லாரிகளில் பகாண்டு பேல்லப்படும். சபாக்குவரத்தின் பபரும்பகுதி உள்ளூர ்அல்லது 
மாநில பநடுஞ்ோகலகயக் பகாண்டிருக்கும், அகவ அவ்வப்சபாது 
பராமரிக்கப்படும். 

4.10 உயிைியல் சூழலின் மீதான தாக்கம் 

படை்பைஸ்ட்ைியல் ஃப்மளாைா மீதான தாக்கம் 

• அருகிலுள்ள உள்ளூர ் தாவர இனங்களில் காணப்படும் இகல சலமினாவில் 

தூசி படிதல் ஒளிேச்ேரக்்ககயின் விகிதத்கதக் குகைத்து தாவர வளரே்ச்ிகயத் 
தடுக்கிைது. 

தாவைங்களின் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

• பேப்பனிடப்படாத ோகல, பல்சவறு சுரங்க நடவடிக்கககளால் 

ஒட்டுபமாத்தமாக பவளிசயறும் தூசி உமிழ்வுகள் சபான்ைவை்ைால் தூசி 

பிரேச்ிகனகள் முக்கியமாக இப்பகுதியில் எழுப்பப்படுகின்ைன.  

• பாதிப்கபத் தணிக்க குவாரி குத்தகக பகுதியிலும், அணுகு ோகலயிலும் 

வழக்கமான தண்ணீர ்பதளிப்பு சமை்பகாள்ளப்படும். 

• புல் மூடியால் மண்/கழிவுத் பதாட்டிககள நிகலப்படுத்த சவண்டும். 

  



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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வனவிலங்குகள் மீதான தாக்கம் 

• திட்டப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் வனவிலங்கு ேரணாலயம் மை்றும் 

உயிரக்்சகாளக் காப்பகம் எதுவும் இல்கல.  

• இகடயக மண்டலத்தில் அரிய, உள்ளூர ்மை்றும் அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் 

எதுவும் பதிவாகவில்கல. இருப்பினும், சுரங்கத்தின் சபாது, சுை்றுப்புை 

வனவிலங்குகளுக்கு தீங்கு விகளவிக்காமல் இருக்க, குறிப்பாக காை்று மை்றும் 

ேத்தத்திை்கான மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் உட்பட முகையான 

சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமத் திட்டத்துடன் சுரங்கத்தின் அறிவியல் முகைகய 

நிரவ்ாகம் நகடமுகைப்படுத்துகிைது. 

• குவாரி குத்தககப் பகுதிகயே ்சுை்றி சுை்றித் திரியும் விலங்குகள் நுகழவகதத் 
தடுக்க சவலி அகமத்தல் 

• இப்பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களுக்கு ஏை்படும் பாதகமான பாதிப்கபக் 

குகைக்க உதவும் பசுகமப் பட்கட சமம்பாடு சமை்பகாள்ளப்படும். 

விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்ரத குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் 

அப்பகுதியின் விலங்கின சூழலில் சுரங்கத்தின் தாக்கத்கத குகைக்க பின்வரும் 
நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். 

காை்று, நீர,் நிலம் மை்றும் இகரேே்ல் சூழலில் சுரங்க நடவடிக்கககளால் ஏை்படும் 
மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கக எடுக்கப்படும். குவாரிப் பகுதிகயே ்
சுை்றிலும் உள்ள சதாட்டங்கள் சிறிய விலங்கினங்களின் வாழ்விடங்ககள 
உருவாக்குவதை்கும் பல்சவறு விலங்கினங்களுக்கு சிைந்த சூழகல 
உருவாக்குவதை்கும் உதவும். பக்கத்து கிராமங்களில் இயை்கக மை்றும் 
வனவிலங்குகள் குறித்த விழிப்புணரக்வ உருவாக்கி சமம்படுத்துதல். 

விவசாயத்தின் மீதான தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு • சுரங்கக் குழிகள், சமாேமான புனரவ்ாழ்வு மை்றும் சுரங்கம் ஆகியகவ 

விவோய நிலங்ககள இழந்து பயிர ் விகளேே்கலக் குகைத்து, சமாேமான 

வாழ்க்ககத் தரத்கத ஏை்படுத்துகின்ைன. • உபகரணங்களிலிருந்து வரும் தூசி மை்றும் புகக விவோய உை்பத்திகய 

பாதிக்கும். • சுரங்க நடவடிக்கககள் மை்றும் பவடிப்பினால் ஏை்படும் தூசுகள் அருகிலுள்ள 

பகுதியின் பயிரக்களயும் பாதிக்கலாம். • சுரங்க குத்தகக எல்கலகயே ் சுை்றி அடரத்்தியான பேக்ேப் பட்கடகய 

உருவாக்குதல் மை்றும் இகடயூறு இல்லாத பகுதியில் சதாட்டங்கள், 

சுரங்கங்கள் அகை்ைப்பட்ட பகுதியின் சமல் பபஞ்சுகள், பூரவ்ீக தாவர 

இனங்ககளப் பயன்படுத்தி கழிவுகள் பகாட்டும் பகுதி சபான்ைகவ. 

மூடப்பட்ட லாரிகள் மூலம் சபாக்குவரத்து. ஏை்றும் மை்றும் இைக்கும் இடத்தில் 
பதளிப்பான் நிறுவப்படும்; சுரங்கப் பகுதியிலும், கடத்தல் ோகலயிலும் வழக்கமான 
தண்ணீர ்பதளித்தல் சமை்பகாள்ளப்படும். 
  



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 4: எதிைப்ாைக்்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 
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நீை்வாழ் சூழலியல் மீதான தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு 

• ோதாரணக் கல் குவாரியில் இருந்து பவளிசயறும் கழிவுநீர ் பவளிசயை்ைம் 

இல்லாததால், சுரங்க நடவடிக்கககள் தை்சபாதுள்ள நீரவ்ாழ் சூழலுக்கு 

இகடயூறு ஏை்படுத்தாது. 

• சுரங்க நடவடிக்ககயானது நீசராகடகளில் வண்டல் சுகம மை்றும் பமாத்த 

ககரந்த திடப்பபாருட்ககள அதிகரிக்கலாம், சமை்பரப்பு ஓட்டம், தளரவ்ான 

மண்ணின் அரிப்பு பேயல்பாடு, குறிப்பாக மகழக்காலங்களில் மை்றும் 

குவாரி குத்தகக பகுதியில் உள்ள இயை்கக நீரந்ிகல மை்றும் ஓகடயின் 

நீரின் தரத்கத பாதிக்கலாம். 

4.10.1 தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• கனிம சபாக்குவரத்து ோகலகய அவ்வப்சபாது பராமரித்தல். 

• நுகரவ்ுத் பதாழிலுக்கு கல் சுரங்கத்தின் மூடப்பட்ட சபாக்குவரத்து. 

• சுரங்க குத்தககப் பகுதிகயே ் சுை்றி அடரத்்தியான சதாட்டங்ககள 

உருவாக்குதல் 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு அருகில் அகமந்துள்ள விவோய நிலங்களில் தூசி 

விழுவகதக் கண்காணித்தல் 

4.11 பசும அைண் மமம்பாடு & மதாட்டத் திட்டம் 

முன்பமாழியப்பட்ட பசுரம அைண் மமம்பாடு மற்றும் மதாட்டத் திட்டம் 

  2 M x 2 M இகடபவளியில் சதாட்டத்கத உருவாக்க உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ளது, 
விலங்குகள் சமய்ேே்லில் இருந்து தாவரங்ககள பாதுகாக்க வழக்கமான நீரப்்பாேனம் 
மை்றும் சவலிகள் மூலம் உயிரவ்ாழும் விகிதம் 70 முதல் 80% வகர இலக்காக உள்ளது. 
உள்ளூர ் சதாட்டக்ககல நிபுணரக்ளுடன் கலந்தாசலாசித்து உள்ளூர ் இனங்கள் 
நடப்படும். சநாயுை்ை பேடிகளுக்கு பதிலாக புதிய மரக்கன்றுகள் நடப்படும். 
  குத்தககப் பகுதியில் பசுகமப் பட்கட/சதாட்டத்கத சமம்படுத்துவதை்கான 
அடிப்பகட அணுகுமுகை அழகியல் சதாை்ைத்கத வழங்குதல், தப்பிசயாடிய 
உமிழ்கவ நீக்குதல் மை்றும் இகரேே்லின் தாக்கத்கதக் கட்டுப்படுத்துதல் சபான்ை 
சநாக்கத்துடன் உள்ளது. பின்வரும் பகாள்கககளின் அடிப்பகடயில் பசுகமப் பட்கட 
உருவாக்கப்படும்: 

• சவகமாக வளரும் தாவரங்களுக்கு முன்னுரிகம அளிக்கப்படும். 

• உயர ் விதானத்திை்கான விருப்பம் உள்ளூர ் வககககளக் பகாண்ட 

தாவரங்ககள உள்ளடக்கியது 

• வை்ைாத மை்றும் பசுகமயான தாவரங்களுக்கு முன்னுரிகம அளிக்கப்படும். 

• அதிக காை்று மாசுபாடு ேகிப்புத்தன்கம குறியீட்கட (APTI) பகாண்ட 

தாவரங்களுக்கு முன்னுரிகம அளிக்கப்படும். 

• எந்தபவாரு திட்டத்திை்கும் பசுகமப் பட்கடயின் வளரே்ச்ி ஒரு முக்கிய 

அம்ேமாகும், ஏபனனில்: 

• இது காை்றில் உள்ள இகடநிறுத்தப்பட்ட துகள்ககள கட்டுப்படுத்துவதன் 

மூலம் சுை்றுப்புை காை்றின் தரத்கத சமம்படுத்துகிைது. 

• இது சுை்றியுள்ள பகுதியில் ேத்தம் குகைவதை்கு உதவுகிைது. 

• புதிய பைகவகள் மை்றும் பூேச்ிககள அவை்றின் வசிப்பிடமாக ஈரக்்க 

உதவுகிைது. 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 
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• இது சுை்றுேச்ூழல் ேமநிகலகய பராமரிக்கிைது. 

• இது தளத்தின் அழகியல் மதிப்கப அதிகரிக்கிைது. 

பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் மதாட்டம் 

  சுரங்கக் குத்தககக்குள் பாதுகாப்பு தகட மை்றும் தகடயை்ை பகுதியில் 
அடரத்்தியான சதாட்டம் சமை்பகாள்ளப்படும். சமலும் தை்காலிக கழிவுககள 
சுை்றிலும் சதாட்டங்கள் அகமக்கப்படும். சுரங்கத்தின் சபாது உருவாகும் மண் 
தனித்தனியாக அடுக்கி சதாட்டத்திை்கு பயன்படுத்தப்படும். 

அட்டவரண 4.13: முன்பமாழியப்பட்ட காடு வளை்ப்பு திட்டம் 

 

ஆண்டு 

 மைக்கன்றுகளின் 

எண்ணிக்ரக 

பகுதி  

(ச.மீ) 

I 10 100 

II 10 100 

III 10 100 

IV 10 100 

V 10 100 

பமாத்தம் 50 500 

 

சிறப்பு குறிப்புடன் தாவை இனங்களின் மதை்வு 

 

அட்டவரண 4.14: சிறப்புக் குறிப்புடன் தாவை இனங்களின் மதைவ்ு 

சை். 
எண். 

தாவை இனங்கள் பபாதுவான 
இந்தி பபயை் 

இனங்கள் மதாட்டத்தின் 
மநாக்கம் 

1.  ஏகல் மாரப்மசலாஸ் சபல் 

மாசுபாட்கடத் தாங்கும் 
தாவரங்கள் 

ஆட்சடாபமாகபல் 

2.  அல்பிசியா பலபபக் ஷிரிஷ் சக பூல் 

3.  புட்டியா 
ஃப்சராண்சடாோ 

பலாஷ் 

4.  அல்ஸ்சடானியா 
ஸ்காலரிஸ் 

ேப்தபரண்ா 

சிைந்த தூசி வடிகட்டி 
திைன் தாவரங்கள் 

5.  ஐலாந்தஸ் 
எக்பேல்ோ 

ஆடு சகாடா 
சவம்பு 

6.  ஃபிகஸ் 
பபங்காபலன்சிஸ் 

பனியன் 

7.  
Ficus religiosa பீப்பல் 

8.  காசியா ஃபிஸ்துலா அமலாதாஸ் 
பவளிசயை்ை மாசு 

கட்டுப்பாட்டு ஆகலகள் 9.  படசலானிக்ஸ் 
பரஜியா 

குல்சமாெர ்
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சை். 
எண். 

தாவை இனங்கள் பபாதுவான 
இந்தி பபயை் 

இனங்கள் மதாட்டத்தின் 
மநாக்கம் 

10.  
Phyllanthus emblica ஆம்லா 

மருத்துவ மதிப்புள்ள 
தாவரங்கள் 

11.  படரம்ினாலியா 
கட்டப்பா 

ஜங்காலி பாதம் 

12.  அோடிராக்டா 
இண்டிகா 

சவம்பு 

13.  படக்சடானா 
கிராண்டிஸ் 

ேக்வான் 

பபாருளாதார மதிப்பு 
தாவரங்கள் 

14.  பபாங்கமியா 
பின்னடா 

கரஞ்ே ்

15.  சஷாரியா 
சராபஸ்டா 

ோல் 

16.  சிம்சபாபாகன் 
மாரட்ினி கந்தபபல் 

மண் பாதுகாப்பு 
தாவரங்கள் 

17.  ஜிசிபஸ் ஜூஜூப் படா பாசர 

பழம் தாங்கும் தாவரங்கள் 

18.  Psidigium பகாய்யா அம்ருத் 

19.  கேசிஜியம் சீரகம் ஜாமூன் 

20.  மங்கிஃபபரா 
இண்டிகா 

மாம்பழம் 

21.  
Dalbergiasisso சீேம் கநட்ரஜன் 

ஒருங்கிகணப்பு 
தாவரங்கள் 

22.  காசியா சியாமியா கசோட் 

23.  பாலியால்தியா 
லாங்கிஃசபாலியா 

சதவதாரு 
அழகியல் அழகுபடுத்தும் 

தாவரங்கள் 
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அத்தியாயம் 5: மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு 

 

5.1 தள மாற்றுகள்  
 மாை்று வழிகளின் ஒப்பீடு, குகைந்தபட்ே சுை்றுேச்ூழல் தாக்கங்களுடன் திட்ட 
சநாக்கங்ககள அகடவதை்கான சிைந்த முகைகய குவாரிகயத் தடுக்க உதவுகிைது 
அல்லது மிகவும் சுை்றுேச்ூழல் நட்பு மை்றும் பேலவு குகைந்த விருப்பங்ககளக் 
குறிக்கிைது. ஒவ்பவாரு குவாரியிலும் கடுகமயான மீளமுடியாத சுை்றுேச்ூழல் 
பாதிப்புககள ஏை்படுத்தாமல் அதிகபட்ே அளவிை்கு கனிமங்கள் எடுக்கப்பட 
சவண்டும் என்று திட்டமிட சவண்டும். படிவம்-1 மை்றும் PFR ஐே ்ேமரப்்பிப்பதை்கு முன் 
குவாரித் திட்டம் மை்றும் குவாரி மூடல் திட்டமானது தகுதிவாய்ந்த ஆகணயத்தால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

5.2 மாற்றுத் பதாழில்நுட்பத்தின் பகுப்பாய்வு 

5.2.1 சுைங்க முரற மதை்வு 

பின்வரும் காரணங்களுக்காக இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முகை 
ஏை்றுக்பகாள்ளப்படும்: 

• துகளயிடுதல் மை்றும் பவடிக்கும் முகை ஏை்றி மை்றும் டிப்பர/்டம்பர ்
கலகவகய பயன்படுத்துவதன் மூலம் திைந்தபவளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முகையில் சுரங்க நடவடிக்கககள் சமை்பகாள்ள 
பரிந்துகரக்கப்படுகிைது. 

• ேரகள உருவாக்கம் வடிவில் அதிக சுகம 

• கனிமம் அதாவது ோதாரணக் கல்  சமை்பரப்பில் கிகடக்கிைது. 

• நிலத்தடி முகையுடன் ஒப்பிடும் சபாது, திைந்தபவளி முகையின் 
சுரங்கமானது அதிக உை்பத்தி மை்றும் சிக்கனமானது; மை்றும் 

• நிலத்தடி சுரங்கம் சிக்கனமானது அல்ல, தை்சபாகதய வழக்கில் 
நகடமுகையில் ோத்தியமில்கல. 

எனசவ, வழக்கமான திைந்தபவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முகை 
சதாண்டுதல் மை்றும் பவடித்தல் மூலம் எக்ஸ்கசவேன் பேய்யப்படும். சதாண்டப்பட்ட 
பபாருள்கள் டிப்பரில் ஏை்ைப்பட்டு நுகரச்வாருக்கு பகாண்டு பேல்லப்படும்
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5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 
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அத்தியாயம் 6: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 
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அத்தியாயம் 6: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புத் திடட்ம் 

  

6.1 அறிமுகம் 

  திட்டம் பதாடரப்ான பேயல்பாட்டின் தாக்கத்கத ேரிபாரக்்க பிந்கதய 
சுை்றுேச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு இன்றியகமயாத பகுதியாகும். எனசவ 
பின்வருவனவை்கைக் கண்டறிய பல்சவறு சுை்றுேச்ூழல் அளவுருக்கள் பதாடரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும்: 

• குவாரி தளம் மை்றும் அதன் சுை்றுப்புைத்தில் உள்ள மாசுபாட்டின் நிகல. 

• மாசுபாடு பதாடரப்ாக முன்கணிப்பு அல்லது திருத்தும் சநாக்கத்திை்காக 

தரகவ உருவாக்கவும். 

• தளத்தில் ஏை்றுக்பகாள்ளப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு அகமப்பின் 

பேயல்திைகன ஆராயுங்கள். 

• சுை்றுேச்ூழல் பாதிப்புககள மதிப்பிடுவதை்கு. 

  சிபிசிபியின் விதிமுகைகளின்படி அந்த இடத்தில் கண்காணிப்பு 
சமை்பகாள்ளப்படும். SEIAA ஆல் வழங்கப்பட்ட சுை்றுேச்ூழல் அனுமதி கடிதம் மை்றும் 
SPCB ஆல் வழங்கப்பட்ட இயக்க ஒப்புதல் ஆகியவை்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
நிபந்தகனகளின்படி பல்சவறு சுை்றுேச்ூழல் கூறுகளுக்காக சுை்றுேச்ூழல் 
கண்காணிப்புத் திட்டம் நடத்தப்பட்டது/நடத்தப்படும். 

  ஜனவரி முதல் ஜூன் வகரயிலான ஆறு மாதாந்திர இணக்க அறிக்கககள் 

TNPCB/MOEF க்கு ேமரப்்பிக்கப்படும் மை்றும் ஒவ்பவாரு காலண்டர ்ஆண்டிலும் ஜூன் 1 
மை்றும் டிேம்பர ்1 ஆகிய சததிகளில் வழக்கமான அடிப்பகடயில் ேமரப்்பிக்கப்படும். 
பேயல்படுவதை்கான ஒப்புதலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தகனகளுக்கான 
காலாண்டு இணக்க அறிக்கக வழக்கமான அடிப்பகடயில் TNPCB க்கு 
ேமரப்்பிக்கப்படும். 

6.2  சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல் (EMC) உருவாக்கம் 

  மாசுக் கட்டுப்பாட்கடப் சபாலசவ கண்காணிப்பும் முக்கியமானது, ஏபனனில் 
பின்பை்ைப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் பேயல்திைகன 
கண்காணிப்பதன் மூலம் மட்டுசம தீரம்ானிக்க முடியும். சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமத் 
திட்டத்கதே ்பேயல்படுத்துவதை்கும், குவாரிே ்பேயல்பாட்டின் சபாது சுை்றுேச்ூழலின் 
நிகலகயத் பதாடரந்்து மதிப்பிடுவதை்கு முக்கியமான மை்றும் முக்கியமான 
சுை்றுேச்ூழல் அளவுருக்ககள அவ்வப்சபாது சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு 
நடத்துவதை்கும் சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமப் பிரிவு நிறுவப்படும். அடிப்பகட 
நிகலகமகள் பை்றிய அறிவுடன், கண்காணிப்புத் திட்டம் குவாரியின் பேயல்பாட்டின் 
காரணமாக சுை்றுேச்ூழல் நிகலகமகளில் ஏசதனும் சீரழிவுக்கான ஒரு 
குறிகாட்டியாக பேயல்படும் மை்றும் சுை்றுேச்ூழகலப் பாதுகாக்க பபாருத்தமான 
கூடுதல் தணிப்பு நடவடிக்ககககள எடுக்க முடியும். சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கம 
கலத்தின் நிறுவன விளக்கப்படம் படம் 6.1 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 6.1: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல்லின் அரமப்பு விளக்கப்படம் (EMC) 
 

6.3 தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அமலாக்க அட்டவரண 

  ோதாரணக் கல் சுரங்கத் திட்டங்களின் பேயல்பாடுகளால் சுை்றுேச்ூழலுக்கு 
ஏை்படும் பாதிப்கபக் குகைக்க அத்தியாயம்-4 இல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட தணிப்பு 
நடவடிக்கககள் பேயல்படுத்தப்படும். தணிப்பு நடவடிக்ககககள எளிதாக 
பேயல்படுத்த வேதியாக, அட்டவரண-6.1 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள முன்னுரிகம 
பேயல்படுத்தலின் படி இகவ படிப்படியாக சமை்பகாள்ளப்படுகின்ைன. 

6.3.1 EMC இன் பபாறுப்புகள் 

EMC இன் பபாறுப்புகளில் பின்வருவன அடங்கும்: 

A. கமய மை்றும் இகடயக மண்டலத்தின் சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு. 

B. மாசு கட்டுப்பாட்டு கருவிககள இயக்குதல். 

C. மாசுக்கட்டுப்பாட்டு உபகரணங்களுக்கான பராமரிப்பு அட்டவகணகளின் 

விவரக்குறிப்பு மை்றும் ஒழுங்குமுகை. 

D. தரநிகலகள் பராமரிக்கப்படுவகத உறுதி பேய்தல். 

E. பசுகம அரகண உருவாக்குதல். 

F. உகந்த நீர ்பயன்பாட்கட உறுதி பேய்தல். 

G. சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கம திட்டத்கத பேயல்படுத்துதல். 

H. சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமக் குழுவின் கூட்டங்ககள ஏை்பாடு பேய்தல் மை்றும் 

குழுவிை்கு அறிக்கக பேய்தல். 

  

சுரங்க சமலாளர ்

சுை்றுேச்ூழல் 
விஞ்ஞானி 

MoEF/SPCB & NABET அங்கீகாரம் 
பபை்ை சுை்றுேச்ூழல் 

ஆசலாேகரால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பவளிப்புை ஆய்வகம் 

சவதியியலாளர ்(1) CSR சமலாளர ்(1) 

சதாட்டக்ககல 
நிபுணர ்(1) 

தண்ணீர ்பதளிப்பான் 
ஆபசரட்டர ்(1) 
திைகமயை்ை 

பதாழிலாளரக்ள் (1) 

குத்தககதாரர ்
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அட்டவரண 6.1: அமலாக்க அட்டவரண 

வ. 
எண். 

பைிந்துரைகள் மநைத் மதரவ அட்டவரண 

1 

காை்று மாசு 
கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்கககள் 

EC மை்றும் குத்தகக 
புதுப்பித்தலுக்குப் பிைகு 

குவாரி பதாடங்கும் சநரத்தில் 
சமலும் சமம்படுத்தப்படும். 

உடனடியாக 

2 

நீர ்மாசு 
கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்கககள் 

EC ஒப்புதலுக்கு பிைகு குவாரி 
பதாடங்கும் சநரத்தில் சமலும் 

சமம்படுத்தப்படும். 
உடனடியாக 

3 

ேத்தம் 
கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்கககள் 

EC ஒப்புதலுக்கு பிைகு குவாரி 
பதாடங்கும் சநரத்தில் சமலும் 

சமம்படுத்தப்படும். 
உடனடியாக 

4 

சுை்றுேச்ூழல் 
பாதுகாப்பு 

மை்றும் 
சமம்படுத்தல் 

EC ஒப்புதலுக்கு முன் 
பதாடங்கப்பட்டு, குவாரியின் 
ஆயுள் வகர கட்டம் வாரியாக 

பதாடரப்படும். 

உடனடி & 
அதிகரிக்கும் 

 

6.4 அளவீட்டு முரறகள் 

6.4.1 பயன்படுத்தப்பட மவண்டிய கருவிகள் 

கண்காணிப்பு அட்டவகணயில் தரவு சேகரிப்பு பணிக்கு பின்வரும் கருவிகள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன: 

1. சுவாசிக்கும் தூசி மாதிரி (RDS) 

2. நுண் துகள் மாதிரி (FPS) 

3. உலர ்மை்றும் ஈரமான பல்ப் பவப்பமானி. 
4. ஒலி நிகல மீட்டர ்

5. கமக்சரா வானிகல ஆய்வு நிகலயம் 

6. நீர ்நிகல காட்டி 

7. குசளாபல் பபாசிஷனிங் சிஸ்டம் (ஜிபிஎஸ்) 

  சமை்கூறிய கருவிகளுக்கு சமலதிகமாக, நிலப்பயன்பாடு, தாவரங்கள் மை்றும் 
விவோய பயிரக்ள் பை்றிய தரவுகள் களக் குழுவால் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பல 
உள்ளூர ் மக்கள் மை்றும் பல்சவறு அரசுத் துகைகள்/ஏபஜன்சிககளே ் ேந்தித்து 
சேகரிக்கப்படும். 

6.4.2 கண்காணிப்பு திட்டம் 

  ோதாரணக் கல்  குவாரி பேயல்பாடுகளுக்கான சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு 
பின்வரும் அம்ேங்களுக்காக நடத்தப்படும்: 

• சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் 

• நீர ்அட்டவகண ஆழம்  
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• சமை்பரப்பு மை்றும் நிலத்தடி நீர ்தரம் 

• சுை்றுப்புை இகரேே்ல் நிகலகள் 

• மண்ணின் தரம் 

• பசுகம பட்கட & சதாட்டம் 

• CSR நடவடிக்கககள் 

  திட்டத்திை்குப் பிந்கதய கண்காணிப்பின் கீழ் பின்வரும் வழக்கமான 
கண்காணிப்புத் திட்டம் பேயல்படுத்தப்படும். சுை்றுப்புை காை்றின் தரம், சமை்பரப்பு 
மை்றும் நிலத்தடி நீரின் தரம், சுை்றுப்புை இகரேே்ல் அளவுகள் சபான்ைவை்றின் 
சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு MOEF அங்கீகாரம் பபை்ை ஏபஜன்சிகள் மூலம் பதாடரந்்து 
சமை்பகாள்ளப்படும் மை்றும் அறிக்கககள் SPCB/MoEF க்கு ேமரப்்பிக்கப்படும். 

காற்று மாசுபாடு 

  குவாரி குத்தகக பகுதியில் ஒரு இடத்திலும், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நான்கு 
இடங்களிலும் EC நிபந்தகனகள்/மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய 
வழிகாட்டுதல்களின்படி சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் கண்காணிக்கப்படும். 

நீை் அட்டவரண ஆழம் 

  அருகிலுள்ள நான்கு கிராமங்களில் அகமந்துள்ள கிணறுகள் / ஆழ்துகள 
கிணறுகளில் அப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தின் ஆழம் பதாடரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும். பருவமகழக்கு முந்கதய (சம மாதம்) மை்றும் பருவமகழக்கு 
முந்கதய (நவம்பர ் மாதம்) நீர ் நிகல ஆழம் அளவிடப்பட்டு பதிவுகள் 
பராமரிக்கப்படும். 

நீை் தைம் 

  திட்டப் பகுதிகயே ் சுை்றியுள்ள நான்கு கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகள் 
ஆய்வு பேய்யப்படும். ஒவ்பவாரு பருவத்திலும் ஒரு முகை தண்ணீரின் தரம் 
கண்காணிப்பு சமை்பகாள்ளப்படும். குவாரி குழி கிகடக்கும் சபாது, சமை்பரப்பு நீர ்
மாதிரி சேகரிக்கப்படும். 

சுற்றுப்புற இரைசச்ல் நிரலகள்  

  கமய மண்டலம் மை்றும் சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் ஒலி அளவுகள் பதாடரந்்து 
கண்காணிக்கப்படும். குவாரி குத்தகக பகுதியில் 1 இடத்திலும், அருகிலுள்ள 
கிராமங்களில் 7 இடங்களிலும் சுை்றுப்புை இகரேே்ல் நிகல கண்காணிப்பு 
சமை்பகாள்ளப்படும். ஒவ்பவாரு சீேனுக்கும் ஒருமுகை இகரேே்ல் நிகல 
கண்காணிப்பு நடத்தப்படும். 

மண்ணின் தைம் 

  சுரங்கக் குத்தகக பகுதிக்கு உட்பட்ட சதாட்ட பகுதி மை்றும் சுரங்கக் குத்தகக 
பகுதிக்கு அருகில் அகமந்துள்ள விவோய வயல்களில் மண்ணின் தரம் கண்காணிப்பு 
சமை்பகாள்ளப்படும். குவாரி குத்தககயின் கமய மண்டலத்திலிருந்து 1 மாதிரியும், 
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அருகிலுள்ள கிராமங்களிலிருந்து 3 மாதிரிகளும் சேகரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு 
பேய்யப்படும், வருடத்திை்கு ஒரு முகை, முன்னுரிகம வைட்சி காலங்களில். 

CSR நடவடிக்ரககள் 

  அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நடத்தப்படும் ேமூக நலே ்பேயல்பாடுகள் அவை்றின் 
பேயல்திைனுக்காக பதாடரந்்து கண்காணிக்கப்பட்டு, அதை்சகை்ப புதிய 
நடவடிக்கககள் திட்டமிடப்படும்.  

6.4.2.1 கண்காணிப்பு அட்டவரண 

முன்பமாழியப்பட்ட சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு அட்டவகண அட்டவரண 6.2 இல் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவரண 6.2: முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு அட்டவரண 

வ.எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

1 காை்று தரம் 
2 இடங்கள் (1 

சகார ்& 1 பஃபர)் 
24 மணி 
சநரம் 

6 மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகை 

ஃப்யூஜிடிவ் 
டஸ்ட், PM2.5, 

PM10, SO2 
மை்றும் NOx. 

2 
வானிகல 

ஆய்வு 

காை்றின் தரக் 
கண்காணிப்பு & 
IMD இரண்டாம் 
நிகலத் தரவு 

பதாடங்குவதை்
கு முன் சுரங்க 

தளத்தில் 

மணிசநர
ம் / 

தினேரி 

பதாடரே்ச்ியா
ன ஆன்கலன் 
கண்காணிப்பு 

காை்றின் 
சவகம், 

காை்றின் திகே, 
பவப்பநிகல, 

ஈரப்பதம் 
மை்றும் 

மகழப்பபாழிவு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்கள் (1SW 
& 1 GW) 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகை 

IS:10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுகைகளி
ன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்ட 
அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 
கிணறுகளில் 

சுமார ்1 
கிசலாமீட்டர ்
பதாகலவில் 

உள்ள 
திைந்தபவளி 
கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகை 
bgl இல் ஆழம் 

5 ேத்தம் 
2 இடங்கள் (1 

சகார ்& 1 பஃபர)் 
மணிசநர
ம் - 1 நாள் 

6 மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகை 

Leq, Lmax, Lmin, 
Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 
அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 
(அறிக்ககயில்) 

– 
பவடி பவடிப்பு 
நடவடிக்ககயி

ன் சபாது 

உேே் துகள் 
சவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் (1 

சகார ்& 1 பஃபர)் 
– 

ஆறு 
மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகை 

இயை்பியல் 
மை்றும் 
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வ.எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழல் 

பண்புகள் 
இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

இரோயன 
பண்புகள் 

8 கிரீன்பபல்ட ்
திட்டப் 

பகுதிக்குள் 
தினேரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

6.5 சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

6.5.1 நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூழல் பகாள்ரக 

  குத்தககதாரரக்ளின் சுை்றுேச்ூழல் பகாள்கக இரணப்பு XI ஆக 
இகணக்கப்பட்டுள்ளது. 

6.5.2 அரமப்பு அரமப்பு 

  நிறுவனம் ஊழியரக்ளுக்கான கடகமகள் மை்றும் பபாறுப்புககள பதளிவாக 
வகரயறுத்துள்ளது. சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமக்கான நிறுவன அகமப்பு படம் 6.1 
இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

6.5.3 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம பசல் 

சுரங்க சமலாளரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் குவாரியில் சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கம பிரிவு 
(EMC) நிறுவப்படும். சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கம துகையில் சபாதுமான தகுதியும் 
அனுபவமும் பகாண்ட சுை்றுேச்ூழல் விஞ்ஞானி EMCக்கு தகலகம தாங்குவார.் EMC 
இன் பபாறுப்புகள் பின்வருமாறு: 

1) சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கம திட்டத்தில் பரிந்துகரக்கப்பட்ட மை்றும் ECயில் 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ககககள பேயல்படுத்துதல் 

2) MoEF/SPCB மை்றும் NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பவளிப்புை ஆய்வகங்கள் மூலம் 

EMP மை்றும் EC நிபந்தகனயின்படி சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்கப நடத்துதல் 

3) திட்டத்திை்கான சுை்றுேச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிை 

நிபந்தகனகளுடன் இணங்குவகத உறுதி பேய்தல். 

4) திட்டத்திை்கான 'பேயல்பாட்டிை்கான ஒப்புதல்' இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தகனகளுக்கு இணங்குவகத உறுதி பேய்தல். 

5) MoEF/ SPCB க்கு இணக்க நிகலகய ேரியான சநரத்தில் ேமரப்்பித்தல் 

6) சதகவப்படும் சபாது, நிபுணரக்ளின் வழிகாட்டுதகலப் பபறுதல். 

7) அருகில் உள்ள கிராமங்களில் CSR நடவடிக்ககககள நடத்துதல். 

6.5.4 தணிக்ரக & மதிப்பாய்வு 

  மதிப்பாய்வு மை்றும் தணிக்கக அடிப்பகடயில் ஒரு சமலாண்கம கருவியாகும். 
எவ்வாைாயினும், அகமப்பு முகையின் பேயல்திைன் மை்றும் சுை்றுேச்ூழல் 
பேயல்திைன் பை்றிய ேரிபாரப்்பு மை்றும் கருத்துக்கு பேயல்பாட்டு மட்டத்தில் அதன் 
பயன்பாடு முக்கியமானது. அடிப்பகடயில், தணிக்கக பின்வரும் உருப்படிககள 
உள்ளடக்கியது: 

• வரி சமலாண்கம அகமப்பு 
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• விழிப்புணரவ்ு மை்றும் பயிை்சி 

• நகடமுகைகள்: தரநிகலகள், இலக்குகள் 

• திட்டங்கள்: கழிவு, தை்பேயல், மாசு கட்டுப்பாடு இணக்கம் 

• சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்கடே ்ேரிபாரக்்கவும் 

• தணிப்கப ேரிபாரக்்கவும் 

• அறிக்கக மை்றும் பதாடரப்ு 

• ஆவணப்படுத்தல் 

• பின்னூட்டம் 

உள்துரற தணிக்ரக: 

  சுரங்க நடவடிக்கககளுக்காக தணிக்கக முகை சமை்பகாள்ளப்படும் மை்றும் 
பயிை்சி பபை்ை உள் மை்றும் பவளி தணிக்ககயாளரக்ளின் பயன்பாட்கட 
உள்ளடக்கியது. கூடுதலாக, பபாருந்தக்கூடிய அகனத்து ேட்டங்களுக்கும் 
இணங்குவகத உறுதிபேய்ய தணிக்கக சமை்பகாள்ளப்பட சவண்டும். 

தணிக்ரக வரக அதிை்பவண்: 

• உள்: - ஒவ்பவாரு 6 மாதங்களுக்கும் மை்ை தள பபாறுப்பாளர ்

• பவளி:  -ஒவ்பவாரு 12 மாதங்களுக்கும் சுயாதீன நிபுணர ்

நிறுவனம் ஒரு சுயாதீனமான மை்றும் பவளிப்புை தரநிகல நிறுவனத்தால் 
திைகமயான EMS தணிக்ககயாளரக்ளாக பயிை்சி பபை்ை மை்றும் ோன்ைளிக்கப்பட்ட 
உள் / பவளிப்புை தணிக்ககயாளரக்கள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும். கண்காணிப்பு 
மை்றும் தணிக்ககயின் முடிவுகள் மூத்த நிரவ்ாகக் குழு மூலம் நடவடிக்கக 
உருப்படிகள் கவனிக்கப்படுவகத உறுதிபேய்ய பதாடரந்்து அறிக்ககயிடப்படும். 

6.5.5 இணக்கமின்ரம, திருத்தம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்ரக 

நிறுவனத்தின் சுை்றுேச்ூழல் பகாள்ககயின்படி, இணக்கமின்கம, ேரிபேய்தல் 
நடவடிக்கககள் மை்றும் தடுப்பு நடவடிக்கககள் ஆகியகவ இணக்கமின்கம, தடுப்பு 
மை்றும் ேரிபேய்தல் நடவடிக்கக நகடமுகைகளின்படி நிரவ்கிக்கப்படும். 
நிறுவனத்தின் அகனத்து திட்டங்களுடனும் பதாடரப்ுகடய இந்த நகடமுகை, 
இணக்கமின்கமககளக் கண்டறிதல், இணக்கமின்கமககள நிவரத்்தி பேய்வதை்கு 
பபாருத்தமான திருத்தே ் பேயல்ககளப் (கள்) பயன்படுத்துதல் மை்றும் தவிரக்்க 
தடுப்பு நடவடிக்ககககள நிறுவுதல் பதாடரப்ாக பயன்படுத்தப்பட சவண்டிய 
பேயல்முகைககள விவரிக்கிைது. இணக்கமின்கமகள். பேயல்முகையின் முக்கிய 
கூறுகள் பின்வருமாறு: 

• இணக்கமின்கம மை்றும் / அல்லது இணக்கமின்கமககள அகடயாளம் 
காணுதல் 

• இணக்கமின்கம மை்றும்/அல்லது இணக்கமின்கம பை்றிய பதிவு 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 6: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 
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• குவாரி குறிப்பிட்ட திருத்தம் மை்றும் தடுப்பு நடவடிக்ககககளத் தடுப்பதை்கு 
இணக்கமின்கம மை்றும்/அல்லது இணக்கமின்கமயின் மதிப்பீடு 

• ேரியான மை்றும் தடுப்பு நடவடிக்கககள் பபாறுப்பான நபரக்ளுக்கு 
வழங்கப்பட சவண்டும் 

• பேயல்களின் நிகல மை்றும் பேயல்திைகன உறுதி பேய்வதை்கான 
ேரிபேய்தல் பேயல்களின் சமலாண்கம மதிப்பாய்வு 

6.5.6 மமலாண்ரம விமை்சனம் 

  நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட திட்டத்துடன் பதாடரப்ுகடய குறிக்சகாள்கள் மை்றும் 
இலக்குகளின் விரிவான மதிப்பாய்வு வணிகத் திட்டமிடல் (1 ஆண்டுக் 
கண்சணாட்டம்) மை்றும் வணிக உத்தி (5 ஆண்டுக் கண்சணாட்டம்) பேயல்முகைகள் 
மூலம் வருடாந்திர அடிப்பகடயில் சமை்பகாள்ளப்படும். மூத்த தள நிரவ்ாகம் மை்றும் 
பிை முக்கிய பணியாளரக்ளின் ஈடுபாட்கட உள்ளடக்கிய இந்த மதிப்பாய்வுகள், 
முந்கதய ஆண்டில் குவாரியின் பேயல்திைகன மதிப்பீடு பேய்து, பின்வரும் 
காலகட்டத்திை்கான இலக்குககளயும் இலக்குககளயும் உருவாக்குகின்ைன. 

6.6 பதாழில்சாை் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு  

  பதாழில்ோர ் ஆசராக்கியம் மை்றும் பாதுகாப்பு உை்பத்தித்திைன் மை்றும் நல்ல 
முதலாளி-பணியாளர ் உைவு ஆகியவை்றுடன் மிக பநருக்கமாக பதாடரப்ுகடயது. 
குவாரியில் பதாழில்ோர ் ஆசராக்கியத்தின் முக்கிய காரணிகள் தப்பிசயாடிய தூசி 
மை்றும் ேத்தம். 1965 குவாரி ஒழுங்குமுகைகள் மை்றும் DGMS இன் 
சுை்ைறிக்கககளின்படி சுரங்க உபகரணங்களின் பேயல்பாடு மை்றும் பராமரிப்பு 
மை்றும் பவடிக்கும் பபாருட்ககள ககயாளும் சபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 
கவனிக்கப்பட சவண்டும். தூசி, பவப்பம், ேத்தம் மை்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 
பதாழிலாளரக்ளின் ஆசராக்கியத்தில் பாதகமான விகளவுககளத் தவிரக்்க, EMP இல் 
சபாதுமான நடவடிக்கககள் முன்பமாழியப்பட்டுள்ளன. இவை்றில் அடங்கும்: 

• குவாரி பதாழிலாளரக்ளுக்கு குடிநீர,் கழிப்பகை சபான்ை வேதிகளுடன் கூடிய 
ஓய்வகைககள வழங்குதல்; 

• பதாழிலாளரக்ளுக்கு பணியாளர ்பாதுகாப்பு ோதனங்ககள வழங்குதல்; 

• அதிக இகரேே்ல் பகுதிகளில் பவளிப்படும் பதாழிலாளரக்ளுக்கு சவகல சுழை்சி; 

• முதலுதவி வேதிகள். 

பணியாளரக்ளின் பதாழில்ோர ் சுகாதார ஆய்வு சீரான இகடபவளியில் 
சமை்பகாள்ளப்படும். 
  



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 6: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 
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6.7 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்புக்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு 

வருடாந்திர பதாடர ் பேலவினத்துடன் மாசுபாட்கடக் கண்காணிப்பது பை்றிய 
விவரங்கள் அட்டவரண-6.3 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

அட்டவரண 6.3 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் பசலவு 

வ. 
எண் 

பபாருளின் விளக்கம் 

மூலதன 
பசலவு 

(ரூ.) 

1 காை்று மாசு கட்டுப்பாடு - 
இழுத்துே ் பேல்லும் ோகல மை்றும் 
சதாட்டங்களில் தண்ணீர ்பதளித்தல் 

52,000 

2 நீர ்மாசு கட்டுப்பாடு 

(குடிசயறும் பதாட்டி, காரல்ண்ட் 
வடிகால்கள் சபான்ைகவ) 

18,000 

3 இகரேே்ல் நிகல கண்காணிப்பு 2,000 

4 தகர அதிரவ்ு சோதகன 4,000 

பமாத்த EMP பசலவு 76,000 

ஐந்து வருடங்களுக்கான பமாத்த EMP பசலவு 3,80,000 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள் 
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அத்தியாயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள் 

 

7.1 பபாது ஆமலாசரன 

  சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தின் புல 
எண். 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) இல் அகமந்துள்ள 1.00.0 பெக்சடர ்பரப்பளவில் உத்சதே 
ோதாரணக் கல்  குவாரிக்கான வகரவு EIA/EMP , தமிழ்நாடு மாநிலம் SEIAA வழங்கிய 
TOR மை்றும் அறிக்ககயின்படி தயார ் பேய்யப்பட்டுள்ளது. EIA 2006 மை்றும் அதன் 
திருத்தங்கள் விதிகளின்படி பபாது ஆசலாேகன பேயல்முகைக்காக 
ேமரப்்பிக்கப்பட்டது.  

  பபாது ஆசலாேகன பேயல்முகைகய முடித்த பிைகு, பபாது விோரகணயின் 
சபாது முன்கவக்கப்பட்ட சிக்கல்கள் மை்றும் திட்ட ஆதரவாளரின் அரப்்பணிப்பு 
ஆகியகவ இறுதி EIA/EMP அறிக்ககயில் இகணக்கப்படும். பின்வரும் கூடுதல் 
ஆய்வுகள் குறிப்பு விதிமுகைகளின்படி சமை்பகாள்ளப்படும்/பேய்யப்படும்: இடர ்
மதிப்பீடு மை்றும் சபரிடர ்சமலாண்கமத் திட்டம். 

7.2 இடை் மதிப்பீடு 

  சுரங்கங்களில் இருக்கும் பல்சவறு ஆபத்துககள (பாதுகாப்பை்ை நிகலகமகள்) 
அகடயாளம் கண்டு அளவீடு பேய்வகத அபாய பகுப்பாய்வு உள்ளடக்கியது. மறுபுைம், 
இடர ் பகுப்பாய்வு என்பது சுரங்கத்தில் உள்ள ஆபத்துகளின் விகளவாக ஏை்படும் 
விபத்துகள் காரணமாக, சுரங்க உபகரணங்கள் மை்றும் பணியாளரக்ள் பவளிப்படும் 
அபாயங்ககள அகடயாளம் கண்டு அளவீடு பேய்வகதக் ககயாள்கிைது. இடர ்
பகுப்பாய்வு ஒரு விரிவான ஆபத்து பகுப்பாய்கவப் பின்பை்றுகிைது. தை்சபாதுள்ள 
அபாயங்கள் காரணமாக அண்கட மக்கள் பவளிப்படும் அபாயங்ககள அகடயாளம் 
கண்டு மதிப்பிடுவது இதில் அடங்கும். 

  கீசழ உள்ள பிரிவுகளில், பல்சவறு ஆபத்துகள், ோத்தியமான அபாயங்கள், 
அதிகபட்ே நம்பகமான விபத்து பகுப்பாய்வு மை்றும் விகளவு பகுப்பாய்வு 
ஆகியவை்கைக் கண்டறிதல் ஆகியகவ ேம்பந்தப்பட்ட அபாயங்களின் பரந்த 
அகடயாளத்கத அளிக்கிைது. இடர ் மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் சபரிடர ்
சமலாண்கமத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட சவண்டும். 

  ஒரு தகுதி வாய்ந்த குவாரி சமலாளரின் நிரவ்ாகக் கட்டுப்பாடு மை்றும் 
வழிகாட்டுதலின் கீழ் சுரங்கம் சமை்பகாள்ளப்படும். இரண்டாம் வகுப்பு சமலாளரின் 
தகுதிே ்ோன்றிதழ். சபரிடர ்ஏை்பட்டால் குவாரி நிரவ்ாகம் பின்பை்ை சவண்டிய நிகல 
ஆகணகள், மாதிரி நிகல ஆகணகள் மை்றும் சுை்ைறிக்ககககள DGMS பதாடரந்்து 
வழங்கி வருகிைது. சமலும், சுரங்கப் பணியாளரக்ள் எேே்ரிக்ககயாக இருக்க 
அவ்வப்சபாது புத்துணரே்ச்ி படிப்புகளுக்கு அனுப்பப்படுவாரக்ள். இருப்பினும், 
இயல்பான பேயல்பாட்டின் சபாது பின்வரும் இயை்கக/பதாழில்துகை ஆபத்துகள் 
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சமை்கூறிய ஆபத்து/சபரழிவுககளக் கவனித்துக்பகாள்ள, பின்வரும் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்கககள் சமை்பகாள்ளப்படும்: 
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• சுரங்கே ்ேட்டம், 1952 மை்றும் சுரங்க விதிகள், 1955 இன் அகனத்து பாதுகாப்பு 
முன்பனேே்ரிக்கககள் மை்றும் விதிகள் அகனத்து சுரங்க நடவடிக்கககளின் 
சபாதும் கண்டிப்பாக பின்பை்ைப்படும்; 

• அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் நுகழவு தகட பேய்யப்படும்; 
• சுரங்க அலுவலகம் மை்றும் சுரங்கப் பகுதியில் தீயகணப்பு மை்றும் முதலுதவி 

ஏை்பாடுகள்; 
• பாதுகாப்பு பூட், பெல்பமட், கண்ணாடி சபான்ை அகனத்து பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் ஏை்பாடுகளும் ஊழியரக்ளுக்குக் கிகடக்கும் மை்றும் 
அவை்றின் பயன்பாட்டிை்கான வழக்கமான சோதகன; 

• அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிபுரியும் அகனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் 
பயிை்சி மை்றும் புதுப்பித்தல் படிப்புகள்; சுரங்க விதிகளின்படி சுரங்கத்தின் 
அகனத்து ஊழியரக்ளும் ஒரு குறிப்பிட்ட இகடபவளியில் பயிை்சி பபை 
சவண்டும். 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின்படி குவாரியின் சவகல மை்றும் குவாரி 
திட்டங்ககள பதாடரந்்து புதுப்பித்தல்; 

• உை்பத்தியாளரின் வழிகாட்டுதல்களின்படி அகனத்து சுரங்க 
உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மை்றும் சோதகன; 

• கடத்தல் ோகலகளில் தூசிகய அடக்குதல்; 
• சபாட்டிகள், சுவபராட்டிகள் மை்றும் பிை ஒத்த இயக்கங்கள் மூலம் பாதுகாப்பு 

மை்றும் சபரழிவு பை்றிய விழிப்புணரக்வ அதிகரித்தல். 

7.2.1 டிைக்குகள் மற்றும் டம்ப்பை்களால் ஏற்படும் விபத்துகரளத் தடுப்பதற்கான 
நடவடிக்ரககள் 

• பிரதான கிளஸ்டர ் பகுதிக்குள் அகனத்து சபாக்குவரத்தும் நிரவ்ாகத்தின் 
சநரடி சமை்பாரக்வ மை்றும் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் சமை்பகாள்ளப்படும்; 

• வாகனங்கள் நல்ல பழுதுபாரப்்பில் பராமரிக்கப்பட்டு, நிரவ்ாகத்தால் இந்த 
சநாக்கத்திை்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட திைகமயான நபரால் வாரத்திை்கு ஒரு 
முகையாவது முழுகமயாகே ்ேரிபாரக்்கப்படும்; 

• ஓட்டுநரக்ளின் வழிகாட்டுதலுக்காக ஒவ்பவாரு திருப்புமுகனயிலும் பரந்த 
அகடயாளங்கள் வழங்கப்படும். 

• வாகனங்ககள பின்சனாக்கி பேல்லும் சபாது ஏை்படும் ஆபத்துககள தவிரக்்க, 
முடிந்தவகர அகனத்து பகுதிகளும் மனிதரக்ள் இல்லாத பகுதியாக 
மாை்ைப்படும் 

• சவலியின் ேட்டப்பூரவ் ஏை்பாடு, நிகலயான கல்வி, பயிை்சி சபான்ைகவ 
இத்தககய விபத்துகளின் நிகழ்கவக் குகைப்பதில் நீண்ட தூரம் பேல்லும். 

7.2.2 மகாவிட் HEA க்குப் பின்P1க்கான LTH நிை்வாகத் திட்டம் 

  SARS-CoV-2 பகாசரானா கவரஸால் ஏை்படும் சகாவிட் - 19 சநாய் ஒப்பீட்டளவில் 
ஒரு புதிய சநாயாகும், இந்த சநாயின் இயை்ககயான வரலாறு, குறிப்பாக மீட்புக்குப் 
பிந்கதய நிகழ்வுகளின் அடிப்பகடயில் புதிய தகவல்கள் மாறும் அடிப்பகடயில் 
அறியப்படுகின்ைன. கடுகமயான சகாவிட்-19 சநாய்க்குப் பிைகு, குணமகடந்த 
சநாயாளிகள் சோரவ்ு, உடல்வலி, இருமல், பதாண்கடப்புண், சுவாசிப்பதில் சிரமம் 
சபான்ை பல்சவறு வககயான அறிகுறிககளயும் அறிகுறிககளயும் பதாடரந்்து 
பதரிவிக்கலாம். தை்சபாது சகாவிட்-க்கு பிந்கதய சீக்வாலாக்கள் மை்றும் அதை்கும் 
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குகைவான ோன்றுகள் உள்ளன. ஆராய்ேச்ி சதகவ மை்றும் தீவிரமாக 
பின்பை்ைப்படுகிைது. சகாவிட் குணமகடந்த அகனத்து சநாயாளிகளின் 
பின்பதாடரத்ல் பராமரிப்பு மை்றும் நல்வாழ்வுக்கு ஒரு முழுகமயான அணுகுமுகை 
சதகவப்படுகிைது 

 பிந்ரதய மகாவிட் பின்பதாடை்தல் பநறிமுரற – 

• சகாவிட் சநாய்க்கு தகுந்த நடத்கதகய கவத்திருத்தல் (முகமூடி, கக மை்றும் 

சுவாே சுகாதாரம், உடல் இகடபவளி). 
• சபாதுமான அளவு சூடான நீகரக் குடிக்கவும் (முரணாக இல்லாவிட்டால்). 

• நீங்கள் பணிபுரியும் இடங்கள் சீராகவும், சுகாதாரமாகவும் இருப்பகத 

உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளுங்கள் 

• சமை்பரப்புகள் (எ.கா. சமகேகள் மை்றும் சமகேகள்) மை்றும் சகபஜட்டுகள் (எ.கா. 

பதாகலசபசிகள், பெல்பமட்) அடிக்கடி கிருமிநாசினியால் துகடக்கப்பட 

சவண்டும். 

• சவகல பேய்யும் இடத்கதே ் சுை்றியுள்ள முக்கிய இடங்களில் சுத்திகரிப்பு 

செண்ட் ரப் டிஸ்பபன்ேரக்ள் கவக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த டிஸ்பபன்ேரக்ள் 

பதாடரந்்து நிரப்பப்படுவகத உறுதிபேய்யவும் 

• கக கழுவுதல் பதாடரப்ான சுவபராட்டிககளக் காண்பித்தல் 

• பதாழிலாளரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மை்றும் வாடிக்ககயாளரக்ள் தங்கள் 

விரல்ககள சோப்பு மை்றும் தண்ணீரால் கழுவக்கூடிய இடங்களுக்குள் 

நுகழவதை்கான உரிகமகயப் பபறுவதை்கு சில ஏை்பாட்கடே ்பேய்யுங்கள். 

• சுவாே சுகாதாரத்கத ஊக்குவிக்கும் சுவபராட்டிககளக் காண்பி. 

• சகாவிட்-19 பரவ ஆரம்பித்தால், சலோன இருமல் அல்லது குகைந்த தர காய்ேே்ல் 

(37.3 டிகிரி பேல்சியஸ் அல்லது கூடுதல்) உள்ள அகனவரும் வீட்டிசலசய வாழ 

விரும்புகிைாரக்ள் என்பகத உங்கள் பணியாளரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மை்றும் 

வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு விளக்கவும். சநாய்த்பதாை்றின் அறிகுறிககளயும் 

மகைக்கக்கூடிய பாராசிட்டமால்/அபேட்டமிசனாஃபபன், இப்யூபுரூஃபன் அல்லது 

ஆஸ்பிரின் சபான்ை மருந்துககள எளிதாக எடுத்துக் பகாள்ள சவண்டியிருந்தால், 

அவரக்ள் வீட்டிசலசய இருக்க சவண்டும் (அல்லது வீட்டிலிருந்து ேம்பாதிக்கலாம்) 

• COVID-19 இன் மிதமான அறிகுறிகள் இருந்தாலும், மக்கள் வீட்டிசலசய இருக்க 

சவண்டும் என்ை பேய்திகயத் பதாடரந்்து பதாடரப்ுபகாண்டு விை்பகன 

பேய்யுங்கள். 

• சநருக்கு சநர ் கூட்டம் சவண்டுமா அல்லது ேந்தரப்்பம் சவண்டுமா என்பகத 

நிகனவுபடுத்திக் பகாள்ளுங்கள். இது ஒரு பதாகலபதாடரப்ு அல்லது ஆன்கலன் 

நிகழ்வு மூலம் மாை்ைப்பட சவண்டுமா? 

• குகைவான மனிதரக்ள் கலந்து பகாள்வதை்காக, அபேம்பிளி அல்லது நிகழ்கவக் 

குகைக்க சவண்டுமா? 

• அகனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் சபாதுமான பபாருட்கள் மை்றும் திசுக்கள் மை்றும் 

கக சுத்திகரிப்பு சபான்ை பபாருட்ககள முன்கூட்டிசய ஆரட்ர ்பேய்யுங்கள். சுவாே 

அறிகுறிககள உருவாக்கும் ஒவ்பவாரு நபருக்கும் வழங்க அறுகவ சிகிேக்ே 

முகமூடிகய கவத்திருங்கள். 

• ஆயுஷ் அகமேே்கத்தின் உதவியுடன், மருத்துவப் பயிை்சியில் உள்ளகதப் சபால, 

காகலயில் (1 டீஸ்பூன் அளவு) பவதுபவதுப்பான நீர/்பாலுடன் (பதிவுபேய்யப்பட்ட 
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ஆயுரச்வத மருத்துவரின் பாகதக்கு அடியில்) உபசயாகிப்பது மிகவும் ேக்தி 

வாய்ந்தது என்று பரிந்துகரக்கப்படுகிைது. மறுசீரகமப்பு காலத்தில். 

• பதாடரந்்து வைட்டு இருமல் / பதாண்கட புண் இருந்தால், உப்பு வாய் 

பகாப்பளித்து நீராவி உள்ளிழுக்கவும். வாய் பகாப்பளிக்க/நீராவி உள்ளிழுக்க 

மூலிகககள்/மோலா சேரத்்தல். இருமல் மருந்துககள மருத்துவ மருத்துவர ்

அல்லது ஆயுஷ் மருத்துவரின் தகுதி வாய்ந்த பயிை்சியாளரின் பரிந்துகரயின் 

சபரில் எடுக்க சவண்டும். 

• உயரத்ர காய்ேே்ல், மூேச்ுத் திணைல், Sp02 <95%, விவரிக்க முடியாத மாரப்ு வலி, 

புதிய தவைான புரிதல், குவிய பலவீனம் சபான்ை ஆரம்ப எேே்ரிக்கக 

அறிகுறிககளத் சதடுங்கள். 

• புககபிடித்தல் மை்றும் மது அருந்துவகத தவிரக்்கவும். 

• உங்கள் பணியாளரக்ளிடமும் ஒப்பந்தக்காரரக்ளிடமும் ஏைக்குகைய திட்டத்கதப் 

பை்றிப் சபேவும், சமலும் அவரக்ள் என்ன பேய்ய சவண்டும் என்பகத அவரக்ள் 

அறிந்திருப்பகத உறுதிப்படுத்தவும் - அல்லது இனி பேய்ய சவண்டாம் - 

திட்டத்திை்கு கீசழ. அவரக்ள் மிதமான அறிகுறிககள மட்டுசம பபை்றிருந்தாலும் 

அல்லது அறிகுறிககள மகைக்கக்கூடிய எளிதான மருந்துககள (எ.கா. 

பாராசிட்டமால், இப்யூபுரூஃபன்) உட்பகாள்ள சவண்டியிருந்தாலும், சவகலகய 

விட்டு பவகு பதாகலவில் இருப்பதன் முக்கியத்துவத்கத உள்ளடக்கிய முக்கிய 

குறிப்புககள வலியுறுத்துங்கள். 

• உங்கள் நிரவ்ாக கமயத்திை்கு பலவிதமான பணியாளரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் 

மை்றும் ேப்களயரக்ள் வர முடியாது என்ைாலும் - பயணத்தில் உள்ள உள்ளூர ்

கட்டுப்பாடுகள் அல்லது அவரக்ள் உடல்நிகல ேரியில்லாமல் இருப்பதால் உங்கள் 

வணிக நிறுவனத்கத பாதுகாக்கும் வழிகய திட்டம் ககயாள சவண்டும். 

7.3 மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

  சபரிடர ் சமலாண்கமத் திட்டமானது உயிர ் பாதுகாப்பு, சுை்றுேச்ூழகலப் 
பாதுகாத்தல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உை்பத்திகய மறுசீரகமப்பு பேய்தல் மை்றும் 
காப்புே ் பேயல்பாடுககள இந்த முன்னுரிகம வரிகேயில் உறுதி பேய்வகத 
சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. சபரிடர/்அவேரகால சூழ்நிகலகள், பல்சவறு குவாரி 
பணியாளரக்ளுக்கு அவரக்ளின் குறிப்பிட்ட பாத்திரங்களுடன் அவேரகாலத்தின் 
சபாது பபாறுப்கப ஒப்பகடக்கும் நிறுவன விளக்கப்படத்துடன் எதிரப்காள்ளப்படும் 
மை்றும் அவ்வப்சபாது புதுப்பிக்கப்படும். சபரிடர ்சமலாண்கம திட்டத்தின் சநாக்கம், 
சுரங்கம் மை்றும் பவளிப்புை சேகவகளின் ஒருங்கிகணந்த வளங்ககளப் 
பயன்படுத்தி பின்வருவனவை்கை அகடவதாகும்: 

• பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மை்றும் மருத்துவ சிகிேக்ே;  

• மை்ைவரக்களப் பாதுகாக்கவும்;  

• போத்து மை்றும் சுை்றுேச்ூழலுக்கு ஏை்படும் சேதத்கத குகைத்தல்;  

• ஆரம்பத்தில் ேம்பவத்கதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் பகாண்டு 

வரவும்;  

• பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மை்றும் 

• அவேரநிகலக்கான காரணம் மை்றும் சூழ்நிகலகள் பை்றிய அடுத்த 

விோரகணக்கு பதாடரப்ுகடய பதிவுகள் மை்றும் உபகரணங்ககள 

பாதுகாத்தல் 
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சபரிடர ்சமலாண்கமக் குழுவின் அகமப்பு:- 
1. சுரங்க சமலாளர ்

2. தள சமை்பாரக்வயாளரக்ள்/ ஃசபாரச்மன் 

3. பணியாளர/்நிரவ்ாக சமலாளர/்சுை்றுேச்ூழல் சமலாளர ்

4. முதலுதவி நிபுணர/்மருத்துவ ஒருங்கிகணப்பாளர ்

5. சபாக்குவரத்து பபாறுப்பாளர ்

சபரிடர ்சமலாண்கம திட்டத்கத திைம்பட பேயல்படுத்த, பின்வரும் வேதிகள் பரவலாக 
விநிசயாகிக்கப்படும் மை்றும் ஒத்திகககள்/பயிை்சிகள் மூலம் பணியாளரக்ளுக்கு 
பயிை்சி அளிக்கப்படும். 

தளத்தில் உள்கட்டரமப்பு 

1. அவசை கட்டுப்பாட்டு அரற 

  தள அலுவலகம் அவேரக் கட்டுப்பாட்டு அகையாகப் பயன்படுத்தப்படும். 
அவேரகால சூழ்நிகலகளில் பயன்படுத்த தள அலுவலகத்தில் பின்வரும் வேதிகள் 
தயாராக கவக்கப்படும்: 

A. சுரங்கங்களின் மாஸ்டர ்பிளான். 
B. முதலுதவி பபட்டிகள். 
C. எரிவாயு முகமூடிகள். 
D. ோரஜ்் வேதியுடன் கூடிய பமாகபல் சபான். 
E. உரத்த சபேே்ாளரக்ள் 

F. அவேர விளக்கு அகமப்பு. 
G. ஸ்ட்பரேே்ரக்ள்.  

H. சபாக்குவரத்து வேதி. 

➢ அபசம்ப்ளி புள்ளிகள் 

  அபாயகரமான நிகழ்வுகள் நடக்கும் இடத்திலிருந்து பவகு பதாகலவில் குவாரி 
குத்தககயில் அபேம்ப்ளி புள்ளிகள் அகமக்கப்படும், அங்கு பணிகளில் இருந்து 
முன்சப நியமிக்கப்பட்ட நபரக்ள், ஒப்பந்ததாரரக்ள் மை்றும் பாரக்வயாளரக்ள் 
அவேரகாலத்தில் கூடுவாரக்ள். பல்சவறு துகைகளின் முன் நியமிக்கப்பட்ட 
ஊழியரக்ளின் ேமீபத்திய பட்டியல் இந்த புள்ளிகளில் கிகடக்கும், இதனால் சரால் 
கால் எடுக்க முடியும். முன்சப நியமிக்கப்பட்ட நபரக்ள் இந்தப் புள்ளிகளுக்குப் 
பபாறுப்சபை்றுக் பகாள்வாரக்ள் மை்றும் மக்கள் அதை்குள் வரும்சபாது இருப்கபக் 
குறிப்பாரக்ள். 

➢ பதாடை்பு அரமப்பு 

  பல்சவறு வககயான அவேரநிகலககள சவறுபடுத்துவதை்கான பல்சவறு 
வககயான அலாரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுத் பதரிவிக்கப்படும். அலாரங்ககளத் 
பதாடரந்்து பபாது முகவரி அகமப்பு பை்றிய அறிவிப்பு வரும். எேே்ரிக்கக அகமப்பு 
சதால்வியுை்ைால், பபாது முகவரி அகமப்பு (லவுட் ஸ்பீக்கரக்ள்) மூலம் பதாடரப்ு 
பேய்யப்படும். எல்லாம் சதால்வியுை்ைால், தகவகல அனுப்ப ஒரு தூதுவர ்
பயன்படுத்தப்படும். 

➢ எசச்ைிக்ரக அரமப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

  காை்றின் திகே, தீ/பவடிப்பு, நேச்ு பவளியீடுகள் சபான்ைவை்ைால் 
பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிககளக் கருத்தில் பகாண்டு, ேம்பந்தப்பட்ட வளாகத்தில் 
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குகைந்தபட்ே ஆபத்து அல்லது பாதிப்பு உள்ள பகுதியில் கட்டுப்பாட்டு கமயங்கள் 
அகமக்கப்படும். உடனடி மை்றும் பேயல்திைனுக்காக, வளாகம்/சேமிப்புத் தளங்கள் 
மண்டலங்களின் எண்ணிக்ககயாகப் பிரிக்கப்படும், அகவ தளத் திட்டத்தில் 
பதளிவாகக் குறிக்கப்படும். 

➢ அவசை மசரவகள் 

 இதில் தீயகணப்பு அகமப்பு, முதலுதவி கமயம், ஆம்புலன்ஸ் சபான்ைகவ 
அடங்கும். மின்ோரம் வழங்குவதை்கான மாை்று ஆதாரங்கள், உள்ளாட்சி 
அகமப்புகளுடன் பதாடரப்ு, தீயகணப்பு பகட சபான்ைகவ கண்டறியப்பட்டு, 
கட்டுப்பாட்டு அகையில் பதளிவாக வகரயறுக்கப்படும். பவளி மை்றும் உள் 
பதாகலசபசி இகணப்புகள் சபாதுமான எண்ணிக்ககயில் வழங்கப்படும். 

➢ தீ பாதுகாப்பு அரமப்பு 

 முன்பமாழியப்பட்ட ோதாரணக் கல்  குவாரியில் உள்ள தீ பாதுகாப்பு அகமப்பு, 
சபாக்குவரத்து வாகனங்களில் கவக்கப்படும் பபாருத்தமான வகககள் மை்றும் 
திைன்களின் சபாரட்்டபிள் தீகய அகணக்கும் கருவிகள் மை்றும் தள அலுவலகத்தில் 
கூடுதல் தீகய அகணக்கும் கருவிககளக் பகாண்டுள்ளது. தீயகணப்பு 
ஏை்பாடுககள ஆதரிக்க தண்ணீர ்பம்புகள் பயன்படுத்தப்படும். 

அவசை கட்டுப்பாட்டு பசயல்முரற - 

 எக்ஸ்கசவேன் சபாது ஒரு பபரிய தீ அல்லது பவடிப்பு அல்லது சுவர ்
இடிபாடுகளுடன் அவேரநிகலயின் ஆரம்பம் பதாடங்கும் மை்றும் பல்சவறு 
பாதுகாப்பு ோதனங்கள் மை்றும் சேகவயில் உள்ள பணியாளரக்ள் மூலம் 
கண்டறியப்பட சவண்டும். பணியில் இருக்கும் ஊழியர ்ஒருவரால் அகமந்திருந்தால், 
பிந்கதயவர ் (அவருக்கு சபாதுமான தகவல் பதரிவிக்கப்பட்ட தளத்தின் அவேர 
நகடமுகையின்படி) அருகிலுள்ள அலாரம் புள்ளிக்குே ் பேன்று, ஜன்னல்ககள 
உகடத்து, அலாரங்ககளத் தூண்டும். ேம்பவத்தின் இடம் மை்றும் தன்கமகய அவேர 
கட்டுப்பாட்டு அகைக்கு பதரிவிக்கவும் அவர ் தன்னால் முடிந்த அகனத்கதயும் 
பேய்வார.் பணியிடத்தில் உள்ள அவேர நகடமுகைக்கு இணங்க, அவேரநிகலகய 
விளக்குவதை்கும் கட்டுப்படுத்துவதை்கும் பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்கககள் 
உடனடியாக நகடபபறும். 

• தீயகணப்பாளர ் தகலகமயிலான தீயகணப்புக் குழுவினர,் தீ நுகர 

படண்டரக்ள் மை்றும் பிை அத்தியாவசிய உபகரணங்களுடன் நிகழ்வு நடந்த 

இடத்திை்கு வருவாரக்ள். 

• அவேரகால பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளரின் பணிகள் பிரதான வாயில் 

அலுவலகத்தில் பதாடங்கும். 

• ேம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளர ் அவேரநிகலக்கு விகரந்து பேன்று மீட்புக் குழுவின் 

உதவியுடன் நிகலகமகயே ்ேமாளிக்கத் பதாடங்குவார.் 

• தளத்தின் தகலகமக் கட்டுப்பாட்டாளர ் தனது ஆசலாேகன மை்றும் தகவல் 

பதாடரப்ு குழுக்களின் உறுப்பினரக்ளுடன் MECR க்கு வந்து, வேதியின் 

முழுகமயான தகலகமத்துவத்கத எடுத்துக்பகாள்வார.் 

• அவர ் ேம்பவக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து நிகலயான தகவகலப் பபறுவார ்

மை்றும் சதரவ்ுககள சமை்பகாள்வார ் மை்றும் பின்வரும் உத்தரவுககள 

வழங்குவார:் 
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• ேம்பவ தளபதி 

• சுரங்க கட்டகள கமயங்கள் 

• அவேரகால பாதுகாப்பிை்கான கட்டுப்பாட்டு குழு 

மபைிடைின் மபாது எசச்ைிக்ரக அரமப்பு - 

  தளக் கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து சபரிடர ் பேய்திகயப் பபறும்சபா, 
தீயகணப்புக் குழு, சுரங்கக் கட்டுப்பாட்டு அகை 5 நிமிடங்களுக்கு அலாரத்கத 
ஒலிக்கும். திைந்த இருப்பிட கட்டகமப்பின் மூலம் சதால்விே ் பேய்திகயத் 
பதாடரப்ுபகாள்வதை்கு நிகழ்வு சீராக்கி திட்டமிடும். ேம்பவக் 
கட்டுப்பாட்டாளரிடமிருந்து "பநருக்கடி முடிந்துவிட்டது" என்ை பேய்திகயப் 
பபறும்சபாது, பநருக்கடி கட்டுப்பாட்டு அகை சேப்பரன் 2 நிமிடங்களுக்கு சநராக 
எேே்ரிக்ககயாக ஒலிப்பதன் மூலம் "அகனத்தும் ேரியாகிவிட்டது ேமிக்கஞ" 
பகாடுப்பார.் சபரிடரின் சபாது உகைந்து சபாகசவா தவைாக மதிப்பிடசவா முயை்சி 
பேய்யாமல் இருக்க எேே்ரிக்கக கட்டகமப்பின் கூறுகள் முழு கும்பலுக்கும் 
பவளிப்படுத்தப்படும். சமலும் ஆபத்து/சபரழிவுககளத் தடுக்க அல்லது ேமாளிக்க 
அதனுடன் கூடிய கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். 

பபாதுவாக பாதுகாப்பு முன்பனேே்ரிக்கக நடவடிக்கககள் மை்றும் 

பமட்டாலிஃபபரஸ் கமன்ஸ் பரகுசலஷன்ஸ் (எம்எம்ஆர)், 1961 ஏை்பாடுகள் அகனத்து 

சுரங்கப் பணிகளின் சபாதும் முழுகமயாகப் பின்பை்ைப்படுகின்ைன. 

• MMR 1961 இன் படி பவடிபபாருட்களின் தாக்கம் மை்றும் திைனுக்கான 

பபாதுவாக நல்வாழ்வு பாதுகாப்புககள அங்கீகரித்தல். 

• சுரங்க மை்றும் கூட்டாளர ் பிராந்தியங்களில் அங்கீகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 

பிரிவு முை்றிலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• தீகய அகணத்தல் மை்றும் சிறிது சநரத்தில் அலுவலக வளாகம் மை்றும் 

சுரங்கப் பகுதியில் முதல் உதவி ஏை்பாடுகள் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

• பாதுகாப்பு பூட், பெட் ப்பராடக்டரக்ள், கண்ணாடிகள், தூசி பவயில்கள், காது 

இகணப்புகள் மை்றும் காது மஃப்கள் மை்றும் பலவை்றின் ஏை்பாடுகள் 

பிரதிநிதிகளுக்கு அணுகக்கூடியதாக பேய்யப்படுகின்ைன மை்றும் அவை்றின் 

பயன்பாடு ோதாரண சோதகன மூலம் முை்றிலும் சிக்கியுள்ளது. 

• ஆபத்தான வளாகங்களில் பணிபுரியும் பிரதிநிதிகள் ஒவ்பவாருவருக்கும் 

வகுப்புககளத் தயாரித்தல் மை்றும் துகணபுரிதல். 

• ஆதரிக்கப்படும் திட்டங்களின்படி சுரங்க சவகல மை்றும் சுரங்க 

ஏை்பாடுககள வழக்கமாக புதுப்பித்தல். 

• சுரங்கத ்சதாை்ைங்ககள சுத்தம் பேய்வது வழக்கமாக முடிக்கப்படுகிைது. 

• பவடிமருந்துகளுக்கு சிகிேக்ேயளித்தல், ோரஜ்் பேய்தல் மை்றும் பாதிப்கப 

ஏை்படுத்துதல் ஆகியகவ SOPஐப் பின்பை்றும் தகுதி வாய்ந்த நபரக்ளால் 

பேய்யப்படுகின்ைன. 

• சுரங்கக் குழியில் சமை்பரப்பு நீர ் வராமல் இருக்க மாகல சேனல்கள் மை்றும் 

மண் கட்டுககள ேரிபாரத்்தல் மை்றும் வழக்கமான ஆதரவு. 

• குறிப்பாக மகழக்காலத்தின் சபாது பநருக்கடிகய ேமாளிக்க சபாதுமான 

டீேல் பகாண்ட பஜனசரட்டர ் பேட்களுடன் கூடிய உயர ் வரம்பு இருப்பு 

கேஃசபான்ககள ஏை்பாடு பேய்தல். 

• தாக்கத்கத ஏை்படுத்தும் SIREN ஆனது ஒலி அகடயாளத்திை்காக தாக்கத்கத 

ஏை்படுத்தும் சநரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 
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• தாக்கத்திை்கு முன்னும் பின்னும், சிவப்பு மை்றும் பேக்ே நிை சபனரக்ள் காட்சி 

அகடயாளங்களாக காட்டப்படும். 

• தாக்கத்கத ஏை்படுத்திய சநரத்கதக் காட்டும் எேே்ரிக்கக அறிவிப்பு 

ஏை்ைப்படும் மை்றும் அத்துமீைல் பேய்யக்கூடாது என்பது குறிப்பிடத்தக்க 

இடங்களில் காட்டப்படும். 

• அகனத்து சுரங்க கியரக்ளின் நிகலயான ஆதரவு மை்றும் சோதகன 

தயாரிப்பாளரின் விதிகளின்படி முடிக்கப்பட்டது. 

7.4  ஒட்டுபமாத்த  தாக்க ஆய்வு 

குழுக சுரங்க விவரங்கள் 

குறியீடு 
குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 

புல 

எண்கள் 

பைப்பளவு 

(பெ) 
குத்தரக காலம் 

தற்மபாரதய 

E1. திருமதி. ஆர.்விஜயா 158/2 0.66.5 
26.05.2018 முதல் 

 25.05.2023 வகர 

E2. திருமதி.வி.செமலதா 158/1 (பி-3) 0.34.0 
02.05.2011 முதல் 

 01.05.2021 வகர 

E3. திரு. ே.விஜயகுமார ் 158/1 1.50.0 
07.01.2018 முதல் 

06.01.2023 வகர 

முன்பமாழியப்பட்டது 

P1. திரு. ே.விஜயகுமார ்
158/1 (பி-2) 

(பிட் - 1) 
1.00.0 - 

P2. டிஎம்டி.ஆர.்விஜயா 
158/1 (பி-2) 

(பிட்- 2) 
2.00.0 - 

பமாத்த அளவு 5.505  

 

  



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள் 
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அட்டவரண 7.1: "P1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் பபயர ் திரு. ே. விஜயகுமார ்

ேரச்வ எண்கள் 158/1 (பி-2) (பிட் - 1) 

நில வகக அரசு புைம்சபாக்கு நிலம் 

அளவு 1.00.0 பெக்சடர ்

சுரங்கத ்திட்ட காலம் / 

குத்தகக காலம் 
5 ஆண்டுகள்/10 ஆண்டுகள் 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
131 மீ (நீ) x 69 மீ (அ) x 71 மீ (ஆ) (21 மீ ஏஜிஎல் + 50 மீ 

பிஜிஎல்) 

இகடசய அட்ேசரகக 11°39'21.87"N முதல் 11°39'25.15"N வகர 

இகடசய தீரக்்கசரகக 78°16'02.06"E முதல் 78°16'09.17"E வகர 

மிக உயரந்்த உயரம் 305 மீ 

இயந்திரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்டது 

ஜாக் செமர ் 4 

அமுக்கி 1 

எக்ஸ்கசவட்டர ் வாளி & ராக் பிசரக்கர ்

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 
1 

டிப்பரக்ள் (20 டன் பகாள்ளளவு) 2 

முன்பமாழியப்பட்ட 

பவடிக்கும் முகை 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிக்கும் முகை 

மனிதவளம் 

முன்பமாழியப்பட்டது 
20 சபர ்

பமாத்த திட்டே ்பேலவு ரூ. 52,14,000/- 

 

அட்டவரண 7.2: "P2" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் பபயர ் திருமதி.ஆர.் விஜயா 

புல எண்கள் 158/1 (பி-2) (பிட்- 2) 

நில வகக அரசு புைம்சபாக்கு நிலம் 

அளவு 2.00.0 பெக்சடர ்

இகடசய அட்ேசரகக 11°39'18.41"N முதல் 11°39'23.03"N வகர 

இகடசய தீரக்்கசரகக 78°16'3.44"E முதல் 78°16'7.28"E வகர 

மிக உயரந்்த உயரம் 363 மீ 

இயந்திரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்டது 

ஜாக் செமர ் 4 

அமுக்கி 1 

எக்ஸ்கசவட்டர ்வாளி & ராக் பிசரக்கர ்

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 
1 

டிப்பரக்ள் (10 டன் பகாள்ளளவு) 4 

முன்பமாழியப்பட்ட பவடிக்கும் 

முகை 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிக்கும் முகை 

மனிதவளம் 

முன்பமாழியப்பட்டது 
40 சபர ்

பமாத்த திட்டே ்பேலவு ரூ. 75,23,000/- 

  



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள் 
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அட்டவரண 7.3: "E1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் பபயர ் திருமதி.ஆர.் விஜயா 

புல எண்கள் 158/2 

நில வகக 

இது ஒரு பட்டா நிலம், திருமதி.டி. ராதம்மாள் 

பபயரில் பதிவு பேய்யப்பட்டுள்ளது 

பட்டா எண்.719. விண்ணப்பதாரர ்

பட்டதாரரிடம் ஒப்புதல் பபை்றுள்ளார.் 

அளவு 0.66.5 பெக்சடர ்

சுரங்கத ்திட்டம்/குத்தகக 

காலம் 
26.05.2018 முதல் 25.05.2023 வகர 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
நீளம் 110மீ, அகலம் 37மீ ஆழம் அதிகபட்ேம் 27மீ 

(7m AGL+20m BGL) 

இகடசய அட்ேசரகக 11°39'18.32''N முதல் 11°39'22.32''N வகர 

இகடசய தீரக்்கசரகக 78°16'01.40''E முதல் 78°16'05.10''E வகர 

மிக உயரந்்த உயரம் 363 மீ 

இயந்திரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்டது 

ஜாக் செமர ் 2 

அமுக்கி 1 

எக்ஸ்கசவட்டர ்வாளி & ராக் பிசரக்கர ்

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 
1 

டிப்பரக்ள் (20 டன் பகாள்ளளவு) 1 

முன்பமாழியப்பட்ட 

பவடிக்கும் முகை 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிக்கும் முகை 

மனிதவளம் 

முன்பமாழியப்பட்டது 
9 எண்கள் 

பமாத்த திட்டே ்பேலவு ரூ. 55,48,000/- 

 

அட்டவரண 7.4: "E2" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் பபயர ் திருமதி.வி.செமலதா 

புல எண்கள் 158/1 (பி-3) 

அளவு 0.34.0 பெக்சடர ்

சுரங்கத ்திட்டம்/குத்தகக 

காலம் 
02.05.2011 முதல் 01.05.2021 வகர (காலாவதியானது) 

குறிப்பு: சுைங்கக் குத்தரகக் காலம் முடிவரடந்ததால் (01.05.2021 அன்று 

காலாவதியானது) திட்டம் E2 நிறுத்தப்பட்டது, மமலும் மாை்ச ்முதல் மம 

2021 வரையிலான அடிப்பரடக் கண்காணிப்புக் காலத்தில் சுைங்கச ்

பசயல்பாடுகள் எதுவும் நரடபபறாததால் ஒட்டுபமாத்த தாக்கமாக 

கருதப்படவில்ரல. 

 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள் 
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அட்டவரண 7.5: "E3" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் பபயர ் திரு. ே. விஜயகுமார ்

ேரச்வ எண்கள் 158/1 

நில வகக அரசு நிலம் 

அளவு 1.50.0 பெக்சடர ்

சுரங்கத ் திட்டம்/குத்தகக 

காலம் 
07.01.2018 முதல் 06.01.2023 வகர 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
நீளம் 110மீ, அகலம் 37மீ ஆழம் அதிகபட்ேம் 27மீ 

(7m AGL+20m BGL) 

இகடசய அட்ேசரகக 11°39'20.80''N முதல் 11°39'25.81''N வகர 

இகடசய தீரக்்கசரகக 78°16'11.66''E முதல் 78°16'19.55''E வகர 

மிக உயரந்்த உயரம் 363 மீ 

இயந்திரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்டது 

ஜாக் செமர ் 6 

அமுக்கி 1 

எக்ஸ்கசவட்டர ்வாளி & ராக் பிசரக்கர ்

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 
1 

டிப்பரக்ள் (20 டன் பகாள்ளளவு) 3 

முன்பமாழியப்பட்ட பவடிக்கும் 

முகை 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிக்கும் முகை 

மனிதவளம் 

முன்பமாழியப்பட்டது 
18 சபர ்

பமாத்த திட்டே ்பேலவு ரூ. 42,40,000/- 

 முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களில் இருந்து 500 மீட்டர ் சுை்ைளவில் 
முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களிலிருந்து துகளயிடுதல் மை்றும் பவடித்தல் மை்றும் 
அகழ்வு மை்றும் சபாக்குவரத்து நடவடிக்கககள் காரணமாக ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது மை்றும் பவடிப்பினால் ஏை்படும் காை்று மை்றும் ஒலி 
சுை்றுேச்ூழல் மை்றும் நில அதிரவ்ுகளில் பபரும் தாக்கத்கத எதிரப்ாரக்்கலாம். 
தை்சபாதுள்ள குவாரிகள் பேயல்படுவதால், காை்றின் தரம் மை்றும் ேத்தம் 
ஆகியவை்றின் சுை்றுப்புை அல்லது தை்சபாகதய நிகலகமகய வழங்குவதால் 
தை்சபாகதய கண்காணிப்பு பேய்யப்பட்டது. 

அட்டவரண 7.6: முன்னறிவிக்கப்பட்ட காற்று அதிகைிப்பு மதிப்பு 

இடங்கள் 
PM10(µg/m3) PM2.5(µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total 

AAQ-1 1 42.8 43.8 0.4 21.8 22.2 0.2 9.8 10 0.5 24.7 25.2 

AAQ-2 2.6 46.4 49 0.7 24.7 25.4 0.1 8.8 8.9 0.1 24.7 24.8 

AAQ-3 0 42.8 42.8 0 21.8 21.8 0 7.8 7.8 0 23.9 23.9 

AAQ-4 0 41.9 41.9 0 21.3 21.3 0 6.9 6.9 0 24.9 24.9 

AAQ-5 0.1 47.2 47.3 0.1 24.6 24.7 0.1 7.9 8 0.1 24.9 25 

AAQ-6 1 47.6 48.6 0.2 25.9 26.1 0.1 7.9 8 0.1 24.9 25 

AAQ-7 0 46.9 46.9 0 24.9 24.9 0 7.9 7.9 0 26.8 26.8 

NAAQS 

(µg/m3) 
100 60 80 80 

 

  



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள் 
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அட்டவரண 7.6: அதிகபட்ச தரை மட்ட பசறிவு 

மாசுபடுத்திகள் அதிகபட்சம். GLC அனுசைிக்கப்பட்டது, (µg/m3) தூைம் மற்றும் திரச 

PM10 9.7 2000 மீ, பதன்கிழக்கு 

PM2.5 5.8 2000 மீ, பதன்கிழக்கு 

SO2 6.5 2000 மீ, பதன்கிழக்கு 

NO2 7.2 2000 மீ, பதன்கிழக்கு 

இரைசச்ல் சூழல் - 

  ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துகளயிடுதல் மை்றும் பவடித்தல் மை்றும் டிரக்குகள் 
மை்றும் பெேஇ்எம்எம் சபான்ை பேயல்பாடுகளால் ஏை்படுகிைது. பவடித்தல் மை்றும் 
அமுக்கி பேயல்பாடு (துகளயிடுதல்) மை்றும் சபாக்குவரத்து நடவடிக்கககள் 
ஆகியவை்கைக் கருத்தில் பகாண்டு ஒட்டுபமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 
சமை்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுை்ைளவில் உள்ள பல்சவறு சுரங்கங்ககளே ்
சுை்றியுள்ள பல்சவறு தூரங்களில் இகரேே்ல் அளகவக் கணக்கிடுவதை்கு 
கணிப்புகள் சமை்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன. ஒசர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் 
மூலம் அகரக்சகாள ஒலி அகல பரவலுக்கு, முதல் பகாள்ககயின் அடிப்பகடயில் 
மாதிரிகயப் பயன்படுத்தி பவவ்சவறு ஆதாரங்களில் பல்சவறு இடங்களில் 
இகரேே்ல் அளகவ மதிப்பிடலாம். 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

இங்கு: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 பதாகலவில் அகமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 
அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுை்றுேச்ூழல் நிகலகமகளின் காரணமாக ஏை்படும் அதிகப்படியான 
சதய்மானம் ஆகும். அகனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிகணந்த விகளகவ மடக்ககே ்
சேரத்்தல் மூலம் பல்சவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

பசுகம அரண் காரணமாக குகைதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்குத் 
சதகவயான உள்ளடீுகள்: சுரங்கே ் பேயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அகனத்து 
இயந்திரங்கள் மை்றும் பேயல்பாடுககள கணக்கில் பகாண்டு மூலத் தரவு 
கணக்கிடப்பட்டது. 

அட்டவரண 7.8: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்பு 

இருப்பிட 

குற்யீடு 

பின்னணி 
மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

P1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

44.6 48.1 49.7 55 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள் 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  190 

P2க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

45.9 47.2 49.6 

E1 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
44.7 48.7 50.2 

E2 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
45.8 42.6 47.5 

E3 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
45.2 46.8 49.1 

 

பசுகம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தகட விகளவாகக் குகைவகதக் கருத்தில் 
பகாண்டு, ரிபேப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மை்றும் கணக்கிடப்பட்ட 
மதிப்புகள் காரணமாக ஏை்படும் இகரேே்ல் நிகல கணித சூத்திரத்கத 
அடிப்பகடயாகக் பகாண்டது. சமசல உள்ள அட்டவகணயில் இருந்து, சுை்றுப்புை 
இகரேே்ல் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் உள்ள அகனத்து இடங்களிலும் உள்ள 
நிகலகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இகடநிகல மண்டலம்) அனுமதிக்கப்பட்ட 
வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

அட்டவரண 7.9: ஏற்கனமவ உள்ள மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட சுைங்கங்களுக்கான 
பவடிக்கும் கட்டணத்திற்கான மதிப்பிடப்படட் உசச் துகள் மவகம் 

பவடிபவடிப்பு 
தளத்தில் 

இருந்து தூைம், 
மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு அளவு, 
கி.கி 

பிபிவி, மிமீ/வி 

P1 E1 E3 P1 E1 E3 

200 52 6 112 6.2 1.6 10.1 

225 52 6 112 5.4 1.4 8.7 

235 52 6 112 5.1 1.3 8.3 

245 52 6 112 4.8 1.2 7.8 

255 52 6 112 4.6 1.2 7.5 

265 52 6 112 4.4 1.1 7.1 

275 52 6 112 4.2 1.1 6.8 

300 52 6 112 3.7 1.0 6.1 

325 52 6 112 3.4 0.9 5.5 

335 52 6 112 3.3 0.8 5.3 
குறிப்பு: டிசல படட்டசனட்டரக்களப் பயன்படுத்துவதால் பவடிப்பதில் ஏை்படும் தாமதக் காரணிகய அனுபவ 
சூத்திரம் கருத்தில் பகாள்ளவில்கல. 

குழும சுரங்கத்திை்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு ராமலிங்கபுரம் – 0.45 கிமீ - 
வடசமை்கு. சமசல உள்ள அட்டவகணயில் இருந்து, பவடிபவடிப்பு பகுதியில் 
குறிப்பிடத்தக்க நில அதிரவ்ுககள ஏை்படுத்தாது. DGMS பரிந்துகரத்த 
அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் நில அதிரவ்ுகள் 
நன்ைாக இருக்கும். 

 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 7: கூடுதல் ஆய்வுகள் 
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அட்டவரண 7.10: 5 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

 திட்டச ்பசலவு ரூ. CER @ 2% ரூ. 

P1 5214000 104280 

P2 7523000 150460 

E1 5548000 110960 

E2 குத்தகக காலாவதியானது குத்தகக காலாவதியானது 

E3 4240000 84800 

பமாத்தம் 2,25,25,000 4,50,500 

  MoEF & CC OM F.No.22-65/2017-IA.III, சததி: 01.05.2018 இன் படி CER ஒதுக்கீடு 
பேய்யப்பட்டுள்ளது. அலுவலக குறிப்பாகணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அகனத்து 
சுரங்கங்களும் பசுகமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 சகாடிகள், அகவ 
EAC/SEAC இன் வழிகாட்டுதல்கள் மை்றும் பமாத்த CER பதாககயின்படி CER க்கு மூலதன 
முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க சவண்டும். 5 சுரங்கங்களில் இருந்து ரூ. 4,50,500/-. 

அட்டவரண 7.11: 5 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

 மநைடி மவரலவாய்ப்பு மரறமுக மவரலவாய்ப்பு 

P1 20 சபர ் 30 சபர ்

P2 40 சபர ் 25 சபர ்

E1 9 சபர ் 10 சபர ்

E2 குத்தகக காலாவதியானது 

E3 18 சபர ் 15 சபர ்

பமாத்தம் 87 சபர ் 80 சபர ்

இந்த 5 சுரங்கங்கள் மூலம் பமாத்தம் 87 சபருக்கு சவகல வாய்ப்பு கிகடக்கும். 

பசுரம அைண் வளை்சச்ி - 
அட்டவரண 7.12: பசுரம அைண் வளை்சச்ியின் நன்ரமகள் 5 சுைங்கங்கள் 

குறியீடு 

நடுவதற்கு 

முன்பமாழிய
ப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிை ்

பிரழப்பு % 

பைப்பளவு 

ச.மீ 

இனத்தின் 

பபயை ்

வளைக்்கப்படும் என 

எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 50 80% 500 சவம்பு, புங்கன், 

சகசுவரினா 

மை்றும் பிை 

வட்டார 

மரங்கள் 

 

40 

P2 80 80% 700 70 

E1 150 80% 1500 120 

E2 குத்தகக காலாவதியானது 

E3 150 80% 1500 சவம்பு 120 

பமாத்தம் 430 80% 4550  350 

 

முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்பகடயில், சவம்பு, சகசுவரினா, 
புங்கன் சபான்ை பூரவ்ீக இனங்களின் வளரே்ச்ி 5 ஆண்டுகளில் 430 மரங்கள் வீதம் 80% 
உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் 350 ஆக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 4550 ேதுர 
மீட்டர ்பரப்பளவில் மரங்கள். 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 8: திட்டப் பயன்கள் 
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அத்தியாயம் 8: திட்டப் பயன்கள் 

8.1 மதரவ அடிப்பரடயிலான மதிப்பீடு 

  தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, பபரியகவுண்டாபுரம் 
கிராமத்தின் ேரச்வ எண். 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) கிராமத்தில் 1.00.0 பெக்சடர ்
பரப்பளவில் அகமந்துள்ள ோதாரணக் கல் சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 10 கிமீ சுை்ைளவில் 
அகமந்துள்ள கிராமங்களில் ேமூக-பபாருளாதார ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. சுகாதாரம், 
சபாக்குவரத்து, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர,் உயரக்ல்வி மை்றும் சுகாதார வேதிகள் 
சபான்ை அடிப்பகட வேதிகள் இல்கல என்பகத பவளிப்படுத்துகிைது. இப்பகுதியில் 
கல்வியறிவு விகிதம் குகைவாக உள்ளது மை்றும் மக்கள் பபரும்பாலும் சுரங்கம் மை்றும் 
விவோயம் பதாடரப்ான நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர ் என்பகதயும் 
கணக்பகடுப்பு பவளிப்படுத்துகிைது.  

8.2 முன்பமாழியப்பட்ட நல நடவடிக்ரககள் 

  உள்ளூர ் மக்களின் சில எதிரப்ாரப்்புககள நிவரத்்தி பேய்வதை்கும், 
பபருநிறுவன ேமூகப் பபாறுப்பிை்கான அரப்்பணிப்பாகவும், குவாரி நிரவ்ாகத்தின் 
மூலம் திட்ட முன்பமாழிபவரக்ள் 2.5 கி.மீ பதாகலவில் உள்ள கிராமங்களில் பின்வரும் 
ேமூக-பபாருளாதார நல நடவடிக்ககககள சமை்பகாள்வாரக்ள். பபாது 
விோரகணயின் சபாது எழுப்பப்படும் பிரேச்ிகனகளுக்கு ஏை்ப சமலும் சதகவ 
மதிப்பீடு பேய்யப்படும். 

8.2.1 நலச ்பசயல்பாடுகள் 

  சநரடி மை்றும் மகைமுக சவகல வாய்ப்புகள் தவிர, குவாரி நிரவ்ாகம் 
கிராமங்களின் நிகலகமகய சமம்படுத்துவதை்காக சுை்றியுள்ள இரண்டு 
கிராமங்களில் நலன்புரி பேயல்பாடுககள சமை்பகாள்ளும். 

8.3 மவரல வாய்ப்பு 

  20 சபருக்கு சுரங்க நிரவ்ாகத்திை்கு முழுசநர சவகலவாய்ப்பு. எக்ஸ்கசவட்டர,் 

சபாக்குவரத்து சபான்ை நடவடிக்கககளுக்கு. குவாரியில் பபரும்பாலும் உள்ளூர ்

நபரக்ள் பணியமரத்்தப்படுவாரக்ள். பபாருளாதார அம்ேங்களில் சுரங்கத்தின் 

தாக்கத்கத பதளிவாக எதிரப்ாரக்்கலாம். சவகல வாய்ப்பு இந்த குடும்பங்களின் 

பபாருளாதார நிகலகமககள சநரடியாக சமம்படுத்துவசதாடு, வணிக மை்றும் 

சேகவ ோரந்்த நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டுள்ள பல குடும்பங்களுக்கு மகைமுகமாக 

சவகலவாய்ப்கப வழங்கும். 

  திட்டத்தில் உள்ளூர ் மக்களின் சவகலவாய்ப்பு பிராந்தியத்தின் பேழிப்கப 
சமம்படுத்தும். இகவ அப்பகுதியின் ேமூக-பபாருளாதார நிகலகமககள ஓரளவு 
சமம்படுத்தும். 

8.4 சமூக-பபாருளாதாை நலச ்பசயல்பாடுகளுக்கான பட்பஜட் 

  பசுகமபகுதி திட்டம் கருத்தில் பகாள்ளப்பட்டது. 01/05/2018 சததியிடட் 
பமசமாராண்டம் எண்:F NO 22-65/2017-IA-III இன் படி, திட்டே ் பேலவின் 
பசுகமபகுதியில் பபாருந்தக்கூடிய CER 2% ஆகும். SEIAA-TN க்கு வழங்கப்பட்ட CSR 
நடவடிக்கககளின் வரவுபேலவுத் திட்டத்தின் முன்பமாழியப்பட்ட பிரமாணப் 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 8: திட்டப் பயன்கள் 
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பத்திரம். பபாது விோரகணயின் சபாது பபாதுமக்களின் கருத்துக்களுக்கு ஏை்ப 
சமலும் CSR நடவடிக்கககள் அகடயாளம் காணப்படும். 

அட்டவரண8.1 CER பசலவு 

திட்ட பேலவு CER @ 2% 

5,214,000 1,04,280 

8.5 சுருக்கம் 

  திட்டே ் பேயல்பாடு மை்றும் நிரவ்ாகமானது உள்ளூர ் பஞ்ோயத்துக்கு 
ஆதரவளிப்பசதாடு, இப்பகுதியில் உள்ள பபாது வேதிகளின் சமம்பாட்டிை்காக மை்ை 
வகக உதவிககளயும் வழங்கும். குவாரி நிரவ்ாகம் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் 
இருந்து பகுதி திைன் மை்றும் திைகமயை்ை பதாழிலாளரக்கள நியமிக்கும். 
ஒட்டுபமாத்த விகளவு ஊழியரக்ளின் வாங்கும் ேக்திகய சமம்படுத்தும், இதனால் 
வாழ்க்ககத் தரம் உயரும். சபாக்குவரத்து, மருத்துவம், கல்வி மை்றும் பிை குடிகம 
வேதிகள் எதிரக்ாலத்தில் ஊக்கம் பபறும். இது ஒரு பபரிய சநரம்கையான 
நன்கமயாக கருதப்படுகிைது. 



தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 9: சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

என்விமைா ைிமசாைச்ஸ், மும்ரப  194 

அத்தியாயம் 9: சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

 

9.0 சுற்றுசச்ூழல் பசலவு பலன் பகுப்பாய்வு 

பேப்டம்பர ் 14, 2006 சததியிட்ட EIA அறிவிப்பின்படி; அவ்வப்சபாது திருத்தப்பட்டபடி, 
'சுை்றுேச்ூழல் பேலவு பலன் பகுப்பாய்வு' பை்றிய இந்த அத்தியாயம் ஸ்சகாப்பிங் 
கட்டத்தில் பரிந்துகரக்கப்பட்டால் மட்டுசம பபாருந்தும். 
 

பிந்கதய, சுரங்க நடவடிக்கககள், சுரங்க நடவடிக்கககள் நிறுத்தப்பட்ட பிைகு, 
சுரங்கத்தின் கீழ் உள்ள பகுதி நீர ்சதக்கமாக பயன்படுத்தப்படும். 
 

பிந்கதய சுரங்கத்தில், திைந்தபவளி சுரங்கங்களில் இருந்து பவளிசயறும் 
பவை்றிடங்கள் மிகப்பபரிய நிலத்தடி நீர ்சதக்கங்களாக பேயல்படுகின்ைன மை்றும் 
நிலத்தடி நீகர பவளிசயை்றும். இதனால், நீரத்்சதக்கத்கத சமம்படுத்துவது, 
அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர ்மட்டத்கத பராமரிக்கவும், பாதுகாக்கவும் உதவும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 10: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் (EMP) 
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அத்தியாயம் 10: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம் (EMP) 
 

10.1 அறிமுகம் 

  சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமத் திட்டமானது, பாதகமான சுை்றுேச்ூழல் 
தாக்கங்ககள அகை்ை அல்லது ஏை்றுக்பகாள்ளக்கூடிய அளவிை்கு குகைக்க, 
திட்டத்கத பேயல்படுத்துதல் மை்றும் பேயல்பாட்டின் சபாது எடுக்க சவண்டிய 
தணிப்பு, சமலாண்கம, கண்காணிப்பு மை்றும் நிறுவன நடவடிக்கககளின் 
பதாகுப்கபக் பகாண்டுள்ளது. 

• ஒட்டுபமாத்த சுை்றுேச்ூழல் பாதுகாப்பு. 

• இயை்கக வளங்கள் மை்றும் நீகரக் குகைத்தல். 

• பதாழிலாளர ்மை்றும் மக்களின் பாதுகாப்பு, நலன் மை்றும் நல்ல ஆசராக்கியம். 

• அகனத்து கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் திைம்பட பேயல்பாட்கட உறுதி 
பேய்யவும். 

• ோத்தியமான சபரழிவுகள் மை்றும் விபத்துகளுக்கு எதிராக விழிப்புணரவ்ு. 

• ஒட்டுபமாத்த மை்றும் நீண்டகால தாக்கங்ககள கண்காணித்தல். 

• அகனத்து கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் திைம்பட பேயல்பாட்கட உறுதி 
பேய்யவும். 

• கழிவு உை்பத்தி மை்றும் மாசுபாடு. 

• விரிவாக்கத் திட்டத்தில் பல்சவறு பேயல்பாடுகளால் பாதிக்கப்படக்கூடிய 
சூழலின் கூறுகள், தை்சபாகதய சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமத் திட்ட முகவரிகளின் 
நியாயமான பயன்பாடு. 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தில் பேயல்படுத்தப்படும் சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமத் 
திட்டம், பின்வரும் தகலப்புகளின் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

• காை்று தர சமலாண்கம 

• ஒலி சமலாண்கம 

• நீர ்சமலாண்கம 

• திடக்கழிவு சமலாண்கம 

• நில மீட்பு 

• பசுகம சமம்பாடு & சதாட்டம் 

10.2 காற்றின் தை மமலாண்ரம 

  பவவ்சவறு சுை்றுேச்ூழல் அளவுருக்களில் சுரங்கத்தின் தாக்கங்ககளக் குகைக்க 
மை்றும் CPCB யின் பரிந்துகரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் காை்று மை்றும் நீரின் தரத்கத 
கவத்திருக்க, ஒரு சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கம திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இப்பகுதியில் சுரங்கம் சதாண்டுவதால் ஏை்படும் அகனத்து சுை்றுேச்ூழல் மை்றும் 
சுை்றுேச்ூழல் பிரேச்ிகனகளுக்கு தீரவ்ு காண இது உதவும் 
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  சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமத் திட்டமானது, சுரங்கம் அகை்ைப்பட்ட நிலத்தின் 
மீட்பு மை்றும் மறுவாழ்வு நடவடிக்கககளுடன் சுை்றுேச்ூழலின் பாதிப்கபக் 
குகைப்பதை்கான அகனத்து தடுப்பு மை்றும் தணிப்பு நடவடிக்ககககளயும் 
உள்ளடக்கியது. 

  எக்ஸ்கசவேன், ஏை்றுதல், இைக்குதல் மை்றும் சபாக்குவரத்து சபான்ைகவ 
துகள்ககள உருவாக்கும் தனிப்பட்ட பேயல்பாடுகள் ஆகும். சுரங்க நடவடிக்ககயின் 
சபாது ஏை்படும் பபாதுவான காை்று மாசுபாடு தூசி, புகக, ேல்பர ் கட ஆக்கேடு, 
கநட்ரஜன் கட ஆக்கேடு சபான்ைவை்கை உள்ளடக்கியது. இகவ மனித ஆசராக்கிய 
நிகலகளில் எதிரம்கையான விகளவுககள ஏை்படுத்தும் பேறிவு, துகள் அளவு 
மை்றும் சமை்கூறிய மாசுக்களுடன் பவளிப்படும் கால அளகவப் பபாறுத்து. 
இருப்பினும், ேரியான முன்பனேே்ரிக்கககள் காை்று மாசுபாட்டின் எதிரம்கையான 
தாக்கத்கத குகைக்க உதவும். 

10.2.1 காற்று மாசுபாட்டின் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

A. தூசி மாசுபாடு 

 காை்றில் உள்ள முக்கிய மாசுபாடு துகள்கள் (PM10) ஆகும், இது பல்சவறு சுரங்க 
நடவடிக்கககளால் உருவாக்கப்படுகிைது. இருப்பினும், தூசி மாசுபாட்டின் 
தாக்கத்கத குகைக்க பல்சவறு சுரங்க நடவடிக்கககளின் சபாது பின்வரும் 
நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும். 

அ) துரளயிடுதல் மற்றும் பவடிப்பு நடவடிக்ரககளின் மபாது 

• துகளயிடும் கருவிகளில் தூசி கவேங்ககளப் பயன்படுத்துதல் மை்றும் ஈரமான 
துகளயிடல் முகைககளப் பின்பை்றுதல். 

• பாதகமான வானிகலயின் சபாது பவடிப்பகதத் தவிரக்்கவும். 
• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிக்கும் பயிை்சியின் பயன்பாடு 

• இவ்வாறு, துகளயிடுதல் மை்றும் பவடித்தல் காரணமாக உருவாகும் மாசு 

குகைக்கப்படும். 

b) ஏற்றுதல் மற்றும் மபாக்குவைத்து பசயல்பாட்டின் மபாது 

• கிழிந்த மை்றும் துண்டு துண்டான ோதாரணக் கல் கெட்ராலிக் 

எக்ஸ்கசவேன் மை்றும் முன் முகன ஏை்றிகயப் பயன்படுத்தி உயரத்்தப்பட்டு 

டிப்பரக்ளில் ஏை்ைப்படும். 

• சபாக்குவரத்து மை்றும் அணுகு ோகலகளில் பதாடரந்்து தண்ணீர ்பதளித்தல். 
• சபாக்குவரத்து ோகலககள அவ்வப்சபாது பராமரித்தல் 

• அகனத்து டிப்பரக்ளும் சமசல தாரப்்பாய் தாள்களால் மூடப்பட்டு, கசிவு 

ஏை்படுவகதத் தவிரக்்கும். 

• டீேல் என்ஜின்களில் இருந்து துகள்கள் மை்றும் வாயு உமிழ்கவக் குகைக்க 

அகனத்து உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு. 

c) காற்று மாசுபாட்ரடக் கண்காணித்தல் 

• தரத்கத மதிப்பிடுவதை்கும், ேரியான சநரத்தில் ேரிபேய்யும் 

நடவடிக்கககளுக்காகவும் அவ்வப்சபாது சுை்றுப்புை காை்றின் தரக் 

கண்காணிப்பு சமை்பகாள்ளப்படும். 
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B. வாயு மாசுபாடு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

  சுரங்க நடவடிக்கககளில், டீேல் என்ஜின்கள், பிை வாகனங்கள் மை்றும் 
உபகரணங்களில் இருந்து வாயு பவளிசயை்ைத்தின் ஒசர ஆதாரம். 

  இயந்திரங்களின் டீேல் என்ஜின்களில் இருந்து பவளிசயறும் புகக அல்லது 
கண்ணுக்குத் பதரியாத வாயுக்களான ேல்பர ் கட ஆக்கேடு, கநட்ரஜனின் 
ஆக்கேடுகள் மை்றும் எரிபபாருளின் முழுகமயை்ை எரிப்பு காரணமாக 
எரிக்கப்படாத கெட்சராகாரப்ன்கள் சபான்ைவை்கைக் காணலாம். காரணங்கள் 
எரிபபாருளின் தரம், இயந்திரத்தின் முகையை்ை பேயல்பாடு சபான்ைகவயாக 
இருக்கலாம். 

  இயந்திரங்களின் ேரியான பராமரிப்பு எரிப்பு பேயல்முகைகய 
சமம்படுத்துகிைது மை்றும் மாசுபாட்கடக் குகைக்கிைது. இந்த வாயுக்களின் விகளவு, 
பேயல்பாட்டில் உள்ள கருவியின் சுை்றுப்புைங்களுக்கு மட்டுசம இருக்கும் மை்றும் 
அருகிலுள்ள ேமூகத்கத பாதிக்காது. 

10.3 சத்தம் மற்றும் தரை அதிை்வு மமலாண்ரம 

10.3.1 சத்தம் குரறப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 

• சிறிய அளவிலான பவடிப்பு நடத்தப்படும். 

• தாமதத்திை்கான கட்டணம் உகந்ததாக கவக்கப்படும். 

• குவாரி சவகல பேய்யும் பகுதியில் பணியாளரக்ள் யாரும் இல்லாத மதிய உணவு 

  சநரத்தில் (மதியம்) பவடிப்பு நடத்தப்படும். 

• அகனத்து சுரங்க இயந்திரங்கள் மை்றும் சபாக்குவரத்து வாகனங்களின் கால  

  பராமரிப்பு 

• அகனத்து குவாரி இயந்திரங்களுக்கும் பயனுள்ள கேலன்ேரக்கள வழங்குதல் 

• அதிக ேத்தம் உருவாக்கும் பேயல்பாடுகளுக்கு ஆளாகும் பதாழிலாளரக்ளுக்கு  

  காது பிளக்குகள்/காது மஃப்ககள வழங்குதல் 

• இகரேே்ல் திகரயாக பேயல்பட குவாரி குத்தகக எல்கலகய சுை்றி      

  அடரத்்தியான சதாட்டத்கத உருவாக்குதல். 

• வழக்கமான இகரேே்ல் கண்காணிப்பு சமை்பகாள்ளப்படும். 

10.3.2 அதிை்வு குரறப்பு 

• குத்தககக்கு அருகாகமயில் குடியிருப்புகள் இல்லாவிட்டாலும், நில 

அதிரவ்ுகள் மை்றும் ேத்தத்கத குகைந்தபட்ேமாக கவத்திருக்கும் வககயில் 

பவடிக்கும் முகை வடிவகமக்கப்படும். 

• தாமதமான படட்டசனட்டரக்களப் பயன்படுத்தி பல வரிகே பவடிப்கபப் 

பின்பை்றுவதன் மூலம் பவடிப்பின் அதிரப்வண் உகந்ததாக இருக்கும். 

• பைக்கும் பாகைக் கட்டுப்பாட்டுக்கு அதிக முன்னுரிகம பகாடுக்கப்படும் 

மை்றும் பவடிக்கும் முகை, ஸ்படம்மிங் பநடுவரிகே, ஒரு துகளக்கு கட்டணம் 

சபான்ைகவ, முன்பு விவாதிக்கப்பட்டபடி, பைக்கும் பாகைகயக் கட்டுப்படுத்த 

வாய்ப்புள்ளது. கூடுதலாக, பவடிக்கும் தண்டு டிரங்க் கலன் துரப்பண 

சில்லுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் மை்றும் காை்று பவடிப்கப குகைந்தபட்ேமாக 

கவத்திருக்க பவட்டும். 
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10.4 நீை ்மமலாண்ரம 

10.4.1 மமற்பைப்பு நீை் மமலாண்ரம 

  மாை்ைப்பட்ட நிலப்பரப்பு சுரங்க குத்தகக பகுதிக்குள் வடிகால் அகமப்கப 
மாை்றும். இருப்பினும், சுரங்க குத்தகக பகுதிக்கு பவளிசய நிலப்பரப்பு அல்லது 
வடிகால் அகமப்பில் எந்த மாை்ைமும் இருக்காது. இருப்புக்கள் தீரந்்த பிைகு சுரங்க 
நடவடிக்கககளின் முடிவில், அப்பகுதி ஏை்றுக்பகாள்ளக்கூடிய அளவிலான சுய-
நிகலயான சுை்றுேச்ூழல் அகமப்புக்கு மீட்டகமக்கப்படும், இது சமல் பபஞ்சுகள் 
மை்றும் பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் குத்தகக காலத்தின் முடிவில் சுரங்க குழிககள 
உருவாக்குகிைது. பபாருத்தமான ோய்வு மை்றும் சவலிகள் அகமக்கப்பட்ட 
எல்கலகளுடன் நீர ்சதக்கமாக மாை்ைப்படும் 

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கு சமை்பரப்பு நீர ் பயன்படுத்தப்படாது. சமலும், 
சுரங்கத்தில் இருந்து சமை்பரப்பு நீரந்ிகலகளில் பவளிசயை்ைம் இருக்காது. சுரங்கம் 
மை்றும் அகதே ் ோரந்்த பேயல்பாடுகளில் கழிவு நீர ் உை்பத்தி இல்கல. எனசவ 
சமை்பரப்பு நீரில் எந்த பாதிப்பும் ஏை்படாது. சுரங்க அலுவலகம் மை்றும் 
தங்குமிடங்களில் இருந்து வீட்டுக் கழிவுகள் மட்டுசம உை்பத்தி பேய்யப்படும். வீட்டுக் 
கழிவுகள் பேப்டிக் சடங்கில் பவளிசயை்ைப்பட்டு அகதத் பதாடரந்்து 
ஊைகவக்கப்படும். பிதவிர, கமன்ட் அவுட் பமட்டீரியலில் நேச்ுத் தனிமம் இருக்காது, 
இது நிலத்தடி/சமை்பரப்பு நீகர மாசுபடுத்தும். 

10.4.2 நிலத்தடி நீை் மமலாண்ரம 

  இப்பகுதியில் உள்ள நீர ் சகாகட காலத்தில் 70மீ மை்றும் மகழக்காலத்தில் 65மீ 
ஆகும், இது அருகில் உள்ள ஆழ்துகள கிணறுகள் மை்றும் ஏை்கனசவ உள்ள தனியார ்
ஆழ்துகள கிணறுகளில் இருந்து பபைப்பட்ட தரவு மூலம் குத்தகக பகுதி முழுவதுமாக 
பரந்த ோரச்னாககட் உருவாக்கத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும். அதனால் நிலத்தடி நீர ்
பிரேக்ன வராது. இதனால், சுரங்க நடவடிக்கககள் நிலத்தடி நீரில் குறுக்கிடாது. 

10.4.3 கழிவு நீை் மமலாண்ரம 

• சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து பவளிசயறும் வீட்டுக் கழிவு நீகர அகை்ை 

பேப்டிக் சடங்க் மை்றும் ஊைகவக்கும் குழி ஏை்படுத்தப்படும். 

• சுரங்கப் பள்ளத்தில் மகழநீர ் நுகழவகதத் தடுக்க மாகல வடிகால்கள் 

அகமக்கப்படும். 

• வண்டல் மண்கண தடுத்து நிறுத்தும் இடங்களில் பதாட்டிகள் அகமத்தல். 

• சுரங்கக் குழியில் விழும் மகழநீர ்கீழ் பபஞ்சுகளில் சேகரிக்கப்பட்டு தூசிகய 

அடக்குவதை்கும் சதாட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

• நிலத்தடி நீரின் தரம் குறித்து பதாடரந்்து கண்காணிப்பு சமை்பகாள்ளப்படும். 

10.4.4 நீை் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

• நீைின் உகந்த பயன்பாடு 

  ஆரம்பத்தில், குவாரி குழி நீரிலிருந்து (கிகடக்கும் சபாது) மை்றும் அருகிலுள்ள 

ஆழ்துகள கிணறுகள் மூலம் சடங்கரக்ள் மூலம் தண்ணீர ் பபைப்படும். குடிநீர ்

சதகவக்கு அருகில் உள்ள சபாரப்வல்லில் இருந்து தண்ணீர ்ேப்கள பேய்யப்படும். 
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• நீை் மறுசுழற்சி 

  கழிவு நீர ் உருவாக்கம் திட்டமிடப்படவில்கல. சுரங்க அலுவலகத்தில் இருந்து 

பவளிசயறும் வீட்டுக் கழிவு நீகர அகை்றுவதை்கு பேப்டிக் சடங்குகள் மை்றும் 

ஊைகவக்கும் குழிகள் வழங்கப்படும், அசத ேமயம் மகழக்காலத்தில் அதாவது 

பருவமகழயின் சபாது சுரங்கக் குழியில் விழும் மகழநீகர கீழ் பபஞ்சுகளில் 

சேகரித்து தூசிகய அடக்குவதை்கும் சதாட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

• மரழநீை் மசகைிப்பு 

  சுரங்க நிரவ்ாகம், அருகிலுள்ள கிராமங்களில் உள்ள பபாதுக் கட்டிடங்களில் 

மகழநீகர சேகரிக்கவும், கிகடக்கக்கூடிய ஆழ்துகள கிணறு/ குழாய் கிணறு மூலம் 

நிலத்திை்கு ோரஜ்் பேய்யவும் உள்ளூர ்கிராம பஞ்ோயத்துகளின் முன் அனுமதியுடன் 

சமை்கூகர அறுவகட கட்டகமப்புககள அகமக்கும். சமலும், கமனட் அவுட் குழியில் 

உருவாக்கப்பட்ட நீரத்்சதக்கம், அருகிலுள்ள கிராம மக்களுக்கு கூடுதல் நீர ்

ஆதாரமாக பேயல்படுவசதாடு, அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்கத 

மீட்படடுக்கவும் உதவும். இந்த பகாத்து மகழ நீகரே ் சேகரிக்கும் திைன் 

பகாண்டது2582m3/ஆண்டுசுரங்கம் அல்லாத குழிகளில் மை்றும் தூசிகய 

அடக்குவதை்கும் சதாட்டத்திை்கும் பயன்படுத்தப்படும். 

10.5 திடக்கழிவு மமலாண்ரம 

  குத்தகக பகுதிக்குள் சமல் மண் அல்லது கீழ்நிகல இல்கல. சதாண்டப்பட்ட 
பமாத்த ROM விை்பகனயானது; எனசவ, மீட்பு 100% ஆகும். 

10.6 நில மீட்பு 

  அங்கீகரிக்கப்பட்ட முை்சபாக்கான குவாரி மூடல் திட்டத்தின்படி நில மீட்பு 
சமை்பகாள்ளப்படும். சுரங்கம் அகை்ைப்பட்ட பகுதி நீரந்ிகலயாக சமம்படுத்தப்படும், 
இது மகழ நீர ் சேகரிப்பு அகமப்பாகே ் பேயல்பட்டு அருகிலுள்ள பகுதியில் 
நீரம்ட்டத்கத அதிகரிக்க உதவுகிைது. பாதுகாப்பு மண்டலம் மை்றும் சமல் பபஞ்சுகள் 
முழுவதும் சதாட்டம் சமை்பகாள்ளப்படும். 

10.7 பசுரம அைண் மமம்பாடு 

  பசுகம அரண் மை்றும் சதாட்டம் குத்தகக பகுதியில் பேக்ே பபல்ட்கட 
வழங்குவதை்கும், அழகியல் சதாை்ைத்கதக் பகாடுப்பதை்கும், தப்பிசயாடிய 
உமிழ்கவ நீக்குவதை்கும், ேத்தத்தின் தாக்கத்கதக் கட்டுப்படுத்துவதை்கும், 
கருத்தியல் கட்டத்தில், பசுகமப் பட்கட / சதாட்டம் சமை்பகாள்ளப்படும் பாதுகாப்பு 
மண்டலம் மை்றும் 0.15 பெக்சடர ் பரப்பளவு பகாண்ட குழியின் சமல் பபஞ்சுகளில் 
உருவாக்கப்பட்டது. ஒரு பெக்சடர ்நிலத்தில் 50 மரக்கன்றுகள் நடப்படும். 

10.8 கூட்டாண்ரம சமூகப் பபாறுப்பு 

 குவாரி நிரவ்ாகம் உள்ளூர ்பஞ்ோயத்துக்கு ஆதரவளிப்பதுடன், இப்பகுதியில் உள்ள 
பபாது வேதிகளின் சமம்பாட்டிை்கு மை்ை வகக உதவிககளயும் வழங்கும். குவாரி 
நிரவ்ாகம் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் இருந்து பகுதி திைன் மை்றும் திைகமயை்ை 
பதாழிலாளரக்கள நியமிக்கும். ஒட்டுபமாத்த விகளவு ஊழியரக்ளின் வாங்கும் 
ேக்திகய சமம்படுத்தும், இதனால் உயரந்்த வாழ்க்ககத் தரம். சிைந்த கல்வி, 
சமம்படுத்தப்பட்ட சுகாதாரம் மை்றும் சுகாதார வேதிகள், வீட்டுவேதி மை்றும் 
நுகரச்வார ்பபாருட்ககள வாங்குதல். சபாக்குவரத்து, மருத்துவம், கல்வி மை்றும் பிை 
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குடிகம வேதிகள் எதிரக்ாலத்தில் ஊக்கம் பபறும். இது ஒரு பபரிய சநரம்கையான 
நன்கமயாக கருதப்படுகிைது. 

10.9 பதாழில்துரற சுகாதாைம், பதாழில் அபாயங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு 

  சுரங்கங்களில் பணி நிகலகமகள் சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர ் பஜனரல் 
(DGMS) ேட்டங்களால் நிரவ்கிக்கப்படுகிைது. சுரங்கே ் ேட்டத்தின் 
வழிகாட்டுதல்களின்படி, நிரவ்ாகம் சதகவயான அகனத்து முன்பனேே்ரிக்கக 
நடவடிக்ககககளயும் எடுக்கும். குத்தகக பகுதிக்குள் ோதாரண சுகாதார வேதிகள் 
வழங்கப்படும். நிரவ்ாகம் அவ்வப்சபாது பதாழிலாளரக்ளின் சுகாதாரப் 
பரிசோதகனகய சமை்பகாள்ளும். 

  சுரங்கங்களில் ஈடுபடும் பதாழில்ோர ் அபாயங்கள் தூசி மாசுபாடு, ஒலி 
மாசுபாடு மை்றும் நகரும் பபல்ட் கன்சவயரக்ளால் ஏை்படும் காயங்கள், 
உபகரணங்கள் மை்றும் உயரமான இடங்களிலிருந்து விழுதல் ஆகியவை்றுடன் 
பதாடரப்ுகடயது. DGMS இந்த பதாழில்ோர ்அபாயங்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பிை்கு 
சதகவயான வழிகாட்டுதல்ககள வழங்கியுள்ளது. நிரவ்ாகம் இந்த 
வழிகாட்டுதல்ககள கண்டிப்பாக பின்பை்றும். பதாழிலாளரக்ளுக்கு சதகவயான 
அகனத்து முதலுதவி மை்றும் மருத்துவ வேதிகளும் பேய்து தரப்படும். குவாரியானது 
ேரியான தீ பாதுகாப்பு மை்றும் தீயகணப்பு கருவிகளுடன் நன்கு 
பபாருத்தப்பட்டிருக்கும். அகனத்து ஆபசரட்டரக்ள் மை்றும் பமக்கானிக்குகள் தீகய 
அகணக்கும் கருவிககளக் ககயாள பயிை்சி அளிக்கப்படுவாரக்ள். சமலும் 
ஆபத்தான பகுதிகளில் பணிபுரியும் நபரக்ளுக்கு சதகவயான அகனத்து பாதுகாப்பு 
உபகரணங்களான பெல்பமட், பிரதிபலிப்பு ஜாக்பகட்டுகள், பாதுகாப்பு 
கண்ணாடிகள், காது பிளக்ஸ், காதணிகள் சபான்ைகவ வழங்கப்படும். 

10.10 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டத்திற்கான பட்பஜட் ஒதுக்கீடு 

 பல்சவறு சுை்றுேச்ூழல் பாதுகாப்பு மை்றும் கட்டுப்பாட்டு 
நடவடிக்கககளுக்கான சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கம திட்டத்தின் விவரங்கள் மை்றும் 
மூலதனம் மை்றும் வருடாந்திர பதாடரே்ச்ியான பேலவு ஆகியகவ அட்டவரண 10.1 
இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

அட்டவரண 10.1: EMP ஐ பசயல்படுத்துவதற்கான பட்பஜட் 
வ. 

எண் 
பபாருளின் விளக்கம் 

மூலதன பசலவு 

(ரூ.) 
1 காை்று மாசு கட்டுப்பாடு -  

பகாண்டு பேல்லும் ோகல மை்றும் 
சதாட்டங்களில் தண்ணீர ்பதளித்தல் 

52,000 

2 நீர ்மாசு கட்டுப்பாடு  
(குடிசயறும் பதாட்டி, காரல்ாண்ட் 
வடிகால்கள் சபான்ைகவ) 

18,000 

3 இகரேே்ல் நிகல கண்காணிப்பு 2,000 

4 தகர அதிரவ்ு சோதகன 4,000 

பமாத்த EMP பசலவு 76,000 

ஐந்து வருடங்களுக்கான பமாத்த EMP பசலவு 3,80,000 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமதத்ில் அகமந்துள்ள, 

5.505 பெக்சடர ்பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும சுரங்கத்திை்கான 

வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 10: சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் (EMP) 
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10.11 முடிவுரை 

  விவாதிக்கப்பட்டபடி, அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் பல்சவறு மாசுககள 
கட்டுப்படுத்த சபாதுமான தடுப்பு நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படும் என்பதால், 
இத்திட்டம் அப்பகுதியின் சூழலியல் மீது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏை்படுத்த 
வாய்ப்பில்கல என்று உறுதியாகக் கூைலாம். அப்பகுதிகயே ் சுை்றியுள்ள பசுகமப் 
பட்கட சமம்பாடு ஒரு பயனுள்ள மாசுக்கட்டுப்பாட்டு உத்தியாகவும், அசத சபால் 
சுரங்கத்தால் பவளியிடப்படும் மாசுககளக் கட்டுப்படுத்தவும் எடுத்துக் 
பகாள்ளப்படும். 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 

 

11.1 அறிமுகம் 

  கட்டுமானத் பதாழிலுக்கு ோதாரணக் கல்  முக்கிய சதகவ. தமிழ்நாடு மாநிலம், 

சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகா, பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 5.50.5 

பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட 2 முன்பமாழியப்பட்ட மை்றும் 3 தை்சபாதுள்ள  

குவாரிககள உள்ளடக்கிய அகனத்து குவாரிகளின் ஒட்டுபமாத்த சுகமககளக் 

கருத்தில் பகாண்டு இந்த EIA அறிக்கக தயாரிக்கப்பட்டது. 1 ஜூகல 2016 சததியிட்ட 

MoEF & CC அறிவிப்பு SO 2269(E) இன் படி கிளஸ்டர ்பகுதி கணக்கிடப்பட்டது. 

இந்த EIA அறிக்கக பபைப்பட்ட ToRக்கு இணங்க தயாரிக்கப்பட்டது - 

• கடிதம் எண் SEIAA-TN/F.No.8118/SEAC/ToR-922/2020, சததி 16.04.2021. 

  அடிப்பகடக் கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரே் ் - சம 2021 காலகட்டத்தில் 

சமை்பகாள்ளப்பட்டது, இந்தத் திட்டங்களால் ஏை்படும் ஒட்டுபமாத்த பாதிப்புககளக் 

கருத்தில் பகாள்வதை்காக இந்தத் EIA மை்றும் EMP அறிக்கக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, 

ஒட்டுபமாத்த சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு ஆய்வு சமை்பகாள்ளப்படுகிைது, அகதத் 
பதாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு அந்த பாதகமான தாக்கங்ககள குகைக்க தனித்தனியாக 

விரிவான சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கம திட்டம் (EMP). 

"தமிழ்நாடு SEIAA இலிருந்து சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி வழங்குவதற்கான பபாது 

விசாைரணரய மமற்பகாள்வதற்காக ToR வழங்கப்பட்ட மற்றும் நிரலயான ToR 

அடிப்பரடயில் தயாைிக்கப்பட்ட வரைவு EIA அறிக்ரக" 

அட்டவரண 11.1: திட்ட முன்பமாழிபவைின் விவைங்கள் 

திட்டத்தின் பபயர ் திரு.ே. விஜயகுமார ்ோதாரணக் கல்  சுரங்கம் 

புல எண். 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) 

அளவு 1.00.0 பெக்சடர ்

நில வகக அரசு நிலம் 

கிராமம் மை்றும் 

மாவட்டம் 

பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமம், வாழப்பாடி தாலுகா, 

சேலம் மாவட்டம் 

அட்டவரண 11.2: 500 M சுற்றளவிற்குள் குவாைி விவைங்கள் 

குறியீ
டு 

குத்தரகதாைைின் 

பபயை் 
புல எண்கள் 

பைப்பு 

(பெ) 
குத்தரக காலம் 

தற்மபாரதய 

E1. திருமதி.ஆர.் விஜயா 158/2 0.66.5 
26.05.2018 முதல் 

25.05.2023 வகர 

E2. திருமதி.வி. செமலதா 158/1 (பி-3) 0.34.0 
02.05.2011 முதல் 

01.05.2021 வகர 

E3. திரு. ே. விஜயகுமார ் 158/1 1.50.0 
07.01.2018 முதல் 

06.01.2023 வகர 

முன்பமாழியப்பட்டது 

P1. திரு. சி. விஜயகுமார ் 158/1 (பி-2) 1.00.0 - 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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(பிட் - 1) 

P2. திருமதி.ஆர.் விஜயா 158/1 (பி-2) (பிட்- 2) 2.00.0 - 

பமாத்த அளவு 5.505  

 

அட்டவரண 11.3: முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

வ. 
எண் 

விவைங்கள் விவைங்கள் 

1.  திட்டத்தின் வகக ோதாரணக் கல் சுரங்கத ்திட்டம் 

2.  
சுரங்கப் பகுதி 

பயன்படுத்தப்பட்டது 
1.00.0 பெக்சடர ்

3.  திட்ட இடம் 

புல எண். 158/1 (பகுதி-1) (பிட்-1) பபரியகவுண்டாபுரம் 
கிராமம், வாழப்பாடி தாலுக்கா, சேலம் மாவட்டம், 
தமிழ்நாடு. 

4.  

சுரங்க இருப்பிடம் 
இயக்கப்பட்டது 

WGS 1984 தரவு 

அட்சமைரக தீை்க்கமைரக 

11°39'21.87"N முதல் 

11°39'25.15"N வகர 

78°16'02.06"E முதல் 
78°16'09.17"E வகர 

5.  சடாசபா தாள் எண் 58 - I/06 

6.  
முன்பமாழியப்பட்ட திடட் 
தளத்தில் நில பயன்பாடு 

வனம் அல்லாத நிலம் – அரசு புைம்சபாக்கு நிலம் 

நிலப்பரப்பு: தாவரங்கள்/பயிரிடுவதை்கு ஏை்ைதாக இல்லாத 
தரிசு நிலம் 

7.  தளத்தின் நிலப்பரப்பு 
அகலயில்லாத நிலப்பரப்பு, பகுதி சமை்குப் பக்கமாக 
பமன்கமயான ோய்வாக உள்ளது 

8.  
ேராேரி கடல் மட்டத்திை்கு சமல் 
தளம் உயரம் 

347 மீ (அதிகபட்ேம்) 

9.  இருப்புகள் 

விளக்கம் 
சாதாைணக் 
கல் 

m3 இல் 
சைரள 

புவியியல் இருப்புகள் 8,75,955 மீ3 3,312 மீ3 

சுரங்க இருப்புகள் 1,81,687 மீ3 - 

மீட்படடுக்கக்கூடிய 

இருப்புகள் 

(5 ஆண்டுகள்) 

1,81,687 மீ3 - 

10.  குத்தகக காலம் 5 ஆண்டுகள் 

11.  சுரங்கத்தின் இறுதி ஆழம் 61 மீ (21 மீ ஏஜிஎல் + 40 மீ பிஜிஎல்) 

12.  தை்சபாதுள்ள குழி அளவு 131 மீ (நீ) x 69 மீ (அ) x 13 மீ (ஆ) ஏஜிஎல் 

13.  இறுதி குழி பரிமாணம் 131 மீ (நீ) x 69 மீ (அ) x 71 மீ (ஆ) 

14.  நில பயன்பாட்டு முகை 

விளக்கம் சதவிதம் 

சுரங்கக் குழிகள் / பநாறுக்கி 13% 

மரங்கள் 10% 

ோகலகள் 12% 

வாழ்விடம் 14% 

பருவகால விவோய நிலம் 49% 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 
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சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 
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ஓகட & தனியார ்கட்டிடம் 2% 

15.  காலநிகல நிகலகமகள் 

IMD தரவு, சேலம் (1971-2000) 

• மகழப்பபாழிவு - 998மிமீ/ஆண்டு 

• பவப்பநிகல - 42ºC - 23ºC 

16.  நிலத்தடி நீர ்நிகல 
நிலத்தடி நீர ் தகர மடட்த்திலிருந்து 44 முதல் 46 மீட்டர ்
ஆழத்தில் உள்ளது. 

17.  நில அதிரவ்ு மண்டலம் 

நில அதிரவ்ு அடிப்பகடயில், இந்தப் பகுதி IS-1893 (பகுதி-1)-
2002 இன் படி மண்டலம்-III இன் கீழ் 
வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனசவ, நில அதிரவ்ு ரீதியாக 
அந்த இடம் அதிக சேத அபாய மண்டலம். MSK அளவுசகால் VII 
உடன். 

18.  
அருகிலுள்ள மாநில/சதசிய 
பநடுஞ்ோகல 

• NH-79 (சேலம்- பபரம்பலூர ்ோகல)-1.03 கிமீ, வடக்கு 

• NH-179A (சேலம்- திருப்பத்தூர ் - வாணியம்பாடி ோகல)- 3.74 

கிமீ, வடசமை்கு 

SH-188 (குப்பனூர ்- சேலம் ோகல) - 9.81 கிமீ, வடக்கு 

19.  அருகிலுள்ள ரயில் நிகலயம் 

• மின்னாம்பள்ளி - 2.41கிமீ – வடகிழக்கு 

• அசயாத்தியாப்பட்டினம் ரயில் நிகலயம் : 4.08 கிமீ, 

வடசமை்கு 

20.  அருகிலுள்ள விமான நிகலயம் திருேச்ி விமான நிகலயம் – 91.2 கிமீ - பதன்கிழக்கு 

21.  
அருகில் உள்ள கிராமம்/பபரிய 
நகரம் 

ராமலிங்கபுரம் : 1.15 கிமீ, வடசமை்கு திகே 

சேலம்    : 12.21கிமீ, சமை்கு திகே 

வாழப்பாடி   : 14.54 கிமீ, கிழக்கு திகே 

22.  

அருகிலுள்ள நகரம், நகரம், 
மாவட்டத் தகலகமயகம் 
மை்றும் பதாகலவில் கி.மீ. 

• சேலம்   : 12.21கிமீ, சமை்கு திகே 

வாழப்பாடி  : 14.54 கிமீ, கிழக்கு திகே  

23.  
சுை்றுேச்ூழல் உணரத்ிைன் 
மண்டலம் 

சுரங்க குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10மீ சுை்ைளவில் 
வனவிலங்கு ேரணாலயம், சதசிய பூங்கா அல்லது 
உயிரக்்சகாள காப்பகம் இல்கல. 

24.  
ஒதுக்கப்பட்ட/பாதுகாக்கப்பட்ட 
காடுகள் 

சுரங்க குத்தககப் பகுதியிலிருந்து 10மீ சுை்ைளவில் 
வனவிலங்கு ேரணாலயம், சதசிய பூங்கா அல்லது 
உயிரக்்சகாள காப்பகம் இல்கல. 

25.  வரலாை்று/சுை்றுலா இடங்கள் 
சுரங்க குத்தகக பகுதியிலிருந்து 300மீ சுை்ைளவுக்குள் 
எதுவும் இல்கல 

26.  
10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள 
நீரந்ிகலகள் 

நீை்நிரலகள் 
தூைம் 

(கிமீ) 
திரசயில் 

நதி ஆறு 

திருமணிமுதத்ாறு 8.61 வடசமை்கு 

பவள்ளாறு 4.93 பதன்கிழக்கு 

ஏைி 
பவள்ளாளகுண்டம் ஏரி 4.87 பதன்கிழக்கு 

குமரகிரி ஏரி 9.09 வடசமை்கு 

கன்னங்குறிேச்ி ஏரி 10.20 வடசமை்கு 

ஓரட 

ஓகட 0.85 சமை்கு 
 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
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27.  
10 கிமீ சுை்ைளவில் உள்ள 
காப்புக்காடு 

காப்பு காடு 
தூைம் 

(கிமீ) திரசயில் 

ஜருகுமகல RF 3.26 பதற்கு 

குடமகல RF 5.56 வடகிழக்கு 

ஜல்லுத்துப்பட்டி RF 6.37 பதற்கு 

திம்மனூர ்RF 8.30 பதற்கு 

பவள்ளாளகுண்டம் RF 7.84 பதன்கிழக்கு 

கப்புத்தி RF 9.05 வடமமற்கு 

கல்ராயன் மகல காடு 9.25 வடகிழக்கு 
 

28.  அருகில் உள்ள மருத்துவமகன சேலம் -12.42கிமீ - சமை்கு 

29.  

குவாரி இடத்கதே ்சுை்றி 500மீ 
சுை்ைளவில் உள்ள மை்ை 
குவாரிகளின் விவரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட திடட் தளத்தில் இருந்து 500மீ சுை்ைளவில் 
பின்வரும் குவாரிகள் அகமந்துள்ளன. 
விவரங்கள்: 
ககவிடப்பட்ட குவாரி   – 1 (1.00.0 பெக்சடர)் 
தை்சபாதுள்ள குவாரி    – 3 (2.50.5 பெக்சடர)் 
முன்பமாழியப்பட்ட குவாரி – 2 (3.00.0 பெக்சடர)் 
500மீ சுை்ைளவில் தை்சபாதுள்ள மை்றும் முன்பமாழியப்பட்ட 
குவாரியின் பமாத்த பரப்பளவு 5.50.5 பெக்சடர ் ஆகும். 
திட்டம் கிளஸ்டர ்சூழ்நிகலயின் கீழ் வருகிைது. 

30.  மனித ேக்தி 
குவாரி பேயல்பாட்டிை்கு முன்பமாழியப்பட்ட பமாத்த 
பணியாளரக்ள் 20 சபர.் 

31.  நீர ்சதகவ மை்றும் ஆதாரம் 
தண்ணீர ் விை்பகனயாளரக்ள் மை்றும் அருகிலுள்ள 
ஆழ்துகள கிணறு மூலம் 2.0 KLDக்கான பமாத்த நீர ்சதகவ. 

32.  அதிக சுகம / கழிவு ேரகள உருவாக்கம் வடிவத்தில் அதிக சுகம 

33.  திட்டத்தின் பேலவு 

திட்ட பசலவு: 
A. திட்டே ்பேலவு      = ரூ. 47,31,000/- 

B. EMP பேலவு       = ரூ. 3,80,000/- 

பமாத்த திட்டே ்பேலவு (A+B)   = ரூ. 51,11,000/- 

CER பேலவு (2.0%)      = ரூ. 1,03,000/- 

பமாத்த பசலவு      = ரூ. 52,14,000/- 

 

11.1.1 சட்டப்பூை்வ விவைங்கள் 

முன்பமாழிவு - P1 

▪ குத்தககதாரர ்ோதாரணக் கல் சுரங்கக் குத்தககக்கு விண்ணப்பித்துள்ளார ்

சததி: 08.12.2020. 

▪ துல்லியமான பகுதி தகவல் பதாடரப்ு கடிதம் மாவட்ட ஆட்சியர,் சேலம் 

மாவட்டம், Rc.No.181/2020/Mines/A, சததி 22.06.2020. 

▪ Roc.No.181/2020/Mines-A, சததி 29.09.2020 இன் படி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி 

வாய்ந்த நபரால் சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, சேலம் மாவட்டத்தின் 

புவியியல் மை்றும் சுரங்கத் துகை உதவி இயக்குநரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

▪ மாண்புமிகு சதசிய பசுகம தீரப்்பாயம், புது தில்லியில் 2018 ஆம் ஆண்டின் 

OA எண். 173 & OA எண், 2016 இன் 186 மை்றும் MoEF & CC இல் இயை்ைப்பட்ட 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
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சததி: 04.09.2018 & 13.09.2018 சததியின்படி முன்பமாழியப்பட்ட திட்டம் "B1" 

வககயின் கீழ் வருகிைது. அலுவலக குறிப்பாகண F. எண். L-11011/175/2018-IA-

II (M) சததி: 12.12.2018 

▪ சுை்றுேச்ூழல் அனுமதி பபை ஆதரவாளர ் ToRக்கு விண்ணப்பித்தார.் 

ஆன்கலன் முன்பமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/59009/2020 மை்றும் ToR கடிதம் எண் 

SEIAA-TN/F.No.8118/SEAC/ToR-922/2020, சததி 16.04.2021 மூலம் SEAC ஆல் 

வழங்கப்பட்டது. 

11.2  திட்ட விளக்கம் 

  முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட தளம் மை்றும் இந்த திட்டத்திை்கு 

கூடுதல் பகுதி சதகவயில்கல. முன்பமாழியப்பட்ட குவாரிகளில் இருந்து கழிவுநீர ்

உை்பத்தி/பவளிசயை்ைம் இல்கல. கிளஸ்டரில் முன்பமாழியப்பட்ட அகனத்து 

குவாரிகளுக்கும் சுரங்க முகை பபாதுவானது. ஜாக்ொம்மர ் துகளயிடுதல் மை்றும் 

பவடித்தல் மூலம் பிரதான பாகையிலிருந்து கணிேமான அளவு பாகைககள பிரித்து, 

திைந்தபவளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முகையில் சதாண்டுவதை்கு 

முன்பமாழியப்பட்டது. இரண்டாம் நிகல பவடிப்கபத் தவிரக்்க ராக் பிசரக்கரக்ள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

அட்டவரண 11.4: திட்டப் பகுதிக்கான தளத்தின் இரணப்பு 
அருகிலுள்ள 

ோகல 

• NH-179 A (சேலம்- திருப்பத்தூர-் வாணியம்பாடி ோகல)- 3.74 கிமீ, 

வடசமை்கு 

அருகில் உள்ள 

கிராமம் 
மின்னம்பள்ளி - 2.40 கிமீ, வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள 

நகரம் 
சேலம்–12.0கிமீ, சமை்கு 

அருகிலுள்ள 

இரயில்சவ 
• மின்னம்பள்ளி ரயில் நிகலயம்- 2.41 கிமீ, வடகிழக்கு 

அருகில் உள்ள 

விமான 

நிகலயம் 

திருேச்ி விமான நிகலயம் - 91.2 கிமீ, பதன்கிழக்கு 

 

அட்டவரண 11.5: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முரற 

விளக்கம் 
தற்மபாரதய 

பகுதி (HA) 

குவாைியின் வாழ்க்ரகயின் 

முடிவில் உள்ள பகுதி (HA) 

குவாரிக்கு உட்பட்ட 
பகுதி 

0.75.0 0.81.0 

உள்கட்டகமப்பு இல்கல 0.01.0 

ோகலகள் 0.02.0 0.02.0 

பசுகம அரண் இல்கல 0.05.0 

பயன்படுத்தப்படாத 
பகுதி 

0.23.0 0.11.0 

பமாத்தம் 1.00.0 1.00.0 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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அட்டவரண 11.6: குத்தரகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் பசயல்பாட்டு விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

விவைங்கள் 

சாதாைணக் கல் 

(5 ஆண்டு திட்ட காலம்) 
மமல் மண் 

புவியியல் வளங்கள் (மீ3) 8,75,955 மீ3 3,312 மீ3 

சுரங்க இருப்புக்கள் (மீ3) 1,81,687 மீ3 - 

சுரங்கத் திட்ட காலம் 5 ஆண்டுகள் 

சவகல நாட்களின் எண்ணிக்கக 300 நாட்கள் 

ஒரு நாகளக்கு உை்பத்தி (மீ3) 121மீ3 

லாரி சுகமகளின் எண்ணிக்கக 

(ஒரு சுகமக்கு 6 மீ3) 
2 

சுரங்கத்தின் பமாத்த ஆழம் 71 மீ (21 மீ ஏஜிஎல் + 50 மீ பிஜிஎல்) 
 

அட்டவரண 11.7: ஆண்டு வாைியான உற்பத்தித் திட்டம் 

ஆண்டு சாதாைணக் கல் (மீ3) 

I 37642 

II 37560 

III 36625 

IV 35815 

V 34045 

பமாத்தம் 1,81,687 

11.2.1 சுைங்க முரற 

  முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்க முகையானது அகனத்து முன்பமாழியப்பட்ட 

திட்டங்களுக்கும் பபாதுவானது - சுரங்க முகை திைந்தபவளி 
இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முகை பபஞ்ே ் உயரத்திை்கு குகையாத பபஞ்ே ்

அகலத்துடன் 5.0 மீட்டர ் உயர பபஞ்கே உருவாக்குவதன் மூலம் 

முன்பமாழியப்படுகிைது. ோதாரணக் கல் என்பது ஒரு பாத்சதாலித் உருவாக்கம் 

மை்றும் தாய் பாகையில் இருந்து கணிேமான அளவு பாகைககள பிளவுபடுத்துவது 

ஜாக்ொமர ் துகளயிடுதலின் மூலம் சமை்பகாள்ளப்படும் மை்றும் பவடிப்பதை்கு 

ஸ்லரி பவடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிசரக்கரஸ்் யூனிட்டுடன் 

இகணக்கப்பட்ட கெட்ராலிக் எக்ஸ்சகசவட்டரக்ள் பபரிய பாகைககள உகடத்து 

சதகவயான அளவு துண்டுகளாக உகடத்து இரண்டாம் நிகல பவடிப்கபத் 
தவிரக்்கவும், பக்பகட் யூனிட்டுடன் இகணக்கப்பட்ட கெட்ராலிக் 

அகழ்வாராய்ேச்ிகள் டிப்பரக்ளில் ரஃப் ஸ்சடாகன ஏை்ைவும், பின்னர ் கல்கல 

பிட்பெட்டில் இருந்து அருகிலுள்ள பநாறுக்கிகளுக்கு பகாண்டு பேல்லவும் 

பயன்படுத்தப்படும். 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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படம் 11.1: பயன்படுத்தப்பட்ட சுைங்கக் குத்தரகப் பகுதிரயக் காட்டும் கூகுள் படம் 

 

அட்டவரண 11.8: முன்பமாழியப்பட்ட இயந்திைங்கரளப் பயன்படுத்துதல் 

வ. எண் வரக எண்ணிக்ரக அளவு/திறன் உந்துதல் சக்தி 

1 ஜாக் சுத்தியல் 4 1.2 மீ முதல் 2.0 மீ 
அழுத்தப்பட்ட 

காை்று 

2 அமுக்கி 1 400psi டீேல் டிகரவ் 

3 

பக்பகட் / ராக் 
பிசரக்கர ்யூனிட் 4 

உடன் எக்ஸ்கசவேன் 

1 300 பெேப்ி டீேல் டிகரவ் 

4 டிப்பரக்ள் / டம்பரக்ள் 2 20 டன் டீேல் டிகரவ் 

 

11.2.2 கருத்தியல் சுைங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுைங்க மூடல் திட்டம் 

• சுரங்கத்தின் வாழ்நாளின் முடிவில், சதாண்டப்பட்ட சுரங்கப் பள்ளம்/ 

பவை்றிடமானது மகழ நீகர சேகரிப்பதை்கான பேயை்கக நீரத்்சதக்கமாகே ்

பேயல்படுவசதாடு வைட்சிக் காலத்தின் சதகவ அல்லது பநருக்கடிககளே ்

ேமாளிக்க உதவும். 

• சுரங்க மூடலுக்குப் பிைகு, பாதுகாப்புத் தகட மை்றும் சமல் பபஞ்சுகள் மை்றும் 

தை்காலிக நீரத்்சதக்கம் ஆகியகவ சுை்றுேச்ூழகல சமம்படுத்தும். 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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• கமன் க்சளாஷர ் என்பது ஒரு பதாந்தரவு பேய்யப்பட்ட தளத்கத அதன் 

இயை்ககயான நிகலக்குத் திரும்பே ் பேய்யும் அல்லது சுை்றுேச்ூழலில் 

ஏசதனும் பாதகமான விகளவுககளத் தடுக்கும் அல்லது குகைக்கும் அல்லது 

மனித ஆசராக்கியம் மை்றும் பாதுகாப்பிை்கான அேச்ுறுத்தல்ககளத் தடுக்கும் 

அல்லது குகைக்கும் ஒரு பேயல்முகையாகும். 

• புனரவ்ாழ்வளிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மனிதரக்ளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் 

உடல் ரீதியாக பாதுகாப்பானகவ, புவி-பதாழில்நுட்ப ரீதியாக நிகலயானது, 

புவி-சவதியியல் ரீதியாக மாசுபடுத்தாத/ மாசுபடுத்தாதது மை்றும் 

சுரங்கத்திை்குப் பிந்கதய நில பயன்பாட்கடத் தக்ககவத்துக்பகாள்ளும் 

திைன் பகாண்டதாக இருக்க சவண்டும் என்பசத பகாள்கக மூடல் 

சநாக்கங்களாகும். 

அட்டவரண 11.9: இறுதி குழி பைிமாணம் 

குழி 
நீளம் (அதிகபட்சம்) 

(மீ) 
அகலம் 

(அதிகபட்சம்) (மீ) ஆழம் (அதிகபட்சம்) 

I 131 69 71 

11.3 சுற்றுசச்ூழலின் விளக்கம் 

  CPCB வழிகாட்டுதல்களின்படி 2021 மாரே் ் முதல் சம வகரயிலான 

காலப்பகுதியில் திட்ட தளத்தின் அடிப்பகட நிகலகய மதிப்பிடுவதை்கான கள 

கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் சமை்பகாள்ளப்பட்டன. என்விசரா படக் ேரவ்ீேஸ், 

காஜியாபாத்தில் NABL ோன்ைளிக்கப்பட்ட & MoEF அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகத்தால் 

முன்பமாழியப்பட்ட குவாரி பை்றிய குறிப்புடன் சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்புத் தரவு 

சேகரிக்கப்பட்டது. 

அட்டவரண 11.10: சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பண்புக்கூறுகள் 

வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

1 
சுை்றுப்புை 

காை்றின் தரம் 

PM10, SO2, NOX மை்றும் 
PM10 இன் கனிம 

கலகவ, குறிப்பாக 
இலவே சிலிக்காவிை்கு 

24 மணிசநர மாதிரிகள், 
வாரத்திை்கு இரண்டு முகை 

மூன்று மாதங்களுக்கு 8 
இடங்களில். 

2 வானிகல ஆய்வு 

காை்றின் சவகம், 
காை்றின் திகே, 

பவப்பநிகல, ஈரப்பதம் 
மை்றும் 

மகழப்பபாழிவு 

திட்ட தளத்தில் 
பதாடரே்ச்ியான மணிசநர 

பதிவு (ஒரு சீேன்). 
அருகிலுள்ள IMD 

நிகலயத்திலிருந்து 
இரண்டாம் நிகல தரவு. 

3 நீர ்தரம் 
இயை்பியல் மை்றும் 

இரோயன 
அளவுருக்கள். 

5 நிலத்தடி நீர ்மை்றும் 2 
சமை்பரப்பு நீர ்இடங்களில் 
இருந்து ஆய்வுக் காலத்தில் 
ஒரு முகை சேகரிக்கப்பட்ட 

மாதிரிககள எடுக்கவும். 

4 மண்ணின் தரம் 
இயை்பியல் மை்றும் 

இரோயன 
அளவுருக்கள். 

8 இடங்களில் இருந்து ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகை 

சேகரிக்கப்பட்ட 
மாதிரிககளப் பிடிக்கவும். 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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வ. 

எண் 
பண்புக்கூறுகள் அளவுருக்கள் அதிை்பவண் 

5 சூழலியல் 

தை்சபாதுள்ள 
நிலப்பரப்பு 

தாவரங்கள் மை்றும் 
விலங்கினங்கள் கமய 

மண்டலம் (1.00.0 
பெக்சடர)் & இகடயக 

மண்டலம் (10-கிமீ 
சுை்ைளவு) 

ஆகியவை்கை 
உள்ளடக்கியது. 

இகடயக 
மண்டலத்தில் (10-கிமீ 

சுை்ைளவு) தை்சபாதுள்ள 
நீரவ்ாழ் சூழலியல் 

நிகல. 

ஆய்வுக் காலத்தில் ஒருமுகை 
கள ஆய்வு மூலம். இரண்டாம் 

நிகல தரவுகளும் 
சேகரிக்கப்பட்டன. 

6 ஒலி மட்டங்கள் 
dB (A) பகல் மை்றும் 
இரவில் இகரேே்ல் 

அளவுகள். 

8 இடங்களில் ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகை 

ஒவ்பவாரு இடத்திலும் 24 
மணிசநரத்திை்கு திட்டப் 

பகுதியிலும் அகதே ்சுை்றியும் 
மணிசநர ஒலி அளவுகள். 

7 நில பயன்பாடு 
தை்சபாகதய நில 

பயன்பாட்டு சூழ்நிகல 

ஆய்வுக் காலத்தில் ஒருமுகை 
ேமீபத்திய பேயை்ககக்சகாள் 

படங்கள் மை்றும் தளத்தில் 
நிலத்தடி உண்கம. 

8 புவியியல் புவியியல் விவரங்கள் 

ஆய்வுக் காலத்தில் ஒருமுகை. 
இரண்டாம் நிகல 
மூலங்களிலிருந்து 

சேகரிக்கப்பட்ட தரவு 

9 நீரவ்ளவியல் 

வடிகால் பகுதி மை்றும் 
அகமப்பு, 

நீசராகடகளின் 
தன்கம, நீரந்ிகல 
பண்புகள், ரீோரஜ்் 

மை்றும் பவளிசயை்றும் 
பகுதிகள் சபான்ைகவ. 

முதன்கம மை்றும் இரண்டாம் 
நிகல ஆதாரங்களின் 

அடிப்பகடயில், ஆய்வுக் 
காலத்தில் ஒருமுகை. 

10 
ேமூக-

பபாருளாதார 
அம்ேங்கள் 

மக்கள்பதாகக, 
மக்கள்பதாகக 
இயக்கவியல், 

உள்கட்டகமப்பு 
வளங்கள், சுகாதார 

நிகல, பபாருளாதார 
வளங்கள் சபான்ை 

ேமூக-பபாருளாதார 
அம்ேங்கள். 

முதன்கம மை்றும் இரண்டாம் 
நிகல ஆதாரங்களில் இருந்து 

(2011 இன் இந்திய மக்கள் 
பதாககக் கணக்பகடுப்பின் 

சுருக்கங்கள் சபான்ைகவ) 
ஆய்வுக் காலத்தில் ஒருமுகை. 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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 அட்டவரண 11.11: நிலச ்சூழல் 

வ. 

எண் 
நிரல I நிரல -II பகுதி (கிமீ2) சதவிதம் (%) 

1 
கட்டப்பட்ட 
நிலம் 

கட்டப்பட்ட நிலம் 
39.65 12.62 

2 
காடு காப்பு காடு 

102.19 32.53 

3 விவோய நிலம் பயிரக்ள் 126.668 40.33 

4 தரிசு நிலம் 

பவை்று நிலம் 
3.14 1.00 

சதாட்டம் 41.11 13.09 

5 
நீர ்நிகல நீர ்நிகல 

0.89 0.28 

6 
மை்ைகவகள் சுரங்க நிலம் 

0.45 0.14 

பமாத்தம் 314.1 100 

  5.50.5 பெக்சடர ்பரப்பளவானது பமாத்த சுரங்கப் பகுதியில் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 
5.2% பங்களிக்கிைது. சுரங்க நடவடிக்கககளின் இந்த சிறிய ேதவீதம் சுை்றுேச்ூழலில் 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏை்படுத்தாது. 
 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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படம் 11.2: 10 கிமீ சுற்றளரவ உள்ளடக்கிய மடாமபாஷீட் வரைபடம் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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11.3.1  மண் சூழல் 

இயற்பியல் பண்புகள் - 

➢ மண் மாதிரிகளின் இயை்பியல் பண்புகள் அகமப்பு, பமாத்த அடரத்்தி, 
சபாசராசிட்டி மை்றும் நீர ் கவத்திருக்கும் திைன் ஆகியகவ ஆராயப்பட்டன. 
ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் மண்ணின் அகமப்பு களிமண் களிமண் மண் 
மை்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மண்ணின் பமாத்த அடரத்்தி சவறுபடுகிைது. 0.85 

முதல் 1.34 வகரg/cm3. மண் மாதிரிகளின் நீரப்்பிடிப்புத் திைன் மை்றும் சபாசராசிடட்ி 
நடுத்தரமானதாகக் காணப்படுகின்ைன, அதாவது27 முதல் 43 வகர% 

இைசாயன பண்புகள் - 

➢ மண்ணின் தன்கம ேை்று காரமானது. pH வரம்பு 7.15 முதல் 7.75 வகர 

➢ கிகடக்கக்கூடிய பமாத்த கநட்ரஜன் உள்ளடக்க வரம்பு 126.4 முதல் 181.6 வகர 

மி.கி./கி.கி 

➢ கிகடக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் வரம்ப்பு 0.60 முதல் 1.15 வகர மிகி/கிசலா 

➢ பபாட்டாசியம் கிகடக்கும் வரம்பு 24 முதல் 56.3 வகரமிகி/கிசலா. 

11.3.2 நீை் சூழல் 

மமற்பைப்பு நீை் 

  5 கிமீ சுை்ைளவில் இல்கல. 

நிலத்தடி நீை் 

  சேகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாதிரிகளின் pH வரம்பு 6.98 முதல் 7.52 வகர மை்றும் 6.5 

முதல் 8.5 வகர ஏை்றுக்பகாள்ளக்கூடிய வரம்புக்குள் உள்ளது. அகனத்து 

மூலங்களிலிருந்தும் நீர ் மாதிரிகளின் pH, ேல்சபட்டுகள் மை்றும் குசளாகரடுகள் 

தரநிகலயின்படி வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. பகாந்தளிப்பில், தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

சதகவகயப் பூரத்்தி பேய்கின்ைன. அகனத்து மாதிரிகளிலும் பமாத்த ககரந்த 

திடப்பபாருள்கள் 383.2 முதல் 483.8 மி.கி./லி வரம்பில் காணப்பட்டன. அகனத்து 

மாதிரிகளுக்கும் பமாத்த கடினத்தன்கம 128.5 முதல் 168.8 mg/l வகர சவறுபட்டது. 

நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்களில், எல்லா இடங்களிலிருந்தும் தண்ணீர ் மாதிரிகள் 

சதகவகயப் பூரத்்தி பேய்கின்ைன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு பேய்யப்பட்ட அளவுருக்கள் 

IS 10500:2012 உடன் ஒப்பிடப்பட்டன மை்றும் அகவ பரிந்துகரக்கப்பட்ட 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 

11.3.3 காற்று சூழல் 

  காை்று சூழல் குறித்த அடிப்பகட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட காை்று மாசு 

அளவுருக்கள் மை்றும் சுை்றுப்புை காை்றில் அவை்றின் தை்சபாகதய நிகலகள் 

ஆகியகவ அடங்கும். முன்பமாழியப்பட்ட குவாரிகயே ்சுை்றியுள்ள 10 கிமீ சுை்ைளவு 

ஆய்வு மண்டலத்கதப் பபாறுத்து சுை்றுப்புை காை்றின் தரம் அடிப்பகடத் தகவகல 

உருவாக்குகிைது. 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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படம் 11.3: காற்று திரச வரைபடம் 
  (மாரே் ்முதல் சம 2021 வகர) சுை்றுப்புை காை்றின் தர கண்காணிப்பின் முடிவுகள் 

அறிக்ககயில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தரவு மூன்று மாதங்களுக்கு இணங்கப்பட்டது. 

கண்காணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 வரம்புகள் 38.4 முதல் 47.6 μg/m3 வகர, PM2.5 தரவு 

வரம்பில் இருந்து17.8 முதல் 25.9 μg/m3, SO2 வரம்புகள் 5.1 முதல் 9.8 μg/m3 வகர மை்றும் 

NO2 தரவு வரம்புகள்19.5 முதல் 26.8 μg/m3. CPCB பரிந்துகரத்த NAAQS வரம்புகளுக்குள் 

சமசல உள்ள மாசுபடுத்திகளின் பேறிவு அளவுகள் நன்கு காணப்பட்டன. 

11.3.4  இரைசச்ல் சூழல் 

  முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிகயே ் சுை்றியுள்ள 6 (ஆறு) இடங்களில் 

சுை்றுப்புை இகரேே்ல் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. கமய மண்டலத்தில் பகல் 

சநரத்தில் 39.2 முதல் 46.1 dB (A) Leq ஆகவும், இரவில் 34.5 முதல் 38.8 dB (A) Leq ஆகவும் 

இருந்தது. 

11.3.5 சுற்றுசச்ூழல் சூழல் 

  புலத்தில் ஒரு கணக்பகடுப்பு, முன்னர ் பவளியிடப்பட்ட அறிக்கககள் மை்றும் 

பதிவுகளில் உள்ள தாவர மை்றும் விலங்கினங்களின் பதிவுககள ஆய்வு பேய்வதன் 

மூலம் முதன்கம தரவு சேகரிப்பில் ஆய்வு ஈடுபட்டுள்ளது. தகவலின் பகுப்பாய்வு 

என்பது திட்ட தளத்தின் சூழலில் ோத்தியமான மாை்ைத்தின் பாரக்வயாகும். 

விலங்கினங்களின் கணக்பகடுப்புக்கு, சநரடி மை்றும் மகைமுக கண்காணிப்பு 

முகைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
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  வனவிலங்கு பாதுகாப்புே ் ேட்டம் 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவகண I வகக விலங்குகள் இல்கல, சமலும் IUCN இன் படி எந்த 

உயிரினமும் பாதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தான அல்லது அேச்ுறுத்தும் வகககளில் 

இல்கல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரும் சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவும் 

இல்கல. எனசவ குறுகிய காலத்தில் இந்த சிறிய பேயல்பாடு சுை்றியுள்ள தாவரங்கள் 

மை்றும் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கத ஏை்படுத்தாது. 

11.3.6  சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

  இப்பகுதியின் மக்கள்பதாகக அகமப்பு, அடிப்பகட வேதிககள வழங்குதல், 

வீடு, கல்வி, சுகாதாரம் மை்றும் மருத்துவ சேகவகள், பதாழில், நீர ் வழங்கல், 

சுகாதாரம், தகவல் பதாடரப்ு, சபாக்குவரத்து, நிலவும் சநாய்களின் முகை மை்றும் 

சகாவில்கள், வரலாை்று நிகனவுேச்ின்னங்கள் சபான்ை அம்ேங்களும் அடங்கும். 

அடிப்பகட மட்டத்தில். இது திட்டத்தின் தன்கம மை்றும் அளகவப் பபாறுத்து 

ோத்தியமான தாக்கத்கத காட்சிப்படுத்தவும் கணிக்கவும் உதவும். 

கணக்பகடுக்கப்பட்ட கிராமங்களின் ேமூகப் பபாருளாதார ஆய்வு அதன் 

மக்கள்பதாகக, ேராேரி குடும்ப அளவு, கல்வியறிவு விகிதம் மை்றும் பாலின விகிதம் 

சபான்ைவை்கைப் பை்றிய பதளிவான படத்கத அளிக்கிைது. மக்கள் பதாககயில் ஒரு 

பகுதியினர ் தங்கள் அன்ைாட வாழ்க்கககய நடத்த நிரந்தர சவகலயின்றி 

அவதிப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கால அடிப்பகடயில் தங்களுகடய 

நிகலத்தன்கமக்காக ஓரளவு வருமானம் ஈட்ட சவண்டும் என்பசத அவரக்ளின் 

எதிரப்ாரப்்பு. 

11.4 எதிைப்ாை்க்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் - அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட குவாைிகளுக்கும் 

பபாதுவானது 

  சுரங்க நடவடிக்ககயுடன் சுை்றுேச்ூழகலத் தக்ககவக்க, தை்சபாதுள்ள 

சுை்றுேச்ூழல் சூழ்நிகலயில் ஆய்வுககள சமை்பகாள்வது மை்றும் பல்சவறு 

சுை்றுேச்ூழல் கூறுகளின் தாக்கத்கத மதிப்பிடுவது அவசியம். நிகலயான 

வளங்ககளப் பிரித்பதடுப்பதை்கான பபாருத்தமான சமலாண்கமத் திட்டங்ககள 

உருவாக்க இது உதவும். 

11.4.1 நிலச ்சூழல்: 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• நில பயன்பாடு மை்றும் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தை்காலிக மாை்ைம். 

• நிலப்பரப்பில் மாை்ைம்: சுரங்கத்தின் ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் குத்தககப் 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு மாறும். 

• கனரக வாகனங்கள் பேல்வதால் சில சநரங்களில் விவோய நிலங்கள், மக்கள் 

வசிக்கும் இடங்களுக்கு தூசி, ேத்தம் சபான்ைவை்ைால் பிரேக்ன ஏை்படுவதுடன், 

சபாக்குவரத்து பாதிப்பும் ஏை்படுகிைது. 

• குழிகளால் நிலம் சீரழிவதால் கமய மண்டலத்தின் அழகியல் சூழல் 

பாதிக்கப்படலாம். 

• மகழக்காலத்தில் மண் அரிப்பு மை்றும் வண்டல் நிகைந்த நீர ் நீர ் வழிகளில் 

நுகழவதை்கான ோத்தியக்கூறுககள அதிகரிக்கிைது. 
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ேரியான கவனிப்பு எடுக்கப்படாவிட்டால், சவகலப் பகுதியிலிருந்து பவளிப்படும் 

கழிவு, நீர ்ஓட்டத்கத தகட பேய்யலாம் மை்றும் நீர ்ஓட்டத்தில் வண்டல் மண்கணயும் 

ஏை்படுத்தலாம். 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• சுரங்க பேயல்பாடு படிப்படியாக பதாகுதிகளில் மட்டுப்படுத்தப்படும் மை்றும் 

எக்ஸ்கசவேன் படிப்படியாக சமை்பகாள்ளப்படும், சமலும் பசும அரண் கட்டம் 

வாரியான சமம்பாடு சபான்ை பிை குகைப்பு நடவடிக்கககளுடன். 

• சுரங்கக் குழிககளே ் சுை்றிலும் காரட்்லாண்ட் வடிகால் அகமத்தல் மை்றும் 

மகழயின் சபாது நிலத்தடி நீரால் மண் அரிப்கபத் தடுக்கவும் மை்றும் 

முன்பமாழியப்பட்ட பகுதியில் பல்சவறு பயன்பாட்டிை்காக புயல் நீகர 

சேகரிக்கவும் குகைந்த உயரத்தில் ஆக்கப்பூரவ்மான இடத்தில் தடுப்பு அகண 

கட்டுதல். 

• பாதுகாப்பு வலயத்திை்குள் எல்கலயில் பசுகம பட்கட சமம்பாடு. 

பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட குழியில் சேமிக்கப்படும் சிறிய அளவு தண்ணீர ்பசுகமக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, பவட்டப்பட்ட குழிகளின் சமல் பபஞ்சுகள், 

பாதுகாப்புத் தகட சபான்ைவை்றில் தடித்த சதாட்டம் சமை்பகாள்ளப்படும்.  

• கருத்தியல் நிகலயில், குவாரியின் நில பயன்பாட்டு முகை கிரீன்பபல்ட் பகுதி 

மை்றும் தை்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாை்ைப்படும். 

• அழகியல் அடிப்பகடயில், குவாரிகயே ் சுை்றியுள்ள இயை்ககத் தாவரங்கள் 

தக்ககவக்கப்படும் (உதாரணமாக, 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தகட மை்றும் பிை 

பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவது) தூசி பவளிசயை்ைத்கதக் குகைக்க உதவும். 

• கருத்தியல் கட்டத்தில் முகையான சவலிகள் அகமக்கப்படும், பபாதுமக்கள் 

மை்றும் கால்நகடகள் உள்சநாக்கி நுகழவகதத் தடுக்க, 24 மணி சநரமும் 

பாதுகாப்பு சபாடப்படும். 

11.4.2  நீை் சூழல்  

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• சுரங்கம் மை்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுகடய பேயல்பாடுகளால் பபாதுவாக 

பதாடரப்ுகடய நீர ்மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்கள்: 

• வாகனங்ககள கழுவுவதன் மூலம் கழிவு நீகர உருவாக்குதல். 

• சமை்பரப்பு பவளிப்பாடு அல்லது சவகல பேய்யும் பகுதிகளில்   இருந்து 

கழுவுதல் 

• வீட்டு கழிவுநீர ்

• திட்டப் பகுதியில் வடிகால் பாகதயில் இகடயூறு 

• கமன் குழி நீர ்பவளிசயை்ைம் 

• குத்தகக பகுதியின் கீழ்பகுதியில் பருவமகழயின் சபாது     

 வண்டல் சுகம அதிகரிப்பு 

• இது ஒரு சுரங்கத் திட்டமாக இருப்பதால், பேயல்முகை      

 கழிவுகள் இருக்காது. இயந்திரங்ககள கழுவுவதால் ஏை்படும்    கழிவுகள் 

எண்பணய் மை்றும் கிரீஸ், இகடநிறுத்தப்பட்ட      திடப்பபாருட்ககள 

பவளிசயை்றும். 
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• ஊைகவக்கும் குழியிலிருந்து பவளிசயறும் கழிவுநீர ்நிலத்தடி    நீர ்

மட்டத்தில் ஊடுருவி அகத மாசுபடுத்துகிைது. 

• சுரங்கம் காரணமாக சமை்பரப்பு வடிகால் பாதிக்கப்படலாம் 

• நீகர உறிஞ்சுவது நீரம்ட்டத்கத குகைப்பதை்கு வழிவகுக்கும் 

 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• தனி நபர ்சுரங்க குத்தககக்கு சேரத்்து காரட்்லண்ட் வடிகால்கள், தீரவ்ு பதாட்டி 

கட்டப்படும். தனிப்பட்ட குத்தகககளின் காரல்ண்ட் வடிகால் பேட்டில்லிங் 

பதாட்டியுடன் இகணக்கப்பட்டு, தீரவ்ு பேய்யப்பட்ட பிைகு தண்ணீர ்

இயை்ககயான வடிகால்க்கு பவளிசயை்ைப்படும். 

• சுரங்க குழியில் மகழநீர ் சேகரிக்கப்படும்கள்மை்றும் 15 mx 10m x 3m 

பரப்பளகவ அகமக்கும் பதாட்டியில் சேமித்து கவக்க அனுமதிக்கப்படும். 

சேகரிக்கப்படும் நீர,் தூசிகய அடக்குவதை்கும், தூசி உருவாகக்கூடிய 

இடங்களுக்கும், பசுகம மண்டலத்கத வளரப்்பதை்கும் நியாயமான முகையில் 

பயன்படுத்தப்படும். முன்பமாழிபவர ் மகழநீர ் சேகரிப்பின் ஒரு பகுதியாக 

மகழநீகர சேகரித்து பயன்படுத்துவார ்

• உள் ேரிவுகளுடன் கூடிய பபஞ்சுககள வழங்குதல் மை்றும் வடிகால் மை்றும் 

கால்வாய்களின் அகமப்பு மூலம், மகழ நீகர சுை்றியுள்ள வடிகால்களில் 

இைங்க அனுமதிக்கிைது, இதனால் நீர ் கட்டுப்பாடை்ை ஓட்டத்தினால் ஏை்படும் 

அரிப்பு மை்றும் நீர ்சதக்கத்தின் விகளவுககள குகைக்கிைது. 

• மகழயின் சபாது சேகரிக்கப்படும் நீகர தூசிகய அடக்குவதை்கும் 

சுரங்கங்களுக்குள் பசுகமயான பபல்ட் சமம்பாட்டிை்கும் மீண்டும் 

பயன்படுத்தவும் 

• எண்பணய்கள் மை்றும் கிரீஸ்ககள அகை்ை இகடமறிக்கும் 

பபாறிகள்/எண்பணய் பிரிப்பான்ககள நிறுவுதல். டிப்பர ் வாஷ்-டவுன் வேதி 

மை்றும் இயந்திர பராமரிப்பு முை்ைத்தில் இருந்து தண்ணீர,் அதன் 

மறுபயன்பாட்டிை்கு முன் இகடமறிக்கும் பபாறிகள்/எண்பணய் பிரிப்பான்கள் 

வழியாக பேல்லும்; 

• மகழக்காலங்களில் இகடநிறுத்தப்பட்ட திடப்பபாருட்ககள 

நிகலநிறுத்துவதை்கு உதவ, flocculating அல்லது coagulating முகவரக்களப் 

பயன்படுத்துதல்; 

• குவாரி குழி நீர ் மை்றும் அருகிலுள்ள கிராமங்களில் நிலத்தடி நீரின் தரம் 

பை்றிய அவ்வப்சபாது பகுப்பாய்வு. 

• ML இல் வழங்கப்படும் தள அலுவலகம் மை்றும் சிறுநீர ் கழிப்பகைகள் / 

கழிப்பகைகளில் இருந்து வீட்டு கழிவுநீர ் பேப்டிக் சடங்கில் 

பவளிசயை்ைப்படுகிைது, அகதத் பதாடரந்்து ஊைகவக்கும் குழிகள். 

• சுரங்கத்தில் இருந்து பவளிசயறும் கழிவு நீர,் தூசிகய அடக்குவதை்கும், 

மரங்ககள வளரப்்பதை்கும் பயன்படுத்துவதை்கு முன், பதாட்டிகளில் 

சுத்திகரிக்கப்படும்.  

• பருவமகழக்கு முன்னும் பின்னும் மண் அகை்றும் பணி சமை்பகாள்ளப்படும். 

• திைந்தபவளி கிணறு, ஆழ்துகள கிணறு மை்றும் சமை்பரப்பு நீர ்ஆகியவை்றில் 

உள்ள நீரின் தரத்கத பதாடரந்்து கண்காணித்தல் மை்றும் பகுப்பாய்வு 

பேய்தல் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 
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11.4.3 காற்று சூழல் 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

▪ எக்ஸ்கசவேன் சபாது, எக்ஸ்கசவேன், துகளயிடுதல், பவடித்தல் மை்றும் 

பபாருட்கள், குறிப்பிட்ட பபாருள் (PM), ேல்பர ் கட ஆக்கேடு சபான்ை வாயுக்கள், 

வாகன பவளிசயை்ைத்தில் இருந்து கநட்ரஜன் ஆக்கேடுகள் சபான்ை பல்சவறு 

கட்டங்களில் காை்று மாசுபாடுகள் முக்கிய காை்று மாசுபடுத்திகள் உள்ளன. 

▪ பவடிப்பு முழுகமயகடயாமல் பவடிப்பதால் ஏை்படும் நேச்ு வாயுக்கள் சில 

சநரங்களில் காை்கை மாசுபடுத்தலாம். 

▪ சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து பவளிசயறும் தப்பிசயாடிய தூசி, தப்பிசயாடிய 

தூசிக்கு சநரடியாக பவளிப்படும் சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ள் மீது விகளகவ 

ஏை்படுத்தக்கூடும். 

▪ அசத சநரத்தில், காை்றில் பரவும் தூசி நீண்ட தூரம் பயணித்து சுரங்க குத்தகக 

பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களில் குடிசயைலாம். 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

துரளயிடுதல் -மூலத்திலுள்ள தூசிகயக் கட்டுப்படுத்த, ஈரமான துகளயிடல் 

பயிை்சி பேய்யப்படும். தண்ணீர ் பை்ைாக்குகை உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-சொல் 

காலரின் வாயில் டஸ்ட் ெூட் உடன் உலர ் துகளயிடுவதை்கு பபாருத்தமான 

வடிவகமக்கப்பட்ட டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்வழங்கப்படும். 

 

ஈைமான துரளயிடுதலின் நன்ரமகள்:- 

• இந்த அகமப்பில் தூசி அதன் உருவாக்கத்திை்கு அருகில் அடக்கப்படுகிைது. 

தூசி அடக்குமுகை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மை்றும் பணிேச்ூழல் 

பதாழில் வேதி மை்றும் ஆசராக்கியத்தின் புள்ளியில் இருந்து சமம்படுத்தப்படும். 

• தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இன்ஜின், கம்ப்ரேர ்சபான்ைவை்றின் ஆயுள் 

அதிகரிக்கும். 

• டிரில் பிட்டின் ஆயுள் அதிகரிக்கும். 

• துரப்பணத்தின் ஊடுருவல் விகிதம் அதிகரிக்கப்படும். 

• தூசி இல்லாத வளிமண்டலத்தின் பாரக்வத் திைன் சமம்படுத்தப்படும், இதன் 

விகளவாக பாதுகாப்பான சவகல நிகலகமகள் ஏை்படும். 

பவடித்தல் - 

• உள்ளூர ் நிகலகமகளுக்கு ஏை்ைவாறு பவடிக்கும் சநரத்கதயும், பவடிக்கும் 

முகத்தில் தண்ணீர ்பதளிக்கும் சநரத்கதயும் அகமக்கவும் 

• பவடிப்பகதத் தவிரக்்கவும், அதாவது பவப்பநிகல தகலகீழ் ஏை்படக்கூடிய 

மை்றும் பலத்த காை்று குடியிருப்பு பகுதிககள சநாக்கி வீசும் சபாது 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிப்பு என்பது பபாருத்தமான பவடிபவடி மை்றும் 

குறுகிய கால படட்டசனட்டரக்கள ஏை்றுக்பகாள்வது, காலர ் மண்டலத்தில் 

சபாதுமான துகளககள உருவாக்குதல் மை்றும் நாளின் ஒரு குறிப்பிட்ட 

சநரத்திை்கு பவடிப்பகத கட்டுப்படுத்துதல், அதாவது மதிய உணவு சநரத்தில், 

ஒரு துகளக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் மை்றும் துகளக்கு கட்டணம் 

பேலுத்துதல் ஆகியகவ அடங்கும். 

• பபாருள் ஏை்றுவதை்கு முன், பவடித்த பபாருட்களின் மீது தண்ணீர ்

பதளிக்கப்படும் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 
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• பதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மை்றும் அவை்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

ொல் சாரல மற்றும் மபாக்குவைத்து - 

• சபாக்குவரத்தின் சபாது தூசி உருவாகாமல் இருக்க ஒரு நாகளக்கு இரண்டு 

முகை இழுத்துே ்பேல்லும் ோகலகளில் தண்ணீர ்பதளிக்கப்படும் 

• பபாருள் சபாக்குவரத்து பகல் சநரத்தில் சமை்பகாள்ளப்படும் மை்றும் பபாருள் 

டாரப்ாலின் மூலம் மூடப்பட்டிருக்கும் 

• தூசி உருவாகுவகதத் தவிரப்்பதை்காக, டிப்பரக்ளின் சவகம் 20 கிமீ/மணிக்கு 

குகைவாகசவ இருக்கும். 

• இழுத்துே ் பேல்லும் ோகலகள் மை்றும் ஏை்றும் இடங்களில் தண்ணீர ்

பதளித்தல் ஒரு நாகளக்கு இரண்டு முகை சமை்பகாள்ளப்படும் 

• வாயு மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் தாதுப் சபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் வாகனம் ஆகும்; எனசவ இயந்திரங்களின் வாராந்திர 

பராமரிப்பு எரிப்பு பேயல்முகைகய சமம்படுத்துகிைது மை்றும் மாசுபாட்கடக் 

குகைக்கிைது. 

• உசலாகம் இல்லாத இழுத்துே ்பேல்லும் ோகலகள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் முன் 

வாரந்சதாறும் சுருக்கப்படும். 

• கசிகவத் தடுக்க டிப்பரக்கள அதிகமாக ஏை்றுவது தவிரக்்கப்படும். 

• அகனத்து சபாக்குவரத்து வாகனங்களும் பேல்லுபடியாகும் PUC ோன்றிதழ் 

கவத்திருப்பது உறுதி பேய்யப்படும் 

• தளரவ்ான பபாருட்கள் குவிந்து கிடப்பகத அகை்ை, இழுத்து பேல்லும் 

ோகலகள் மை்றும் ேரவ்ீஸ் ோகலககள தரம் பிரித்தல் 

பசுரம அைண்- 

• டிப்பரக்ள்/டிரக்குகளின் இயக்கத்தால் தூசி உருவாகுவகதத் தடுக்க, பிரதான 

சுரங்கப் பாகதகள் முழுவதும் மரங்ககள நடுதல் மை்றும் சுரங்கே ்

ோகலககள வழக்கமான தரப்படுத்துதல் ஆகியகவ 

நகடமுகைப்படுத்தப்படும். 

• திட்டப் பகுதிககளே ் சுை்றி சபாதுமான அகலத்தில் பசுகமப் பட்கட 

உருவாக்கப்படும் 

பதாழில்சாை் சுகாதாைம் - 

• பதாழிலாளரக்ளுக்கு டஸ்ட் மாஸ்க் வழங்கப்படும் மை்றும் அவை்றின் 

பயன்பாடு கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்படும் 

• அகனத்து சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ள் மை்றும் டிப்பர ் ஓட்டுநரக்ளிகடசய தூசி 

முகமூடிகள் அணிவதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணரக்வ உறுதி 

பேய்வதை்காக வருடாந்திர மருத்துவ பரிசோதகனகள், பயிை்சிகள் மை்றும் 

பிரேே்ாரங்கள் ஏை்பாடு பேய்யப்படும். 

• முன்பமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கககளின் பேயல்திைகன 

மதிப்பிடுவதை்காக சுை்றுப்புை காை்றின் தரக் கண்காணிப்பு ஆறு 

மாதங்களுக்கு ஒருமுகை நடத்தப்படும். 

 

 

 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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11.4.4  இரைசச்ல் சூழல் 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

  ஒலி மாசுபாடு சுரங்கத் பதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒரு பபரிய சுகாதார ஆபத்கத 

ஏை்படுத்துகிைது. தை்சபாதுள்ள திைந்தபவளி சுரங்கத ் திட்டத்தில் துகளயிடுதல், 

பவடித்தல், ஏை்றுதல் மை்றும் வாகனங்களின் இயக்கத்தின் சபாது ேத்தத்தின் 

ஆதாரங்கள் பின்வருமாறு கவனிக்கப்படுகின்ைன.  

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• துகளயிடும் சபாது கூரக்மயான டிரில் பிட்ககளப் பயன்படுத்துவது 

ேத்தத்கதக் குகைக்க உதவும் 

• இரண்டாம் நிகல பவடிப்பு முை்றிலும் தவிரக்்கப்படும் மை்றும் பாகைககள 

உகடக்க கெட்ராலிக் ராக் பிசரக்கர ்பயன்படுத்தப்படும்; 

• முகையான இகடபவளி, சுகம, தண்டு மை்றும் உகந்த 

கட்டணம்/தாமதத்துடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிப்பு பராமரிக்கப்படும்; 

• பிளாஸ்டிங் ோதகமான வளிமண்டல நிகல மை்றும் குகைவான மனித 

பேயல்பாடு சநரங்களின் சபாது மின்ோரம் அல்லாத துவக்க அகமப்கபப் 

பயன்படுத்தி சமை்பகாள்ளப்படும்; 

• இகரேே்ல் ஏை்படுவகதக் குகைக்க ஒவ்பவாரு வாரமும் இயந்திரங்களின் 

ேரியான பராமரிப்பு, எண்பணய் மை்றும் கிரீஸ் ஆகியகவ பேய்யப்படும்; 

• அதிக அளவு ேத்தத்கத உருவாக்கும் இயந்திரங்களில் (HEMM) பணிபுரியும் 

பதாழிலாளரக்ளுக்கு ஒலி காப்பிடப்பட்ட அகைககள வழங்குதல்; 

• அகனத்து இயந்திரங்களிலும் கேலன்ேரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நிறுவப்படும்; 

• திட்டப் பகுதிகயே ் சுை்றிலும், இழுத்துே ் பேல்லும் ோகலகளிலும் பசுகமப் 

பட்கட/சதாட்டம் உருவாக்கப்படும். சதாட்டம் ேத்தம் பரவுவகத குகைக்கிைது; 

• பெேஇ்எம்எம் ஆபசரட்டரக்ள் மை்றும் எேஇ்எம்எம் அருசக பணிபுரியும் 

நபரக்ளுக்கு காது மஃப்ஸ்/இயர ் பிளக்குகள் சபான்ை தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கள் (பிபிஇ) வழங்கப்படும் மை்றும் பயிை்சி மை்றும் விழிப்புணரவ்ு 

இருந்தாலும் அவை்றின் பயன்பாடு உறுதி பேய்யப்படும். 

• சமாேமான இகரேே்ல் நிகல விகளவுககளப் பை்றிய விழிப்புணரக்வ 

ஏை்படுத்த, வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதகன மை்றும் பணியாளரக்ளுக்கு 

முகையான பயிை்சி. 

11.4.5  உயிைியல் சூழல் 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

  திட்டப் பகுதிக்குள் சதசிய பூங்கா மை்றும் பதால்பபாருள் நிகனவுேச்ின்னங்கள் 

எதுவும் இல்கல. புலம்பபயரந்்த தாழ்வாரங்கள், புலம்பபயரந்்த பைகவ-விலங்குகள், 

அரிய உள்ளூர ் மை்றும் அழிந்துவரும் இனங்கள் எதுவும் இல்கல. இப்பகுதியில் வன 

விலங்குகள் இல்கல. திட்ட தளத்தில் இனப்பபருக்கம் மை்றும் கூடு கட்டும் இடம் 

எதுவும் கண்டறியப்படவில்கல. 10 கிமீ சுை்ைளவில் சதசிய பூங்கா மை்றும் 

வனவிலங்கு ேரணாலயம் இல்கல. சுரங்கத்கதே ்சுை்றியுள்ள குப்கபகள் / கட்டுகள் 

தவைான விலங்குகள் நுகழவதை்கு நல்ல தகடயாக பேயல்படுகின்ைன. 

சுரங்கத்திை்குப் பிந்கதய கட்டத்தில், சுரங்கப் பள்ளங்களில் விலங்குகள் விழுவகதத் 
தடுக்க, பவட்டிபயடுக்கப்பட்ட பவை்றிடத்கதே ் சுை்றிலும் கம்பி சவலி அகமக்க 

முன்பமாழியப்பட்டது. 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

  சுரங்க நடவடிக்கககளில் இருந்து உருவாகும் தூசி படிவதால் அப்பகுதியின் 

இயை்ககயான தாவரங்கள்/விலங்கு நிகலகளில் ஏை்படும் பாதகமான விகளவுககள 

குகைக்க, தூசி உை்பத்திகய தடுக்க அகனத்து தூசி நிகைந்த பகுதிகளிலும் தண்ணீர ்

பதளித்தல் மை்றும் நீர ் பதளித்தல் அகமப்புகள் உறுதி பேய்யப்படும். முகையான 

மை்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சதாட்டத் திட்டம் சமை்பகாள்ளப்படும். 

11.12 பசுரம அைண் மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆண்டு 

நடவு பசய்ய 
முன்பமாழியப்பட்

ட மைங்களின் 
எண்ணிக்ரக 

உயிை் 
பிரழத்தல் 

% 

மதரவப்படும் 
பைப்பள்வு 

ச.மீ. 
இனத்தின் பபயை ்

வளைக்்கப்படும் 
என 

எதிைப்ாைக்்கப்ப
டும் மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

I 25 80% 100 சவம்பு, 
பபாங்கமியா 

பின்னா, 
சகசுவரினா 
சபான்ைகவ. 

20 

II 25 80% 100 20 

III 25 80% 100 20 

IV 25 80% 100 20 

V 25 80% 100 20 

11.4.6 சமூக பபாருளாதாை சூழல் 

எதிை்பாை்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

• இத்திட்டத்தின் மூலம் சவகலவாய்ப்பு உருவாக்கம் மூலம் சுமார ் 20 

நபரக்ளுக்கு சநரடி சவகலவாய்ப்பு கிகடக்கும். 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

• ஆகல இயந்திரங்கள் மை்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நகடமுகைகள் பின்பை்ைப்படும், இது ோத்தியமான இகரேே்ல் 

பிரேே்கனககளத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) வழிகாட்டுதலின்படி திட்டப் 

பகுதியிலும் அகதே ்சுை்றிலும் பசுகமப் பட்கட உருவாக்கப்படும்.  

• கமயப் பகுதிக்குள் சுை்றுேச்ூழல் பாதிப்கபக் குகைக்க உரிய காை்று மாசுக் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கக எடுக்கப்படும்.  

• பதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பிை்காக, சுரங்கே ்ேட்டம் மை்றும் விதிகளின்படி 

ககயுகைகள், பெல்பமட்கள், பாதுகாப்பு காலணிகள், கண்ணாடிகள், 

ஏப்ரன்கள், மூக்கு முகமூடிகள் மை்றும் காதுககளப் பாதுகாக்கும் ோதனங்கள் 

சபான்ை தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும்.  

• இந்தத் திட்டத்தில் இருந்து சநரடியாகவும் மகைமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, 
டிஎம்எஃப், என்எம்இடி சபான்ைவை்றின் மூலம் நிதி வருவாய் மூலம் மாநில 

மை்றும் மத்திய அரசுகளுக்குப் பயனளிக்கவும். 

11.5 மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

• கீசழ உள்ள புவியியல் ஆய்வு மை்றும் ஆய்வுகளின்        

 அடிப்பகடயில் தளம் சதரந்்பதடுக்கப்பட்டது: 

• குறிப்பிட்ட இடத்தில் கனிமங்கள் ஏை்படுதல். 

• பபாருட்கள் மை்றும் மனிதவளத்திை்கான சபாக்குவரத்து வேதி. 
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• சுை்றுேச்ூழல் மை்றும் தணிப்பு ோத்தியக்கூறுகளின்       

 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் 

• ேமூக-பபாருளாதார பின்னணி. 
• கனிம கவப்பு இயை்ககயில் குறிப்பிட்ட தளம்; எனசவ இந்த   

 திட்டத்திை்கு மாை்று இடம் சதடும் சகள்வி எழவில்கல. 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

  பபாதுவாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் 

சமை்பகாள்ளப்படுகிைது மை்றும் தரவு இயை்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளால் 

தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடுககளயும் பகாண்டு வர முடியாது. எனசவ 

சுை்றுேச்ூழலில் ஏை்படும் மாை்ைங்ககளக் கருத்தில் பகாள்ள சுை்றுேச்ூழல் 

அளவுருக்களின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். 

கண்காணிப்பின் சநாக்கம் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் பேயல்திைகன ேரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு பேய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல். 

11.5.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு பசல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
அட்டவரண 11.13: பிந்ரதய சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி கண்காணிப்பு அட்டவரண 

வ. 

எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழ
ல் 

பண்புகள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

1 காை்று தரம் 
2 இடங்கள் (1 

சகார ்& 1 
பஃபர)் 

24 மணி 
சநரம் 

6 
மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகை 

ஃப்யூஜிடிவ் 
டஸ்ட், PM2.5, 

PM10, SO2 
மை்றும் NOx. 

சுரங்க சமலாளர ்

சுை்றுேச்ூழல் 
விஞ்ஞானி 

MoEF/SPCB & NABET அங்கீகாரம் 
பபை்ை சுை்றுேச்ூழல் 

ஆசலாேகரால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பவளிப்புை ஆய்வகம் 

சவதியியலாள
ர ்(1) CSR சமலாளர ்(1) 

சதாட்டக்ககல 
நிபுணர ்(1) 

தண்ணீர ்பதளிப்பான் 
ஆபசரட்டர ்(1) 
திைகமயை்ை 

பதாழிலாளரக்ள் (1) 

குத்தககதாரர ்
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வ. 

எ
ண் 

சுற்றுசச்ூழ
ல் 

பண்புகள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 
அதிை்பவண் 

2 
வானிகல 

ஆய்வு 

காை்றின் தரக் 
கண்காணிப்பு 

& IMD 
இரண்டாம் 

நிகலத் தரவு 
பதாடங்குவத

ை்கு முன் 
சுரங்க 

தளத்தில் 

மணிசநர
ம் / 

தினேரி 

பதாடரே்ச்ியா
ன ஆன்கலன் 
கண்காணிப்பு 

காை்றின் 
சவகம், 

காை்றின் 
திகே, 

பவப்பநிகல, 
ஈரப்பதம் 

மை்றும் 
மகழப்பபாழி

வு 

3 
நீர ்தர 

கண்காணி
ப்பு 

2 இடங்கள் 
(1SW & 1 GW) 

- 
6 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகை 

IS:10500, 1993 & 
CPCB 

விதிமுகைகளி
ன் கீழ் 

குறிப்பிடப்பட்
ட 

அளவுருக்கள் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிட்ட 
கிணறுகளில் 

சுமார ்1 
கிசலாமீட்டர ்
பதாகலவில் 

உள்ள 
திைந்தபவளி 
கிணறுகளில் 

நீரம்ட்டம் 

- 
6 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகை 

bgl இல் ஆழம் 

5 ேத்தம் 
2 இடங்கள் (1 

சகார ்& 1 
பஃபர)் 

மணிசநர
ம் - 1 நாள் 

6 
மாதங்களுக்கு 

ஒருமுகை 

Leq, Lmax, Lmin, 
Leq Day & Leq 

Night 

6 அதிரவ்ு 
அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பில் 
(அறிக்ககயில்) 

– 
பவடிபவடிப்பு 
நடவடிக்ககயி

ன் சபாது 

உேே் துகள் 
சவகம் 

7 மண் 
2 இடங்கள் (1 

சகார ்& 1 
பஃபர)் 

– 
ஆறு 

மாதங்களுக்கு 
ஒருமுகை 

உடல் மை்றும் 
இரோயன 
பண்புகள் 

8 
பசுகம 
அரண் 

திட்டப் 
பகுதிக்குள் 

தினேரி மாதாந்திர பராமரிப்பு 

11.6  கூடுதல் ஆய்வுகள் 

11.6.1 இடை் மதிப்பீடு 

  2002 சம 31, 2002 சததியிட்ட சுை்ைறிக்கக எண்.13 இன் படி, தன்பாத் சுரங்கப் 

பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) வழங்கிய குறிப்பிட்ட இடர ் மதிப்பீட்டு 

வழிகாட்டுதலின் அடிப்பகடயில் இடர ் மதிப்பீட்டிை்கான வழிமுகை அகமந்துள்ளது. 

டிஜிஎம்எஸ் இடர ்மதிப்பீட்டு பேயல்முகை சநாக்கம் பணிேச்ூழல் மை்றும் அகனத்து 

பேயல்பாடுகளிலும் இருக்கும் மை்றும் ோத்தியமான அபாயங்ககளக் கண்டறிந்து, 
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உடனடி கவனம் சதகவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிகம அளிப்பதை்காக அந்த 

ஆபத்துகளின் அபாய அளகவ மதிப்பிடுதல். சமலும், இந்த ஆபத்துக்களுக்குப் 

பபாறுப்பான வழிமுகைகள் அகடயாளம் காணப்பட்டு, அவை்றின் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்கககள், கால அட்டவகணயில் அகமக்கப்பட்டுள்ளகவ, துல்லியமான 

பபாறுப்புகளுடன் பதிவு பேய்யப்படுகின்ைன. DGMS, DGMS வழங்கிய உசலாக 

சுரங்கத்கத நிரவ்கிப்பதை்கான தகுதிே ்ோன்றிதகழ கவத்திருக்கும் தகுதி வாய்ந்த 

சுரங்க சமலாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் முழு குவாரி நடவடிக்ககயும் 

சமை்பகாள்ளப்படும். 

11.6.2  மபைிடை் மமலாண்ரம திட்டம் 

  சபரிடர ் சமலாண்கமத் திட்டம், உயிர ் பாதுகாப்பு, சுை்றுேச்ூழகலப் 

பாதுகாத்தல், நிறுவலின் பாதுகாப்பு, உை்பத்திகய மறுசீரகமத்தல் மை்றும் காப்புே ்

பேயல்பாடுககள இசத முன்னுரிகம வரிகேயில் உறுதி பேய்வகத சநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

சபரிடர ் சமலாண்கம திட்டத்தின் சநாக்கம், சுரங்கம் மை்றும் பவளிப்புை 

சேகவகளின் ஒருங்கிகணந்த வளங்ககளப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவை்கை 

அகடவதாகும்: 

• பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் மீட்பு மை்றும் மருத்துவ சிகிேக்ே;  

• மை்ைவரக்களப் பாதுகாக்கவும்;  

• போத்து மை்றும் சுை்றுேச்ூழலுக்கு ஏை்படும் சேதத்கத குகைத்தல்;  

• ஆரம்பத்தில் ேம்பவத்கதக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியில் கட்டுக்குள் பகாண்டு 

வரவும்;  

• பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; மை்றும் 

• அவேரநிகலக்கான காரணம் மை்றும் சூழ்நிகலகள் பை்றிய அடுத்த 

விோரகணக்கு பதாடரப்ுகடய பதிவுகள் மை்றும் உபகரணங்ககள பாதுகாத்தல் 

11.6.3 ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

அட்டவரண 11.14: "P1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் பபயர ் திரு. ே. விஜயகுமார ்

புல எண் 158/1 (பகுதி-1) (பிட-்1) 

நில வகக அரசு புைம்சபாக்கு நிலம் 

பரப்பளவு 1.00.0 பெக்சடர ்

சுரங்கத ்திட்ட காலம் / குத்தகக 

காலம் 
5 ஆண்டுகள்/10 ஆண்டுகள் 

இறுதி குழி பரிமாணம் 131 மீ (நீ) x 69 மீ (அ) x 71 மீ (ஆ) (21 மீ AGL + 50 மீ BGL) 

இகடசய அட்ேசரகக 11°39'21.87"N முதல் 11°39'25.15"N வகர 

இகடசய தீரக்்கசரகக 78°16'02.06"E முதல் 78°16'09.17"E வகர 

மிக உயரந்்த உயரம் 347 மீ 

இயந்திரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்டது 

ஜாக் செமர ் 4 

அமுக்கி 1 

எக்ஸ்கசவட்டர ் வாளி & ராக் பிசரக்கர ்

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 
1 

டிப்பரக்ள் (20 டன் பகாள்ளளவு) 2 

முன்பமாழியப்பட்ட பவடிக்கும் 

முகை 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிக்கும் முகை 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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மனிதவளம் 

முன்பமாழியப்பட்டது 
20 சபர ்

பமாத்த திட்டே ்பேலவு ரூ. 52,14,000/- 

 

அட்டவரண 11.15: "P2" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் பபயர ் திருமதி.ஆர.் விஜயா 

புல எண்கள் 158/1 (பி-2) (பிட்- 2) 

நில வகக அரசு புைம்சபாக்கு நிலம் 

அளவு 2.00.0 பெக்சடர ்

இகடசய அட்ேசரகக 11°39'18.41"N முதல் 11°39'23.03"N வகர 

இகடசய தீரக்்கசரகக 78°16'3.44"E முதல் 78°16'7.28"E வகர 

மிக உயரந்்த உயரம் 363 மீ 

இயந்திரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்டது 

ஜாக் செமர ் 4 

அமுக்கி 1 

எக்ஸ்கசவட்டர ்வாளி & ராக் பிசரக்கர ்

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 
1 

டிப்பரக்ள் (10 டன் பகாள்ளளவு) 4 

முன்பமாழியப்பட்ட பவடிக்கும் 

முகை 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிக்கும் முகை 

மனிதவளம் 

முன்பமாழியப்பட்டது 
40 சபர ்

பமாத்த திட்டே ்பேலவு ரூ. 75,23,000/- 

 

அட்டவரண 11.16: "E1" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் பபயர ் திருமதி.ஆர.் விஜயா 

புல எண்கள் 158/2 

நில வகக 

இது ஒரு பட்டா நிலம், திருமதி.டி. ராதம்மாள் 

பபயரில் பதிவு பேய்யப்பட்டுள்ளது 

பட்டா எண்.719. விண்ணப்பதாரர ்

பட்டதாரரிடம் ஒப்புதல் பபை்றுள்ளார.் 

அளவு 0.66.5 பெக்சடர ்

சுரங்கத ்திட்டம்/குத்தகக 

காலம் 
26.05.2018 முதல் 25.05.2023 வகர 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
நீளம் 110மீ, அகலம் 37மீ ஆழம் அதிகபட்ேம் 27மீ 

(7m AGL+20m BGL) 

இகடசய அட்ேசரகக 11°39'18.32''N முதல் 11°39'22.32''N வகர 

இகடசய தீரக்்கசரகக 78°16'01.40''E முதல் 78°16'05.10''E வகர 

மிக உயரந்்த உயரம் 363 மீ 

இயந்திரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்டது 

ஜாக் செமர ் 2 

அமுக்கி 1 

எக்ஸ்கசவட்டர ்வாளி & ராக் பிசரக்கர ்

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 
1 

டிப்பரக்ள் (20 டன் பகாள்ளளவு) 1 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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முன்பமாழியப்பட்ட 

பவடிக்கும் முகை 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிக்கும் முகை 

மனிதவளம் 

முன்பமாழியப்பட்டது 
9 எண்கள் 

பமாத்த திட்டே ்பேலவு ரூ. 55,48,000/- 

 

அட்டவரண 11.17: "E2" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் பபயர ் திருமதி.வி.செமலதா 

புல எண்கள் 158/1 (பி-3) 

அளவு 0.34.0 பெக்சடர ்

சுரங்கத ்திட்டம்/குத்தகக 

காலம் 
02.05.2011 முதல் 01.05.2021 வகர (காலாவதியானது) 

குறிப்பு: சுைங்கக் குத்தரகக் காலம் முடிவரடந்ததால் (01.05.2021 அன்று 

காலாவதியானது) திட்டம் E2 நிறுத்தப்பட்டது, மமலும் மாை்ச ்முதல் மம 

2021 வரையிலான அடிப்பரடக் கண்காணிப்புக் காலத்தில் சுைங்கச ்

பசயல்பாடுகள் எதுவும் நரடபபறாததால் ஒட்டுபமாத்த தாக்கமாக 

கருதப்படவில்ரல. 

 

அட்டவரண 11.18: "E3" முன்பமாழிவின் முக்கிய அம்சங்கள் 

சுரங்கத்தின் பபயர ் திரு. ே. விஜயகுமார ்

ேரச்வ எண்கள் 158/1 

நில வகக அரசு நிலம் 

அளவு 1.50.0 பெக்சடர ்

சுரங்கத ் திட்டம்/குத்தகக 

காலம் 
07.01.2018 முதல் 06.01.2023 வகர 

இறுதி குழி பரிமாணம் 
நீளம் 110மீ, அகலம் 37மீ ஆழம் அதிகபட்ேம் 27மீ 

(7m AGL+20m BGL) 

இகடசய அட்ேசரகக 11°39'20.80''N முதல் 11°39'25.81''N வகர 

இகடசய தீரக்்கசரகக 78°16'11.66''E முதல் 78°16'19.55''E வகர 

மிக உயரந்்த உயரம் 363 மீ 

இயந்திரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்டது 

ஜாக் செமர ் 6 

அமுக்கி 1 

எக்ஸ்கசவட்டர ்வாளி & ராக் பிசரக்கர ்

இகணக்கப்பட்டுள்ளது 
1 

டிப்பரக்ள் (20 டன் பகாள்ளளவு) 3 

முன்பமாழியப்பட்ட பவடிக்கும் 

முகை 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பவடிக்கும் முகை 

மனிதவளம் 

முன்பமாழியப்பட்டது 
18 சபர ்



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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பமாத்த திட்டே ்பேலவு ரூ. 42,40,000/- 

 முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களில் இருந்து 500 மீட்டர ் சுை்ைளவில் 
முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கங்களிலிருந்து துகளயிடுதல் மை்றும் பவடித்தல் மை்றும் 
அகழ்வு மை்றும் சபாக்குவரத்து நடவடிக்கககள் காரணமாக ஒட்டுபமாத்த தாக்கம் 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது மை்றும் பவடிப்பினால் ஏை்படும் காை்று மை்றும் ஒலி 
சுை்றுேச்ூழல் மை்றும் நில அதிரவ்ுகளில் பபரும் தாக்கத்கத எதிரப்ாரக்்கலாம். 
தை்சபாதுள்ள குவாரிகள் பேயல்படுவதால், காை்றின் தரம் மை்றும் ேத்தம் 
ஆகியவை்றின் சுை்றுப்புை அல்லது தை்சபாகதய நிகலகமகய வழங்குவதால் 
தை்சபாகதய கண்காணிப்பு பேய்யப்பட்டது. 

அட்டவரண 11.19: முன்னறிவிக்கப்பட்ட காற்று அதிகைிப்பு மதிப்பு 

இடங்கள் 
PM10(µg/m3) PM2.5(µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total Inc Max Total 

AAQ-1 1 42.8 43.8 0.4 21.8 22.2 0.2 9.8 10 0.5 24.7 25.2 

AAQ-2 2.6 46.4 49 0.7 24.7 25.4 0.1 8.8 8.9 0.1 24.7 24.8 

AAQ-3 0 42.8 42.8 0 21.8 21.8 0 7.8 7.8 0 23.9 23.9 

AAQ-4 0 41.9 41.9 0 21.3 21.3 0 6.9 6.9 0 24.9 24.9 

AAQ-5 0.1 47.2 47.3 0.1 24.6 24.7 0.1 7.9 8 0.1 24.9 25 

AAQ-6 1 47.6 48.6 0.2 25.9 26.1 0.1 7.9 8 0.1 24.9 25 

AAQ-7 0 46.9 46.9 0 24.9 24.9 0 7.9 7.9 0 26.8 26.8 

NAAQS 

(µg/m3) 
100 60 80 80 

 
அட்டவரண 11.20: அதிகபட்ச தரை மடட் பசறிவு 

மாசுபடுத்திகள் அதிகபட்சம். GLC அனுசைிக்கப்பட்டது, (µg/m3) தூைம் மற்றும் திரச 

PM10 9.7 2000 மீ, பதன்கிழக்கு 

PM2.5 5.8 2000 மீ, பதன்கிழக்கு 

SO2 6.5 2000 மீ, பதன்கிழக்கு 

NO2 7.2 2000 மீ, பதன்கிழக்கு 

இரைசச்ல் சூழல் - 

  ஒலி மாசுபாடு முக்கியமாக துகளயிடுதல் மை்றும் பவடித்தல் மை்றும் டிரக்குகள் 
மை்றும் பெேஇ்எம்எம் சபான்ை பேயல்பாடுகளால் ஏை்படுகிைது. பவடித்தல் மை்றும் 
அமுக்கி பேயல்பாடு (துகளயிடுதல்) மை்றும் சபாக்குவரத்து நடவடிக்கககள் 
ஆகியவை்கைக் கருத்தில் பகாண்டு ஒட்டுபமாத்த ஒலி மாதிரியாக்கம் 
சமை்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 500 மீ சுை்ைளவில் உள்ள பல்சவறு சுரங்கங்ககளே ்
சுை்றியுள்ள பல்சவறு தூரங்களில் இகரேே்ல் அளகவக் கணக்கிடுவதை்கு 
கணிப்புகள் சமை்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன. ஒசர மாதிரியான இழப்பு இல்லாத ஊடகம் 
மூலம் அகரக்சகாள ஒலி அகல பரவலுக்கு, முதல் பகாள்ககயின் அடிப்பகடயில் 
மாதிரிகயப் பயன்படுத்தி பவவ்சவறு ஆதாரங்களில் பல்சவறு இடங்களில் 
இகரேே்ல் அளகவ மதிப்பிடலாம். 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

இங்கு: 

Lp1&Lp2 என்பது மூலத்திலிருந்து r1&r2 பதாகலவில் அகமந்துள்ள புள்ளிகளில் ஒலி 
அளவுகள். 

Ae1, 2 என்பது சுை்றுேச்ூழல் நிகலகமகளின் காரணமாக ஏை்படும் அதிகப்படியான 
சதய்மானம் ஆகும். அகனத்து ஆதாரங்களின் ஒருங்கிகணந்த விகளகவ மடக்ககே ்
சேரத்்தல் மூலம் பல்சவறு இடங்களில் தீரம்ானிக்க முடியும். 

Lptotal = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

பசுகம அரண் காரணமாக குகைதல் 4.9 dB (A) ஆக எடுக்கப்பட்டது. மாதிரிக்குத் 
சதகவயான உள்ளடீுகள்: சுரங்கே ் பேயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அகனத்து 
இயந்திரங்கள் மை்றும் பேயல்பாடுககள கணக்கில் பகாண்டு மூலத் தரவு 
கணக்கிடப்பட்டது. 

அட்டவரண 11.21: கணிக்கப்பட்ட சத்தம் அதிகைிக்கும் மதிப்பு 

இருப்பிட 

குற்யீடு 

பின்னணி 
மதிப்பு 

(நாள்) dB(A) 

அதிகைிக்கும் 

மதிப்பு dB(A) 

பமாத்த 

கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதி 

தைநிரலகள் 

dB(A) 

P1க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

44.6 48.1 49.7 

55 

P2க்கு 

அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 

45.9 47.2 49.6 

E1 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
44.7 48.7 50.2 

E2 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
45.8 42.6 47.5 

E3 அருகிலுள்ள 

குடியிருப்பு 
45.2 46.8 49.1 

 

பசுகம அரண் காரணமாக 4.9 dB (A) தகட விகளவாகக் குகைவகதக் கருத்தில் 
பகாண்டு, ரிபேப்டரக்ளில் கண்காணிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் மை்றும் கணக்கிடப்பட்ட 
மதிப்புகள் காரணமாக ஏை்படும் இகரேே்ல் நிகல கணித சூத்திரத்கத 
அடிப்பகடயாகக் பகாண்டது. சமசல உள்ள அட்டவகணயில் இருந்து, சுை்றுப்புை 
இகரேே்ல் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் உள்ள அகனத்து இடங்களிலும் உள்ள 
நிகலகள் குடியிருப்பு பகுதியின் (இகடநிகல மண்டலம்) அனுமதிக்கப்பட்ட 
வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. 
  



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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அட்டவரண 11.22: ஏற்கனமவ உள்ள மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட சுைங்கங்களுக்கான 
பவடிக்கும் கட்டணத்திற்கான மதிப்பிடப்படட் உசச் துகள் மவகம் 

பவடிபவடிப்பு 
தளத்தில் 

இருந்து தூைம், 
மீ 

பவடிபபாருள்/பவடிப்பு அளவு, 
கி.கி 

பிபிவி, மிமீ/வி 

P1 E1 E3 P1 E1 E3 

200 52 6 112 6.2 1.6 10.1 

225 52 6 112 5.4 1.4 8.7 

235 52 6 112 5.1 1.3 8.3 

245 52 6 112 4.8 1.2 7.8 

255 52 6 112 4.6 1.2 7.5 

265 52 6 112 4.4 1.1 7.1 

275 52 6 112 4.2 1.1 6.8 

300 52 6 112 3.7 1.0 6.1 

325 52 6 112 3.4 0.9 5.5 

335 52 6 112 3.3 0.8 5.3 

குறிப்பு: டிசல படட்டசனட்டரக்களப் பயன்படுத்துவதால் பவடிப்பதில் ஏை்படும் தாமதக் காரணிகய அனுபவ 
சூத்திரம் கருத்தில் பகாள்ளவில்கல. 

குழும சுரங்கத்திை்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு ராமலிங்கபுரம் – 0.45 கிமீ - 
வடசமை்கு. சமசல உள்ள அட்டவகணயில் இருந்து, பவடிபவடிப்பு பகுதியில் 
குறிப்பிடத்தக்க நில அதிரவ்ுககள ஏை்படுத்தாது. DGMS பரிந்துகரத்த 
அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் நில அதிரவ்ுகள் 
நன்ைாக இருக்கும். 

அட்டவரண 11.23: 5 சுைங்கங்களிலிருந்து சமூகப் பபாருளாதாைப் பலன்கள் 

 திட்டச ்பசலவு ரூ. CER @ 2% ரூ. 

P1 5214000 104280 

P2 7523000 150460 

E1 5548000 110960 

E2 குத்தகக காலாவதியானது குத்தகக காலாவதியானது 

E3 4240000 84800 

பமாத்தம் 2,25,25,000 4,50,500 

  MoEF & CC OM F.No.22-65/2017-IA.III, சததி: 01.05.2018 இன் படி CER ஒதுக்கீடு 
பேய்யப்பட்டுள்ளது. அலுவலக குறிப்பாகணயின் பாரா 6 (II) இன் படி, அகனத்து 
சுரங்கங்களும் பசுகமக் களத் திட்டம் & மூலதன முதலீடு ≤ 100 சகாடிகள், அகவ 
EAC/SEAC இன் வழிகாட்டுதல்கள் மை்றும் பமாத்த CER பதாககயின்படி CER க்கு மூலதன 
முதலீட்டில் 2% பங்களிக்க சவண்டும். 5 சுரங்கங்களில் இருந்து ரூ. 4,50,500/-. 

அட்டவரண 11.24: 5 சுைங்கங்களிலிருந்து மவரல வாய்ப்புகள் 

 மநைடி மவரலவாய்ப்பு மரறமுக மவரலவாய்ப்பு 

P1 20 சபர ் 30 சபர ்

P2 40 சபர ் 25 சபர ்

E1 9 சபர ் 10 சபர ்



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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E2 குத்தகக காலாவதியானது 

E3 18 சபர ் 15 சபர ்

பமாத்தம் 87 சபர ் 80 சபர ்

இந்த 5 சுரங்கங்கள் மூலம் பமாத்தம் 87 சபருக்கு சவகல வாய்ப்பு கிகடக்கும். 

பசுரம அைண் வளை்சச்ி - 
அட்டவரண 11.25: பசுரம அைண் வளை்சச்ியின் நன்ரமகள் 5 சுைங்கங்கள் 

குறியீடு 

நடுவதற்கு 

முன்பமாழிய
ப்பட்ட 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உயிை ்

பிரழப்பு % 

பைப்பளவு 

ச.மீ 

இனத்தின் 

பபயை ்

வளைக்்கப்படும் என 

எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

மைங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

P1 50 80% 500 சவம்பு, புங்கன், 

சகசுவரினா 

மை்றும் பிை 

வட்டார 

மரங்கள் 

 

40 

P2 80 80% 700 70 

E1 150 80% 1500 120 

E2 குத்தகக காலாவதியானது 

E3 150 80% 1500 சவம்பு 120 

பமாத்தம் 430 80% 4550  350 

முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கத் திட்டங்களின் அடிப்பகடயில், சவம்பு, சகசுவரினா, 
புங்கன் சபான்ை பூரவ்ீக இனங்களின் வளரே்ச்ி 5 ஆண்டுகளில் 430 மரங்கள் வீதம் 80% 
உயிரவ்ாழும் விகிதத்துடன் 350 ஆக இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 4550 ேதுர 
மீட்டர ்பரப்பளவில் மரங்கள். 

11.7 திட்டத்தின் நன்ரமகள் 

பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் ோதாரணக் கல் பவட்டுவதை்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டங்கள், 1,81,687மீ3 ோதாரணக் கல், 5 ஆண்டுகளில் உை்பத்தி 
பேய்வகத சநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. இது அண்கட பகுதிகளில் ேமூக-
பபாருளாதார பேயல்பாடுககள சமம்படுத்துவசதாடு பின்வரும் நன்கமககளயும் 
ஏை்படுத்தும் 

• சவகல வாய்ப்பு அதிகரிப்பு 

• ேமூக-பபாருளாதார நலனில் முன்சனை்ைம் 

• உடல் உள்கட்டகமப்பில் முன்சனை்ைம் 

• ேமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்சனை்ைம் 

11.8 சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரமத் திட்டம்  

  சுரங்க நிரவ்ாகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்புப் பிரிவு 

சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கமத் திட்டத்கத திைம்பட பேயல்படுத்துவகதயும், சுரங்க 

சமலாண்கம நிகல மூலம் சுை்றுேச்ூழல் ேட்ட விதிகளுக்கு இணங்குவகத உறுதி 

பேய்வகதயும் உறுதி பேய்யும். 

கூைப்பட்ட குழு இதை்குப் பபாறுப்பாகும்: 

1. சுை்றுேச்ூழல் சமலாண்கம திட்டத்தில் பரிந்துகரக்கப்பட்ட மை்றும் ECயில் 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ககககள பேயல்படுத்துதல் 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 11: சுருக்கம் & முடிவு 
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2. MoEF/SPCB மை்றும் NABL ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பவளிப்புை ஆய்வகங்கள் 

மூலம் EMP மை்றும் EC நிபந்தகனயின்படி சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்கப 

நடத்துதல் 

3. திட்டத்திை்கான சுை்றுேச்ூழல் அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிை 

நிபந்தகனகளுடன் இணங்குவகத உறுதி பேய்தல். 

4. திட்டத்திை்கான 'பேயல்பாட்டிை்கான ஒப்புதல்' இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தகனகளுக்கு இணங்குவகத உறுதி பேய்தல். 

5. MoEF/ SPCB க்கு இணக்க நிகலகய ேரியான சநரத்தில் ேமரப்்பித்தல் 

6. சதகவப்படும் சபாது, நிபுணரக்ளின் வழிகாட்டுதகலப் பபறுதல். 

7. அருகில் உள்ள கிராமங்களில் CSR நடவடிக்ககககள நடத்துதல். 

8. திட்டம் மை்றும் பவளி நிறுவனங்களுடன் சுை்றுேச்ூழல் பதாடரப்ான 

பேயல்பாடுககள ஒருங்கிகணத்தல் 

9. சுை்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள பதாழிலாளரக்ள் மை்றும் மக்கள்பதாகக 

பை்றிய சுகாதார புள்ளிவிவரங்கள் சேகரிப்பு 

10. பசுகம பட்கட வளரே்ச்ி 

11. சுை்றுேச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டத்தின் பேயல்பாட்டின் முன்சனை்ைத்கத 

கண்காணித்தல் 

12. நீர/்கழிவு நீரின் தரம், காை்றின் தரம் மை்றும் உருவாக்கப்படும் திடக்கழிவு 

ஆகியவை்கை கண்காணித்தல் 

13. பவளிப்புை ஆய்வகம் மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட நீர ்மை்றும் காை்று மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்வு 

14. நிதி மதிப்பீடு, ஒழுங்குமுகை, காை்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு கருவிககள 

நிறுவுதல், கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு நிகலயம் சபான்ைவை்கை உள்ளடக்கிய மாசு 

கட்டுப்பாடு மை்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள்/ ோதனங்ககள 

பேயல்படுத்துதல் மை்றும் கண்காணித்தல் 

15. மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், சுை்றுேச்ூழல் மை்றும் வன அகமேே்கம் 

மை்றும் சுை்றுேச்ூழல் அனுமதியின் நிபந்தகனகள் மை்றும் நிறுவுவதை்கான 

ஒப்புதல்கள் மை்றும் பேயல்பட ஒப்புதல் ஆகியவை்றின் ேட்ட விதிகள், 

விதிமுகைகளுக்கு இணங்குதல் 

11.10 முடிவுரை 

  பல்சவறு சுை்றுேச்ூழல் கூறுகளின் மீது சநரம்கை மை்றும் எதிரம்கை 

விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுபமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து, 

சுரங்க நடவடிக்கககள் சுை்றியுள்ள சூழலில் எந்த எதிரம்கையான விகளகவயும் 

ஏை்படுத்தாது என்று முடிவு பேய்யலாம். 

  சுரங்க நடவடிக்கககளால் ஏை்படும் பாதிப்புககளத் தணிக்க, நன்கு 

திட்டமிடப்பட்ட EMP மை்றும் விரிவான பிந்கதய திட்டக் கண்காணிப்பு அகமப்பு 

வழக்கமான கண்காணிப்பு மை்றும் தளத்தில் உடனடியாக ேரிபேய்வதை்காக 

வழங்கப்படுகிைது. கிளஸ்டர ்சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்டப் பகுதியிலும் 

அகதே ் சுை்றியுள்ள ேமூகப் பபாருளாதார நிகலகமகள் கணிேமாக 

சமம்படுத்தப்படும். எனசவ, முன் சுை்றுேச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும். 

 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகை்களின் பவளிப்பாடு 
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அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகைக்ரள பவளிப்படுத்துதல் 

 

12.1 ஆமலாசகைின் பவளிப்பாடு 

M/s சுற்றுசச்ூழல் வளங்கள்NABET ோன்றிதழின்படி NABET அங்கீகாரம் 
பபை்ை EIA ஆசலாேகர:் NABET/EIA/1922/SA0133 மாரே் ் 30, 2022 வகர 
பேல்லுபடியாகும். Enviro Resources இன் பதிவு பேய்யப்பட்ட அலுவலகம் 
E-604, Crystal Plaza, New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053, மகாராஷ்டிரா. 
 

NABET ோன்றிதழ் படம் 12.1 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

M/s சுற்றுசச்ூழல் வளங்கள் மதிப்புமிக்க வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கு 
பின்வரும் சுை்றுேச்ூழல் ஆசலாேகன சேகவககள வழங்குவதில் 
ஈடுபடட்ுள்ளது: 
1) மாநில அரசின் சுை்றுேச்ூழல் துகையிடம் இருந்து சுை்றுேச்ூழல் 

அனுமதி பபறுதல். மை்றும் MoEF & CC, GOI 

2) சுை்றுேச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) ஆய்வுகள் மை்றும் சுை்றுேச்ூழல் 

சமலாண்கம திட்டம் (EMP) 

3) சுை்றுேச்ூழலுக்கு உரிய விடாமுயை்சி சேகவகள் 

4) மாநில மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்திடம் இருந்து அதன் 

திருத்தங்ககள நிறுவுதல், இயக்குதல், புதுப்பித்தல் மை்றும் 

திருத்தங்களுக்கு ஒப்புதல் 

5) CRZ அனுமதிமத்திய மை்றும் மாநில CZMA (கடசலார மண்டல 

சமலாண்கம ஆகணயம்) 

6) வன அனுமதிMoEF & CC, GOI இலிருந்து 

7) சுை்றுேச்ூழல் அனுமதிகளுக்கான சுை்றுேச்ூழல் இணக்க அறிக்கக 

தயாரித்தல், நிறுவுவதை்கான ஒப்புதல் மை்றும் பேயல்பட ஒப்புதல் 

8) ETP, STP, WTP & ஜீசரா திரவ பவளிசயை்ை (ZLD) ஆகலகய 

வடிவகமத்தல் மை்றும் பேயல்படுத்துதல் 

9) அளவு இடர ்பகுப்பாய்வு (QRA), HAZOP, HAZID, சபரிடர ்சமலாண்கமத் 
திட்டம் (DMP) அறிக்ககககளத் தயாரித்தல். 

10) ஆன்-கேட் & ஆஃப்-கேட் எமரப்ஜன்சி தயாரந்ிகலத் திட்டத்கதத ்

தயாரித்தல் 

11) ேட்டப்பூரவ் வழிகாடட்ுதல்களுக்குப் பதிலளிக்கவும் & மூடுதகல 

ரத்து பேய்யவும். 

 



 

தமிழ்நாடு, சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி தாலுகாவில், பபரியகவுண்டாபுரம் கிராமத்தில் 

அகமந்துள்ள, 5.505 பெக்சடர ் பரப்பளகவக் பகாண்ட பபரியகவுண்டாபுரம் ோதாரணக் கல் குழும 
சுரங்கத்திை்கான வகரவு EIA/EMP. 

 

குத்தரகதாைை்: திரு. ச. விஜயகுமாை் (பகுதி: 1.00.0 பெக்மடை்) 
அத்தியாயம் 12: ஆமலாசகை்களின் பவளிப்பாடு 
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படம் 12.1: NABET சான்றிதழ் என்விமைா ைிமசாை்சஸ், மும்ரப 


