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List of Quarries within 500 Meter Radius 

Code 
Name of 

the lease 

S.F. Nos, 

Village & 

Taluk 

Extent 

in 

hectare 

Date of 

commencement 

and Expiry 

Status 

P1 P. Velmani 

456 &25/1 & 

Nadanthai 

Irrukkur 

Village, 

Paramathi – 
Velur Taluk 

  

4.34.0 

02.12.2015  

to  

01.12.2035  

ToR obtained vide 

Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8091/SEAC/ToR-

1140/2022 dated 

08/04/2022 

 

Total 4.34.0  

Code 
Name of 

the Owner 

S.F. Nos, & 

Village and 

Taluk 

Extent 

in 

hectare 

Date of 

commencement 

and Expiry 

Status 

E1 
Tmt.V. 

Punitha 

482& 

Nadanthai 

Village, 

Paramathi 

Velur Taluk. 

 

2.86.5 

30.01.2018 

to 

02.01.2038 

Not applied for ToR 

E2 
M/s. M.M. 

Exports 

483/2A& 

Nadanthai 

Village, 

Paramathi 

Velur Taluk.  

2.75.5 

05.01.2017 

to 

04.01.2037 

Applied for EC extension 

E3 
M/s. M.M. 

Exports 

492/2& 

Nadanthai 

Village, 

ParamathiVelur 

Taluk. 

 

2.73.0 

05.01.2017 

to 

04.01.2037 

Applied for EC extension 

E4 Tmt.L.Selvi 

494/1&494/2 

& 

Nadanthai 

Village, 

Paramathi 

Velur Taluk. 

4.40.5 

25.02.2016 

to 

24.02.2036 

Not applied for ToR 

E5 

M/s. Siva 

Sakthi Rock 

Exports 

480/1(part) 

& 

Nadanthai 

Village, 

Paramathi 

Velur Taluk. 

1.62.0 - Not applied for ToR 

Total Extent of Existing Quarries 14.37.5 
 

Total Extent of Quarries in Cluster 18.71.5 

Source: The First scheme (2020 -21 to 2024-25 Five years) of mining plan approved by the Director of Geology 

and Mining, Guindy, Chennai Vide Rc. No. 4166/MM4/2020 dated 07.10.2020.  
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TERMS OF REFERENCE (ToR) COMPLIANCE 

Thiru. P. Velmani 

ToR issued vide Letter No. SEIAA-TN/F.No.8091/SEAC/ToR-1140/2022 dated 08.04.2022 

SPECIFIC CONDITIONS 

1 The proponent shall carry out the 

cumulative & Comprehensive impact study 

due to mining operations carried out in the 

quarry cluster specifically with reference to 

the environment in terms of air pollution, 

water pollution, health impacts, and the 

poultry farm accordingly the environment 

management plan should be prepared 

keeping the concerned quarry and the 

surrounding habitations in the mind. 

The cumulative impact study 

results related to air pollution, 

water pollution, & health impacts 

have been carried out in section 

7.4, pp.135-145 under chapter VII. 

Based on the results, 

environmental management plan 

has been prepared and added in 

pp.150 – 165 under chapter X 

2 The certified existing EC Compliance 

report shall be included in the EIA report. 

The EC compliance report will be 

submitted along with the final EIA 

report. 

3 The entire cluster of mine lease area shall 

be video graphed through drone and submit 

the same along with EIA Report. 

Drone survey images for the entire 

cluster will be submitted along 

with the final EIA report. 

4 If the proponent has already carried out the mining activity in the proposed 

mining lease area after 15.01.2016, then the proponent shall furnish the 

following details from AD/DD, Mines: 

a) What was the period of the operation and 

stoppage of the earlier mines with last work 

permit issued by the AD/DD mines? 

 The permit document will be 

attached in Annexure during 

submission of final EIA report. 

b) Quantity of minerals mined out. Environmental Clearance 

certificate clearly shows 15390 m3 

of multi-coloured granite, 10260 

m3 of waste, and 4832 m3 of 

topsoil as the mined-out minerals 

during the 5-year plan period. 

c) Highest production achieved in any one 

year 

According to the scheme of mining 

report attached in Annexure III, the 

highest production was achieved 

during the period of 2017-18. The 

highest production achieved during 

the period was 3032.004 m3. 

d) Detail of approved depth of mining The depth of mining approved 
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earlier was 12m, as shown by EC 

in Annexure III. 

e) Actual depth of the mining achieved earlier. According to the existing pit letter 

dated 16.10.2020, the actual depth 

of mining achieved earlier was 

12m below ground level. The 

existing pit letter has been attached 

in Annexure III. 

f) Name of the person already mined in that 

leases area. 

According to the computer patta 

attached in the mining scheme 

report in Annexure III, P.Velmani 

was the person who mined out in 

that lease area. 

g) If EC and CTO already obtained, the copy 

of the same shall be submitted. 

EC and CTO obtained for the 

mining plan period of 2015-2020 

have been attached with the recent 

approved mining plan report in 

Annexure III.  

h) Whether the mining was carried out as per 

the approved mine plan (or EC if issued 

with stipulated benches. 

Yes. The proponent has strictly 

followed the approved mining 

plan. 

5 All Corner Coordinates of the mine lease 

area, superimposed on a high-resolution 

imagery/Topo sheet, topographic sheet, 

geomorphology, lithology and geology of 

the mining lease area should be provided. 

Such an imagery of the proposed area 

should clearly show the land use and other 

ecological features of the study area (core 

and Buffer zone. 

All corner coordinates of the mine 

lease area are shown in Figure 2.4, 

p.9 under chapter II.  

Geology of the lease area has been 

discussed in section 2.1.5, p.12 

under chapter II. 

6 The proponent shall furnish photographs of 

adequate fencing, green belt along the 

periphery including replantation of existing 

trees, & safety distance between the 

adjacent quarries & water bodies nearby 

provided as per the approved mining plan. 

The photographs of fencing and 

green belt will be submitted along 

with final EIA report. 

7 The project proponent shall provide the 

details of mineral reserves and minable 

reserves, planned production capacity, 

proposed working methodology with 

justifications, the anticipated impacts of the 

mining operations on the surrounding 

The details of geological reserves 

and mineable reserves, and 

planned production capacity have 

been given in Table 2.5, p.14 

following the approved mining 

plan under chapter II. Th    e 
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environment and the remedial measures for 

the same. 

proposed working methodology 

has been discussed in sections 

2.1.7, p.14.The anticipated impacts 

of the mining operations on the 

surrounding environment and the 

proposed mitigation measures for 

the same have been provided in 

Table 11.7 in pp.171-175 under 

chapter XI. 

8 The project proponent shall provide the 

organization chart indicating the 

appointment of various statutory officials 

and other competent persons to be 

appointed as per the provisions of Mine 

Act’1952 and the MMR,1961 for carrying 

out the quarrying operations scientifically 

and systematically in order to ensure safety 

and to protect the environment. 

Manpower required for carrying 

out the quarrying operations to 

ensure safety and to protect the 

environment has been discussed in 

section 2.1.18.3 in p.22, as per the 

provisions of Mines Act'1952 and 

the MMR, 1961. 

9 The project proponent shall conduct the 

hydro-geological study considering the 

contour map of the water table detailing the 

number of ground water pumping & open 

wells, and surface water bodies such as 

rivers, tanks, canals, ponds etc. within 1 km 

(radius along with the collected water level 

data for both monsoon and non-monsoon 

season from the PWD/TWAD so as to 

assess the impacts on the wells due to 

mining activity. Based on actual monitored 

data, it may clearly be shown whether 

working will intersect groundwater. 

Necessary data and documentation in this 

regard may be provided. 

 

 

Details on the nearest surface 

water bodies such as rivers, tanks, 

canals, ponds etc. have been given 

in Table 3.3 in p.29-30 under 

chapter III. Detailed 

hydrogeological studies were 

conducted for the period of 3 

months (March-May,2022) and the 

results have been discussed in 

sections 3.3.4, pp.41-46 under 

chapter III. 

10 The proponent shall furnish the baseline 

data for the environmental and ecological 

parameters with regard to surface water/ 

ground water quality, air quality, soil 

quality & flora/fauna including traffic / 

vehicular movement study. 

All the details have been provided 

in sections 3.1-3.9, pp.26-82 under 

chapter III.  

11 A tree survey study shall be carried out 

(nos., name of the species, age, diameter 

The green belt development 

proposal has been disclosed in the 
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etc.,) both within the mining lease applied 

area & 300m buffer zone and its 

management during mining activity. 

sections 4.6.2.1-4.6.3 in pp.111-

113 under   chapter IV. 

12 A detailed mine closure plan for the 

proposed project shall be included in 

EIA/EMP which should be site – specific. 

Mine closure details have been 

provided in sections 2.1.16 in p.21 

under chapter II. 

13 The Public hearing advertisement shall be 

published in one major National daily and 

one most circulated vernacular daily. 

The same will be updated in the 

final EIA report after public 

hearing meeting. 

14 The recommendation for the issue of 

“Terms of Reference” is subjected to the 

outcome of the Hon’ble NGT, Principal 

Bench, New Delhi in O.A No.186 of 2016 ( 

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

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

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

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

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

M.A.No.12/2017 & M.A.No. 843/2017) 

and O.A.No 405/2016 and O.A.No 520 of 

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

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

Agreed & noted. 

15 The Purpose of Green belt around the 

project is to capture the fugitive emissions, 

carbon sequestration and to attenuate the 

noise generated, in addition to improving 

the aesthetics. A wide range of indigenous 

plant species should be planted as given in 

the appendix in consultation with the DFO, 

state agriculture university and local school/ 

college authorities. The plant species with 

dense/moderate canopy of native origin 

should be chosen. Species of 

small/medium/ tall trees alternating with 

shrubs should be planted in a mixed 

manner. 

The detailed greenbelt 

development plan has been 

provided in sections 4.6.2.1-4.6.3, 

pp.111-113 under   chapter IV. 

16 Taller/one year old saplings raised in 

appropriate size of bags, preferably eco – 
friendly bags should be planted in proper 

space as per the advice of local forest 

authorities/botanist/horticulturist with 

regard to site specific choices. The 

Agreed & noted. 
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proponent shall earmark the greenbelt area 

with GPS coordinates all along the 

boundary of the project site with at least 3 

meters wide and in between blocks in and 

organized manner. 

17. A disaster management plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP 

Report. 

Details regarding disaster 

management plan have been 

provided in Section 7.3, pp.128-

132 under chapter VII. 

18. A Risk Assessment and management plan 

shall be prepared and included in the 

EIA/EMP Report. 

The Risk Assessment and 

Management Plan has been 

provided in section 7.2 in pp.131 -

135 under chapter VII. 

19 The socio-economic studies should be 

carried out within a 5km buffer zone from 

the mining activity. Measures of Socio-

economic significance and influence to the 

local community proposed to be provided 

by the project proponent should be 

indicated. As far as possible, quantitative 

dimensions may be given with time frames 

for implementation. 

The socio – economic studies were 

carried out and the result have been 

discussed in section 3.9, pp.82-91 

under chapter III 

20 If any quarrying operations were carried out 

in the proposed quarrying site for which 

now the EC is sought, the project proponent 

shall furnish the detailed compliance to EC 

conditions given in the previous EC with 

the site photographs which shall duly be 

certified by MoEF&CC, Regional office, 

Chennai(or) the Concerned DEE/TNPCB. 

Agreed and noted. EC compliance 

report duly certified by 

MoEF&CC, Regional office, 

Chennai(or) the Concerned 

DEE/TNPCB will be submitted 

alongwith the final EIA report.  

21 Concealing any factual information or 

submission of false/fabricated data and 

failure to comply with any of the conditions 

mentioned above may result in withdrawal 

of this terms of Reference besides attracting 

penal provisions in the Environment 

(Protection)Act,1986. 

Agreed and noted. 

 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1 As per the MoEF&CC office Memorandum 

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

and 20/10/2020 the proponent shall address 

the concerns raised during the public 

Agreed and noted 
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consultation and all the activities proposed 

shall be part of the environment 

Management Plan.  

2. The environment impact Assessment shall 

study in detail the carbon emission and also 

suggest the measures to mitigate carbon 

emission including development of carbon 

sinks and temperature reduction including 

control of other emission and climate 

mitigation activities. 

Emission details have been 

provided in section 4.4.3 in pp.97-

98 under chapter IV. 

3 The Environmental impact assessment 

should study the biodiversity, the natural 

ecosystem, the soil micro flora, fauna and 

soil seed banks and suggest measures to 

maintain the natural ecosystem. 

The ecological details have been 

provided in section 3.6, pp.60-80 

under chapter III. 

4. Action should specifically suggest for 

sustainable management of the area and 

restoration of ecosystem for flow of goods 

and services. 

Agreed and noted. 

5. The Project proponent shall study impact on 

fish habitats and the food WEB/food chain 

in the water body and Reservoir. 

Agreed and noted. 

6 The terms of Reference should specifically 

study impact on   soil health, soil erosion, 

the soil physical, chemical components and 

microbial components.  

All data regarding soil were 

collected. The matter regarding 

soil’s physio-chemical conditions, 

soil health, etc., has been discussed 

in section 3.2, pp.30-34 under 

chapter III. 

7. The Environmental impact Assessment 

should study impact on forest, vegetation, 

endemic, vulnerable and endangered      

indigenous flora and fauna. 

This report has included studies of 

ecology and biodiversity covering 

vegetation, endemic, vulnerable 

and endangered indigenous flora 

and fauna in section 3.6 and 3.7 

pp. 60-80 under chapter III. 

According to the ecological report, 

there is no endemic, vulnerable 

and endangered indigenous flora 

and fauna. 

8. The Environment Impact Assessment 

should study impact on standing tree and 

the existing trees should be numbered and 

action suggested for protection. 

Agreed and noted. 
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9. The Environmental impact Assessment 

should study on wetlands, water bodies, 

river streams, lakes and farmer sites. 

Details on the nearest surface 

water bodies such as rivers, tanks, 

canals, ponds etc. have been given 

in Tables 3.3 in pp.29-30.  

 

10 The environmental Impact assessment 

should hold detailed study on EMP with 

budget for green belt development and mine 

closure plan including disaster management 

plan. 

The EMP details have been given 

in Table 10.9 in pp.161-165 under 

chapter X. 

 

11 The environmental impact assessment 

should study impact on climate change, 

temperature rise, pollution and above soil & 

below soil carbon stock. 

Agreed and noted. 

 

12 The Environmental Impact Assessment 

should study impact on protected areas, 

Reserve forests, national Parks, Corridors 

and wildlife pathways, near project site. 

This is not applicable as there are 

no protected areas such as Reserve 

Forests, National Parks, Corridors 

and Wildlife pathways. 

13 The project proponent shall study and 

furnish the impact of project on plantations 

in adjoing patta lands, horticulture, 

agriculture and livestock. 

The proposed mining impact on on 

plantations in adjoining Patta 

lands, Horticulture, Agriculture 

and livestock has been discussed in 

Section 3.1 in pp.26-28 under 

chapter III. 

14 The project proponent shall study and 

furnish the details on potential 

fragmentation impact of natural 

environment, by the activities. 

Agreed and noted. 

15 The Project proponent shall study and 

furnish the impact on aquatic plants and 

animals in water bodies and possible scars 

on the landscape, damages to nearby caves, 

heritage site, and archaeological site 

possible land form changes visual and 

aesthetic impacts. 

Agreed and noted. 

16 The project proponent shall study and 

furnish the possible pollution due to plastic 

and microplastic on the environment. The 

ecological risks and impact of plastic 

&microplastics on aquatic environment and 

fresh water systems due to activities, 

contemplated during mining may be 

The matter related to plastic 

pollution has been discussed in 

section 4.8.6 under chapter IV. 
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investigated and reported. 

17 The project proponent shall study on impact 

of mining on Reserve Forest free ranging 

wildlife. 

Agreed and noted. 

18 The project proponent shall study on impact 

of different pathways and migration. 

Agreed and noted. 

STANDARD TERMS OF REFERENCE 

   1 Year-wise production details since 1994 

should be given, clearly stating the 

highest production achieved in any one 

year prior to 1994. It may also be 

categorically informed whether there had 

been any increase in production after the 

EIA Notification 1994 came into force, 

w.r.t. the highest production achieved 

prior to 1994. 

Not applicable. 

This is not a violation category 

project. This proposal falls under B1 

category. 

2 A copy of the document in support of the 

fact that the proponent is the rightful 

lessee of the mine should be given. 

The proposed site for quarrying is a 

patta land. Document of ownership is 

enclosed along with approved 

mining plan in Annexure III. 

3 All documents including approved mine 

plan, EIA and public hearing should be 

compatible with one another in terms of 

the mine lease area, production levels, 

waste generation and its management, 

mining technology etc. and should be in 

the name of the lessee.  

Agreed and noted. 

 

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 the corner coordinates 

superimposed on satellite imagery 

have been shown in Figure 2.4 in 

p.9. 

Project area superimposed on 

Toposheet has been shown in Figure 

2.3, in p.8. 

Geology map of the project area 

covering 10km radius has been given 

in Figure 2.7, p.13. 

Geomorphology map of the study 

area covering 10 km radius has been 

provided in Figure 2.8, p.13. 

5 Information should be provided in Survey 

of India Toposheet in 1:50,000 scale 

indicating geological map of the area, 

Geology map of the project area 

covering 10km radius has been 

shown in Figure 2.6, p.12. 
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geomorphology of land forms of the area, 

existing minerals and mining history of 

the area, important water bodies, streams 

and rivers and soil characteristics. 

Geomorphology map of the study 

area covering 10 km radius has been 

shown in Figure 2.7, p.12. 

6 Details about the land proposed for 

mining activities should be given with 

information as to whether mining 

conforms to the land use policy of the 

State; land diversion for mining should 

have approval from State land use board 

or the concerned authority. 

The applied area was inspected by 

the officers of Department of 

Geology along with revenue officials 

and found that the land is fit for 

quarrying under the policy of State 

Government. 

7 It should be clearly stated whether the 

proponent company has a well laid down 

Environment Policy approved by its 

Board of Directors? If so, it may be spelt 

out in the EIA Report with description of 

the prescribed operating 

process/procedures to bring into focus 

any infringement/deviation/violation of 

the environmental or forest 

norms/conditions? The hierarchical 

system or administrative order of the 

Company to deal with the environmental 

issues and for ensuring compliance with 

the EC conditions may also be given. The 

system of reporting of non-compliances / 

violations of environmental norms to the 

Board of Directors of the Company 

and/or shareholders or stakeholders at 

large, may also be detailed in the EIA 

Report. 

The proponent has framed 

Environmental Policy and the same 

has been discussed in the pp.150-165 

under chapter X. 

8 Issues relating to Mine Safety, including 

subsidence study in case of underground 

mining and slope study in case of open 

cast mining, blasting study etc. should be 

detailed. The proposed safeguard 

measures in each case should also be 

provided. 

It is an opencast quarrying operation 

involving mechanized method. As 

the rock is a hard, compact and 

homogeneous body, the height and 

width of the bench will be 

maintained as 5m with 900 bench 

angles. Quarrying activities will be 

carried out under the supervision of 

competent persons like Mines 

Manager, Mines Foreman and 

Mining Mate. Necessary permissions 
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will be obtained from DGMS after 

obtaining environmental clearance. 

9 The study area will comprise of 10 km 

zone around the mine lease from lease 

periphery and the data contained in the 

EIA such as waste generation etc., should 

be for the life of the mine/ lease period.  

The study area considered for this 

study is of 10 km radius and all data 

contained in the EIA report such as 

waste generation etc., is for the life 

of the mine / lease period. 

10 Land use of the study area delineating 

forest area, agricultural land, grazing 

land, wildlife sanctuary, national park, 

migratory routes of fauna, water bodies, 

human settlements and other ecological 

features should be indicated. Land use 

plan of the mine lease area should be 

prepared to encompass preoperational, 

operational and post operational phases 

and submitted. Impact, if any, of change 

of land use should be given. 

Land use and land cover pattern of 

the study area has been discussed in 

section 3.1 in pp.26 – 28 under 

chapter III. 

Land use plan of the project area 

showing pre-operational, operational 

and post-operational phases are 

discussed in Table 2.10, p.18 under 

chapter II. 

11 Details of the land for any Over Burden 

Dumps outside the mine lease, such as 

extent of land area, distance from mine 

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

should be given. 

Not Applicable. 

There is no waste anticipated during 

this quarry operation. The entire 

quarried out rough stone will be 

transported to the needy customers. 

Hence, no dumps are proposed 

outside the lease area. 

12 Certificate from the competent authority 

in the State Forest Department should be 

provided, confirming the involvement of 

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

the event of any contrary claim by the 

Project Proponent regarding the status of 

forests, the site may be inspected by the 

State Forest Department along with the 

Regional Office of the Ministry to 

ascertain the status of forests, based on 

which, the Certificate in this regard as 

mentioned above be issued. In all such 

cases, it would be desirable for 

representative of the State Forest 

Department to assist the Expert Appraisal 

Committees. 

Not Applicable. 

There is no forest land involved 

within the proposed project area and 

the proposed project area is a Patta 

land. Approved mining plan has been 

enclosed in Annexure III. 

13  Status of forestry clearance for the Not Applicable. 
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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. 

The proposed project area does not 

involve any Forest Land. 

14 

 

Implementation status of recognition of 

forest rights under the Scheduled Tribes 

and other Traditional Forest Dwellers 

(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 

should be indicated. 

Not Applicable. 

The project doesn't attract 

Recognition of Forest Rights Act, 

2006. 

15 The vegetation in the RF / PF areas in the 

study area, with necessary details, should 

be given. 

No Reserve Forest within the study 

area. 

16 A study shall be got done to ascertain the 

impact of the mining project on wildlife 

of the study area and details furnished. 

Impact of the project on the wildlife in 

the surrounding and any other protected 

area and accordingly, detailed mitigative 

measures required, should be worked out 

with cost implications and submitted. 

Not Applicable. 

There is no any wildlife/protected 

area within 10 km radius from the 

periphery of the project area. 

17 Location of National Parks, Sanctuaries, 

Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, 

Ramsar Site, Tiger/ Elephant Reserves/ 

(existing as well as proposed), if any, 

within 10 km of the mine lease should be 

clearly indicated, supported by a location 

map duly authenticated by Chief Wildlife 

Warden. Necessary clearance, as may be 

applicable to such projects due to 

proximity of the ecologically sensitive 

areas as mentioned above, should be 

obtained from the Standing Committee of 

National Board of Wildlife and copy 

furnished. 

Not Applicable. 

There are no National Parks, 

Biosphere Reserves, Wildlife 

Corridors, and Tiger/Elephant 

Reserves within 10 km Radius from 

the periphery of the project area. 

18 A detailed biological study of the study 

area [core zone and buffer zone (10 km 

radius of the periphery of the mine lease)] 

shall be carried out. Details of flora and 

fauna, endangered, endemic and RET 

A detailed biological study was 

carried out in both core and buffer 

zones and the results have been 

discussed in section 3.6-3.8 in pp.60-

80 under chapter III. 
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Species duly authenticated, separately for 

core and buffer zone should be furnished 

based on such primary field survey, 

clearly indicating the Schedule of the 

fauna present. In case of any scheduled-I 

fauna found in the study area, the 

necessary plan along with budgetary 

provisions for their conservation should 

be prepared in consultation with State 

Forest and Wildlife Department and 

details furnished. Necessary allocation of 

funds for implementing the same should 

be made as part of the project cost. 

 

19 Proximity to areas declared as 'Critically 

Polluted' or the project areas likely to 

come under the 'Aravalli Range', 

(attracting court restrictions for mining 

operations), should also be indicated and 

where so required, clearance certifications 

from the prescribed Authorities, such as 

the SPCB or State Mining Department 

should be secured and furnished to the 

effect that the proposed mining activities 

could be considered. 

Not Applicable. 

Project area / Study area is not 

declared in ‘Critically Polluted’ Area 
and does not come under ‘Aravalli 
Range. 

20 Similarly, for coastal Projects, A CRZ 

map duly authenticated by one of the 

authorized agencies demarcating LTL. 

HTL, CRZ area, location of the mine 

lease with respect to CRZ, coastal 

features such as mangroves, if any, 

should be furnished. (Note: The Mining 

Projects falling under CRZ would also 

need to obtain approval of the concerned 

Coastal Zone Management Authority). 

 

Not Applicable. 

The project doesn't attract the C. R. 

Z. Notification, 2018. 

21 R&R plan/compensation details for the 

Project Affected People (PAP) should be 

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 

Not Applicable. 

There are no approved habitations 

within a radius of 300 meters. 

Therefore, R&R Plan / 

Compensation details for the Project 

Affected People (PAP) is not 

anticipated and not applicable for 
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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. 

this project. 

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

May (Summer Season); October-

December (post monsoon season); 

December – February (winter season)] 

primary baseline data on ambient air 

quality as per CPCB Notification of 2009, 

water quality, noise level, soil and flora 

and fauna shall be collected and the AAQ 

and other data so compiled presented 

date-wise in the EIA and EMP Report. 

Site-specific meteorological data should 

also be collected. The location of the 

monitoring stations should be such as to 

represent whole of the study area and 

justified keeping in view the pre-

dominant downwind direction and 

location of sensitive receptors. There 

should be at least one monitoring station 

within 500 m of the mine lease in the 

predominant downwind direction. The 

mineralogical composition of PM10, 

particularly for free silica, should be 

given. 

Baseline Data were collected for the 

period of March-May, 2022 as per 

CPCB notification and MoEF & CC 

Guidelines. 

Details have been included in 

sections 3.2 -3.8 in pp.30-80 under 

chapter III. 

23 Air quality modelling should be carried 

out for prediction of impact of the project 

on the air quality of the area. It should 

also take into account the impact of 

movement of vehicles for transportation 

of mineral. The details of the model used 

Air quality modelling for prediction 

of incremental GLCs of pollutants 

was carried out using AERMOD 

view 10.2.1. The model results have 

been given in section 4.4.3.2 in 

pp.104-105 under the chapter IV. 
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and input parameters used for modelling 

should be provided. The air quality 

contours may be shown on a location map 

clearly indicating the location of the site, 

location of sensitive receptors, if any, and 

the habitation. The wind roses showing 

predominant wind direction may also be 

indicated on the map. 

 

24 The water requirement for the project, its 

availability and source should be 

furnished. A detailed water balance 

should also be provided. Fresh water 

requirement for the project should be 

indicated. 

The water requirement details have 

been provided in Table 2.13 in 

pp.21-22 under chapter II. 

25 Necessary clearance from the competent 

authority for drawl of requisite quantity 

of water for the project should be 

provided. 

Not Applicable. 

Water for dust suppression, greenbelt 

development and domestic use will 

be sourced from accumulated 

rainwater/seepage water in mine pits 

and purchased from local water 

vendors through water tankers on 

daily requirement basis. 

Drinking water will be sourced from 

the approved water vendors. 

26 Description of water conservation 

measures proposed to be adopted in the 

Project should be given. Details of 

rainwater harvesting proposed in the 

Project, if any, should be provided. 

Part of the working pit will be 

allowed to collect rain water during 

the spell of rain. The water thus 

collected will be used for greenbelt 

development and dust suppression. 

The mine closure plan has been 

prepared for converting the 

excavated pit into rain water 

harvesting structure and serve as 

water reservoir for the project village 

during draught season. 

27 Impact of the project on the water quality, 

both surface and groundwater, should be 

assessed and necessary safeguard 

measures, if any required, should be 

provided. 

Impact studies and mitigation 

measures of water environment 

including surface water and ground 

water have been discussed in section 

4.3 in pp. 94-96 under the chapter 

IV. 

28 Based on actual monitored data, it may Not Applicable. 
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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 should 

be furnished. 

The ground water table is found at 

the depth of 60 m below ground 

level. The ultimate depth of quarry is 

44m BGL Therefore, the mining 

activity will not intersect the ground 

water table. Data regarding the 

occurrence of groundwater table 

have been provided in section 

3.3.4.5, p.46 under the chapter III. 

 

29 Details of any stream, seasonal or 

otherwise, passing through the lease area 

and modification / diversion proposed, if 

any, and the impact of the same on the 

hydrology should be brought out. 

Not Applicable. 

There is no stream, seasonal or other 

water bodies passing within the 

project area. Therefore, no 

modification/ diversion of water 

bodies is anticipated. 

30 Information on site elevation, working 

depth, groundwater table etc. should be 

provided both in AMSL and BGL. A 

schematic diagram may also be provided 

for the same. 

The average elevation of the project 

area is 183m AMSL. 

Ultimate depth of the mine is 44m 

BGL. 

Depth to the water level in the area is 

60m BGL. 

31 A time bound Progressive Greenbelt 

Development Plan shall be prepared in a 

tabular form (indicating the linear and 

quantitative coverage, plant species and 

time frame) and submitted, keeping in 

mind, the same will have to be executed 

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 

Greenbelt development plan has 

been given in sections 4.6.1-4.6.3 in 

pp.110-113 under chapter IV. 
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be of good utility value to the local 

population with emphasis on local and 

native species and the species which are 

tolerant to pollution. 

32 Impact on local transport infrastructure 

due to the project should be indicated. 

Projected increase in truck traffic as a 

result of the project in the present road 

network (including those outside the 

project area) should be worked out, 

indicating whether it is capable of 

handling the incremental load. 

Arrangement for improving the 

infrastructure, if contemplated (including 

action to be taken by other agencies such 

as State Government) should be covered. 

Project proponent shall conduct impact of 

transportation study as per Indian Road 

Congress Guidelines. 

Traffic density survey was carried 

out to analyse the impact of 

transportation in the study area as per 

IRC guidelines 1961 and it is 

inferred that there is no significant 

impact due to the proposed 

transportation from the project area. 

Details have been provided in section 

3.8 in pp.80-82 under chapter II. 

33 Details of the onsite shelter and facilities 

to be provided to the mine workers 

should be included in the EIA Report. 

Infrastructure & other facilities will 

be provided to the mine workers 

after the grant of quarry lease and the 

same has been discussed in section 

2.1.17 in p.21 under chapter II.  

34 Conceptual post mining land use and 

reclamation and restoration of mined out 

areas (with plans and with adequate 

number of sections) should be given in 

the EIA report. 

 Progressive closure and conceptual 

mine plans have been discussed in 

sections 2.1.14-2.1.16 in pp.18-20 

under chapter II and also enclosed in 

Annexure III. 

35 Occupational health impacts of the 

project should be anticipated and the 

proposed preventive measures spelt out in 

detail. Details of pre-placement medical 

examination and periodical medical 

examination schedules should be 

incorporated in the EMP. The project 

specific occupational health mitigation 

measures with required facilities 

proposed in the mining area may be 

detailed. 

Occupational health impacts of the 

project and preventive measures 

have been explained in detail in 

sections 10.9-10.10 in pp.158-160 

under chapter X. 

 

36 Public health implications of the project 

and related activities for the population in 

No public health implications are 

anticipated due to this project. 



xviii 

 

the impact zone should be systematically 

evaluated and the proposed remedial 

measures should be detailed along with 

budgetary allocations. 

Details of CSR and CER have been 

given in sections 8.5.1, 8.5.2, and 

8.5.3 in pp.147-148 under the 

chapter VIII. 

37 Measures of socio-economic significance 

and influence to the local community 

proposed to be provided by the project 

proponent should be indicated. As far as 

possible, quantitative dimensions may be 

given with time frames for 

implementation. 

No negative impact on socio-

economic environment of the study 

area is anticipated and this project 

shall benefit the Socio-Economic 

environment by offering employment 

for 43 people directly, as discussed 

in section 8.1 in p.146 under chapter 

VIII. 

38 Detailed environmental management plan 

(EMP) to mitigate the environmental 

impacts which, should inter-alia include 

the impacts of change of land use, loss of 

agricultural and grazing land, if any, 

occupational health impacts besides other 

impacts specific to the proposed Project. 

Detailed environment management 

plan for the project to mitigate the 

anticipated impacts has been 

included in pp.150-165 under chapter 

X. 

 

39 Public hearing points raised and 

commitment of the project proponent on 

the same along with time bound Action 

Plan with budgetary provisions to 

implement the same should be provided 

and also incorporated in the final 

EIA/EMP report of the project. 

The outcome of public hearing will 

be updated in the final EIA/EMP 

report. 

40 Details of litigation pending against the 

project, if any, with direction /order 

passed by any Court of Law against the 

Project should be given. 

No litigation is pending in any court 

against this project. 

41 The cost of the Project (capital cost and 

recurring cost) as well as the cost towards 

implementation of EMP should be clearly 

spelt out. 

Project Cost is Rs.3,21,17,000 /- 

CER Cost is Rs. 6,43,000 /- 

In order to implement the 

environmental protection measures, 

an amount of Rs. 19.21 lakhs as 

capital cost and recurring cost as Rs. 

5.62 lakhs as recurring cost is 

proposed considering present market 

price considering present market 

scenario for the proposed project. 

42 A disaster management plan shall be 

prepared and included in the EIA/EMP 

Details regarding the disaster 

management plan have been 
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report. provided 7.3 in pp.131-135 under 

chapter VII. 

43 Benefits of the project if the project is 

implemented should be spelt out. The 

benefits of the project shall clearly 

indicate environmental, social, economic, 

employment potential, etc. 

Details have been given in p.146 – 
148 under chapter VIII. 

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

followed:  

a) Executive summary of the EIA/EMP 

report 

Enclosed as a separate booklet. 

b) 

 

All documents to be properly referenced 

with index and continuous page 

numbering. 

Yes. All the documents are properly 

referenced with index and continuous 

page numbering. 

c) Where data are presented in the report, 

especially in tables, the period in which 

the data were collected and the sources 

should be indicated. 

List of tables and source of the data 

collected have been mentioned. 

d) Project Proponent shall enclose all the 

analysis/testing reports of water, air, soil, 

noise etc. using the MoEF&CC/NABL 

accredited laboratories. All the original 

analysis/testing reports should be 

available during appraisal of the Project 

Baseline monitoring reports are 

enclosed with this report in chapter 

III. 

Original baseline monitoring reports 

will be submitted in the final EIA 

report during appraisal. 

e) Where the documents provided are in a 

language other than English, an English 

translation should be provided. 

Not Applicable. 

f) The Questionnaire for environmental 

appraisal of mining projects as devised 

earlier by the Ministry shall also be filled 

and submitted. 

That will be enclosed along with 

final EIA/EMP report. 

g) While preparing the EIA report, the 

instructions for the proponents and 

instructions for the consultants issued by 

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

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

August, 2009, which are available on the 

website of this Ministry, should be 

followed. 

Noted & agreed. 

 

h) Changes, if any made in the basic scope 

and project parameters (as submitted in 

Form-I and the PFR for securing the 

TOR) should be brought to the attention 

of MoEF&CC with reasons for such 

Noted and agreed. 
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changes and permission should be sought, 

as the ToR may also have to be altered. 

Post public hearing changes in structure 

and content of the draft EIA/EMP (other 

than modifications arising out of the P.H. 

process) will entail conducting the PH 

again with the revised documentation 

i) As per the circular No. J-

11011/618/2010-IA. II(I) dated 

30.5.2012, certified report of the status of 

compliance of the conditions stipulated in 

the environment clearance for the 

existing operations of the project, should 

be obtained from the Regional Office of 

Ministry of Environment, Forest and 

Climate Change, as may be applicable. 

Not applicable. 

j) The EIA report should also include (i) 

surface plan of the area indicating 

contours of main topographic features, 

drainage and mining area, (ii) geological 

maps and sections and (iii) sections of the 

mine pit and external dumps, if any, 

clearly showing the land features of the 

adjoining area. 

Surface and geological Plan has been 

given in Figure 2.8 in p.15. 

Progressive closure plan has been 

given in Figure 2.11 in p.19. 
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CHAPTER I 

INTRODUCTION 

1.0 PREAMBLE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Environment and Forests. All mining projects included in category B2 require an EIA report 

for obtaining environmental clearance from the State Environment Impact Assessment 

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

of greater than 5 ha and less than 100 ha, the proposed project falls under the category B2 and 

the project requires preparation and submission of an EIA report after public consultation to 

SEIAA for obtaining environmental clearance. 

In compliance with ToR obtained vide letter No. SEIAA-TN/F.No.8091/SEAC/ToR-

1140/2022 dated 08.04.2022, this EIA report is prepared for the project proponent, Thiru. P. 

Velmani applied for Multicolour Granite quarry lease in the patta land falling in S. F. Nos. 456 

and 25/1 over an extent of 4.34.0 ha in Nadanthai and Irrukkur Villages, Paramathivelur Taluk, 

Namakkal District, and Tamil Nadu, considering cumulative load of all the multi-colour granite 

quarry projects including five existing quarries and one proposed quarry falling in the cluster 

of 500m radius from the periphery of the proposed project. The total extent of all the quarries 

in the cluster is 18.71.5 ha. All the quarries in the cluster are shown in Figure 1.1. 

1.1 PURPOSE OF THE REPORT 

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

the proposed project area for the period of March – May, 2022, according to the provisions of 

MoEF & CC Office Memorandum dated 29.08.2017 and MoEF & CC Notification, S.O. 996 

(E) dated 10.04.2015.    
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Figure 1.1 Location of the proposed and existing multi-coloured granite quarries in the 

cluster of 500m radius 

1.2 ENVIRONMENTAL CLEARANCE 

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

These stages are given below:  

❖ Screening 

❖ Scoping  

❖ Public consultation &  

❖ Appraisal  
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1.2.1 Screening  

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

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

1 through online (proposal No. SIA/TN/MIN/66075/2021 dated 27.07.2021) and decided 

whether the project requires detailed environmental studies for the preparation of EIA report 

or not.  

1.2.2 Scoping  

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

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

site visit and issued ToR to the proponent vide letter No. SEIAA-TN/F.No.8091/SEAC/ToR-

1140/2022 dated 08.04.2022 for the preparation of an EIA report. 

1.2.3 Public Consultation    

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

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

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

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

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

environment and their opinions will be recorded. 

1.2.4 Appraisal  

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

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

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

to the SEIAA. 

1.3 POST ENVIRONMENT CLEARANCE MONITORING 

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

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

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

1.4 SCOPE OF THE STUDY 

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

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

lease. A detailed account of the emission sources, emissions control equipment, background 
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air quality levels, meteorological measurements, dispersion model and all other aspects of 

pollution like effluent discharge, and dust generation has been provided in this report. The 

baseline monitoring study has been carried out during the period of March – May, 2022 for 

various environmental components such as land, soil, air, water, noise, ecology, etc.  to assess 

the anticipated impacts of the cluster quarry projects on the environment and suggest suitable 

mitigation measures for likely adverse impacts due to the proposed project. The sampling 

methodologies for the various environmental parameters required for the study, frequency of 

sampling, method of sample analysis, etc., are given in Table 3.1 in chapter III. 

1.5 REFERENCES   

The report has been prepared using the following references:  

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

of Environment and Forests, February, 2010  

❖ EIA Notification, 14th September, 2006  

❖ Terms of Reference (ToR) issued by SEIAA 

❖ Approved Mining Plan of this project  

❖ In addition, other relevant standards for individual activities such as sampling and testing 

of environmental attributes. 
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CHAPTER II 

PROJECT DESCRIPTION 

2.0 INTRODUCTION 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pressure to avoid wall collapse inside the mine site.  

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

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

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

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

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

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

the surrounding area.   

2.1 DECSCRIPTION OF THE PROJECT  

The proponent, P. Velmani is involved in the undertaking of establishment, 

construction, development, and closure of open cast mines. He, through the exploration phase, 

identified the proposed project site as the one that has a great potential of producing an 

economically viable quantity of granite. Therefore, the proponent had applied for quarry lease 

on 11.07.2014 to extract granite and produce dimension stones. The precise area 

communication letter was issued by Industries (MME.2) Department, Secretariat Chennai, 

G.O. (3D) No. 26, dated 24.04.2015. Based on the precise area communication letter, mining 

plan was prepared. The mining plan thus prepared was approved by Director of Geology and 

Mining, Guindy, Chennai (letter No.8537/MM5/2014 dated 24.04.2015). Following the end of 

mining plan period, the first scheme of mining plan was prepared by a recognized qualified 

person and approved by the Director of Geology and Mining, Guindy, Chennai (Rc. 
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No.4166/MM4/2020 dated 07.10.2020) for a period of five years (2020-21 to 2024 -25).  The 

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

 

Figure 2.1 Overall View of Proposed project site 

2.1.1 Location and Accessibility  

 The proposed project area is located at about 2 km Northeast of Nadanthai Village, 

about 22.6 km Northeast of Namakkal District and 8 km southeast of Paramathivelur Taluk of 

Namakkal District, as shown in Figure 2.2. The project area is marked in the survey of India’s 
toposheet (Toposheet No.58-E/16), as shown in Figure 2.3. The area is located between a 

latitude of 11°10'44.06"N and a longitude of 77°58'22.25"E. Accessibility details to the 

proposed project site have been given in Table 2.1. 

Table 2.1 Site Connectivity to the Project Area 

Nearest Roadway  ❖ Village approach road – SE 

❖ Paramathivelur district road (NH-7) 

– 5.7km S 

❖ Namakkal to Paramathivelur road -

4.6km NE 

Nearest Village  Nadanthai – 2 km NE 



7 | P a g e  

 

Nearest Town  Paramathivelur – 8 km SE 

Nearest Railway Station & Railway Line  Kodumudi – 15km SW 

Nearest Airport  Trichy Airport – 90 km SE 

Seaport  Thoothukudi 270 km NE 

 

Figure 2.2 Key Map Showing location of the project site 



8 | P a g e  

 

 

Figure 2.3 Toposheet showing the proposed project site and the existing quarries 

2.1.2 Corner Coordinates 

The extent of the proposed project site is 4.34.0 ha. The boundary corner coordinates 

are given in Table 2.2 and the location of 9 boundary corners are shown in Figure 2.4. 

Table 2.2 Corner Coordinates of Proposed Project 

Boundary Pillar No. Latitude Longitude 

1 11°10’40.69’’N 77°58’18.81’’E 

2 11°10’44.03’’N 77°58’18.84’’E 

3 11°10’47.52’’N 77°58’21.25’’E 

4 11°10’48.18’’N 77°58’23.60’’E 

5 11°10’48.77’’N 77°58’27.16’’E 

6 11°10’45.42’’N 77°58’26.95’’E 

7 11°10’44.09’’N 77°58’23.74’’E 

8 11°10’42.35’’N 77°58’28.30’’E 

9 11°10’40.60’’N 77°58’19.20’’E 

 Source: Approved Mining plan 
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Figure 2.4 Google Image Showing the proposed Project Area and its corners 

2.1.3 Salient Features of the proposed project  

The project area is almost a flat terrain. No major vegetation or trees are found within 

the project area. As the project is site specific there is no alternative area proposed for this 

project. There is no effluent generation/discharge from the proposed quarry. There is no forest 

land involved in the proposed project area and the area is devoid of major cultivation.  Some 

of the important features of the proposed project have been given in Table 2.3. 
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Table 2.3 Salient Features of the Proposed Project 

Name of the Quarry Nadanthai and Irrukkur multicolored granite quarry 

Quarry Owner Name  Thiru. P. Velmani 

Type of Project Multi-coloured Granite quarry 

Survey Nos. 456 & 25/1 

Land Type Patta land (Patta No: 1265 & 1396) 

Extent 4.34.0ha 

Lease Period 20 years 

Mining Plan Period 5 Years 

Life of the Mine 20 years 

Existing Pit Dimension Pit-I:  132m (L) x 72m(W) x 12(D)  

& Pit-II: 50m (L) x 34m(W) x 2(D) 

Proposed Depth as Per ToR 39m BGL  

Ultimate Depth 44m 

Toposheet No. 58 E/16 

Latitude  11°10'44.06"N 

Longitude  77°58'22.25"E 

Average Elevation 183m AMSL 

Topography The area is a flat terrain and altitude of the area ranges 

from 179m to 187m above MSL.  

 

2.1.4 Regional Geology of Namakkal District 

Namakkal District is mostly underlain by the Archaean crystalline and metamorphic 

complex.  The geology of the district is complicated due to recurring tectonic and magmatic 

activities occurred during Pre-Cambrian period.  The famous Sittampundi Anorthosite 

Complex which is known for its complex geology and occurrences of Platinum Group of 

Elements is situated in this district.  Hornblende Biotite Gneisses are the oldest rocks in four 

taluks of the district. It is very fissile and present widely in plains. The gneisses are highly 

weathered up to 30 m at some places. The Charnockites are coarse grained, massive and foliated 

at places and their colour is bluish dark to grey. They are the second largest rock type present 

in the district. They are massive and less weathered than the gneisses.  They exhibit 2 to 3 

distinct set of joints and most of them are vertical with steep dips. Iron ore deposits associated 

with quartz feldspathic gneiss and garnetiferous quartz gneisses are present in some areas. 
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Figure 2.5 Regional Geology Map of Namakkal District 

These rocks are highly folded and jointed and less weathered. Quartzite and crystalline 

limestones are exposed in patches in north and central parts of the district. The thickness of 

these bands varies from a few metres to ten metres and the length extends to few kilometres. 

Numerous lenses of dunite with magnesite veins of various dimension are exposed within 

gneiss. There are number of basic dykes present in the study area. Granites are found in some 

parts of the district. They are massive and jointed poorly. Thin veneer of alluvium is found 

along the course of the Cauvery and Thirumanimuthar. However, alluvium of few metres 

thickness is found near the junction of river Thirumanimuthar and river Cauvery. The spatial 

coverage of different rocks is shown in Figure 2.5 and the stratigraphic succession of the district 

is given in Table 2.4. 



12 | P a g e  

 

Table 2.4 Stratigraphic Succession of the Namakkal District 

Age Group Lithology 

 

Quaternary 

 Fluvial (Sand, Silt, Gravel, Clay) 

Acid intrusive Granite (Tiruchengode Granite) 

Alkali Group Ankerite neiss Ultramafics(younger) 

Proterozoic Basic intrusive Proterozoic Basic intrusive Basic dyke 

 

 

 

Archaean 

Charnockite Group 

Magnetite quartzite 

Ultramafic/Pyroxenite Pyroxene granulite 

Charnockite 

Khondalite Group Calc granulite and Limestone 

Bhavani Group 

(Peninsular Gneiss 

younger phase) 

Pink Migmatite  

Hornblende biotite gneiss 

 

Sittampoondi 

Complex 

Basic, ultra-basic complex 

Sathyamangalam 

Group 

Amphibolite Fuchsite-kyanitequartzite, 

maganetite quartzite,Sillimanite, 

Quartzite , Sericite quartzite. 

 

2.1.5 Local Geology  

The rock type is leucocratic, euhedral, medium to fine grained, equigranular and well-

developed gneissic banding of alternate layers of pale grey with white base mineral is the 

specialty of this area which denotes the indicative of flow pattern of the rock mass in this NE 

– SW direction (i.e., the cutting direction of the multicolor granite). Some slender pegmatite 

veins are intruded in a crisscross fashion and strike and dip joints are present on the surface 

layers which may not have a good recovery, which is reduce in deep seated condition, taking 

into consideration of these above factors, the average recovery of 60% has been computed up 

to 44m BGL (2m top soil + 2m weathered + 40m multi-colour granite). Other rock types in the 

study area of 10 km radius include charnockite, quartz veins, sandstone, shale, conglomerate, 

and sand and silt, as shown in Figure 2.6. 

2.1.6 Local Geomorphology 

The study area is geomorphologically made up of shallow weathered, buried pediplains, 

moderately weathered buried pediplains, linear ridges, and pediments, as shown in Figure 2.7. 
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Figure 2.6 Geology Map of 10km radius from the proposed project area  

 

Figure 2.7 Geomorphology map of 10km radius from the proposed project site 
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Figure 2.8 Surface and Geological plan and its cross sections of Proposed Project  



2.1.7 Mining Method 

The method of mining is Opencast mechanized method 

• Eco-friendly diamond wire saw cutting for liberation and splitting up of blocks from parent 

sheet  rocks 

• Blasting operation will be carried out to remove overburden and weathered portion. 

• Splitting of rock body of considerable volume from the parent rock formation by carefully 

avoiding  visibly seen defects such as patches veins, etc., is done by adopting the method of 

“Diamond wire  cutting” along the horizontal as well as two vertical sides on the front face of 
the formation. 

• Jackhammer drilling with 32mm dia, this huge portion is further split into several blocks of 

required  dimensions, only slurry explosives are used for secondary fragmentation and handling 

of waste. 

• Hydraulic Excavator coupled with tippers is deployed for the formation of benches and loading 

• There is no mineral processing or ore beneficiation proposed 

• Proposed bench height is 5m and 5m width with 900slope 

• The waste material generated during quarrying activity includes rock fragments of different 

sizes, and  waste chips during dressing of the blocks. The waste materials are taken in tippers and 

proposed to be  dumped in the respective approved places ear-marked for the purpose and the 

same will be utilized for  backfilling in the northern side of the lease area during conceptual 

stage. 

2.1.8 Resources and Reserves 

The estimated resources and reserves of the proposed project and the estimated 

production for the period of 5 years are given in Tables 2.5 and 2.6, respectively.  

Table 2.5 Estimated Resources and Reserves of the Project 

Description 
ROM in 

(m3) 

Granite 

recovery @ 

60 

% (m3) 

Granite 

waste @ 

40% 

recovery(m3) 

Top Soil 

(m3) 

Weathered 

Rock 

      (m3) 

Geological 

Resources 
16,61,880 9,97,128 6,64,752 56,572 65,236 

Mineable 

Reserves 
6,14,945 3,68,967 2,45,978 40,386 42,384 

2.1.9 Production Estimation 

Using geological plan and its vertical cross sections, as shown in Figure 2.8, granite 

and granite waste production for the 5 years was estimated. The results have been given in 

Table 2.2. 
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Table 2.6 Estimated Production for the Period of 5 Years 

Total Proposed Mineable Reserves (ROM) 50,069m3 

Total Recoverable Reserves @ 60% 30,042m3 

Granite Waste@40% 20,027 m3 

Yearly Production 6,008 m3 

Granite Waste Ratio 1:0.7 

2.1.10 Year-Wise Production 

On the basis of year-wise development plan, as shown in Figure 2.9, year-wise 

production details have been given in Table 2.7. 

 

Figure 2.9 Year-Wise Development Production Plan and its cross Sections 
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Table 2.7 Year – Wise Production Plan 

Year 
ROM 

in m3 

Granite Recovery 

@ 60 % in m3 

Granite Waste 

@ 40 % in m3 

I 10116 6070 4046 

II 10128 6077 4051 

III 9925 5955 3970 

IV 9875 5925 3950 

V 10025 6015 4010 

Total 50069 30042 20027 

 Source: Approved Mining plan 

2.1.11 Magnitude of Operation  

Based on the results of estimated production for the 5 years as shown in Table 2.7, 

details about the size of operation have been provided in Table 2.8. 

Table 2.8 Operational Details for Proposed Project 

Number of Working Days /Annum 300 

Production of ROM /Day (m3) 33 

Production of Granite/Day (m3) 20 

Granite Waste/Day (m3) 13 

No. of Lorry Loads to Granite Cutting Units/Day  3 

No. of Lorry Loads to Dump Yard / Day 2 

 

2.1.12 Extent of Mechanization 

List of machineries proposed for the quarrying operation is given in Table 2.9. 

Table 2.9 Machinery Details 

Drilling Equipment 

Type No. of Unit Dia. of 

Hole (mm) 

Size 

capacity 

Make Motive 

Power 

Compressor 2 - 450/150psi Atlas Capco Diesel Drive 

Jack Hammer 8 32 1.2 to 6m Atlas Copco 
Compressed 

air 
Diesel Generator 2 - 125Kva Powerica Diesel 
Diamond Wire 

Saw 
2 

- 
20m3 /day Optima 

Diesel 
Generator 

Loading Equipment 

Crawler Crane 1  855 Tata P&H Diesel Drive 

Excavator 2 - 300 Tata Hitachi Diesel Drive 

Haulage & Transport Equipment 

Tipper 2  20 tons TATA Diesel Drive 
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2.1.13 Stacking of Granite Rejects and Disposal of Waste 

There is no topsoil generation during this scheme period. It will be preserved all along 

the safety barrier and utilized for construction of bund and afforestation purpose. The excavated 

waste (20027m3) will be dumped on the dumping site in the southeast of the quarry. The 

proposed dimension of the waste dump is 91m X 41m X 12.36m for the first five years, which 

will act as temporary waste dump. When the quarry reaches the ultimate pit limit or at the end 

of the life of quarry, waste will be backfilled in the quarried-out pits. The excavated top soil is 

spread all along the safety barrier and will be utilized for afforestation, construction of bund 

and haul roads.  

2.1.14 Progressive Quarry closure plan 

The progressive quarry closure plan of the proposed project showing past, present, and 

future land use statistics, as provided in Table 2.10 is shown in Figure 2.11. According to the 

present land use data, about 1.02.5 ha of land is used for quarrying; about 2.92.2 ha for stocking 

granite blocks; and the rest of the land is used for haul roads and dumps. 

Table 2.10 Land use data at present, during scheme of mining, and at the end of 

mine life 

Description 
Present Land Use 

Area (ha) 

Land Use Area 

Required during 

the Scheme of 

Mining (ha) 

Land Use Area at 

the end of mine life 

(ha) 

Area under quarry 1.02.5 Nil 3.59.0 

Waste Dump 0.37.3 Nil Backfilled 

Infrastructure Nil Nil Nil 

Roads 0.02.0 0.21.9 0.04.0 

Green Belt Nil 2.70.3 0.54.2 

Stocking Blocks 2.92.2 2.92.2 0.16.8 

Total 4.34.0 2.92.2 4.34.0 
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Figure 2.11 Progressive quarry closure plan and its sections 

2.1.15 Conceptual Mining Plan 

 Conceptual Mining plan is prepared with an object of long-term systematic development 

of benches, lay outs, selection of permanent ultimate pit limit, depth of Mining and ultimate pit, 

selection of sites for construction of infrastructure etc. The ultimate pit size is designed based on 

certain practical parameters such as economical depth of Mining, safety zones, permissible area 

etc. On the basis of conceptual plan and its sections, as shown in Figure 2.10, the ultimate pit 

dimensions of the quarry are given in Table 2.11. 
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Figure 2.11 Conceptual plan and its sections 

Table 2.11 The Ultimate Pit Dimensions of the Quarry 

Ultimate Pit Dimensions (Maximum) 

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

I 171m 221m 44m 
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2.1.16 Mine closure 
As the proposed project has the enormous potential for continuous operations even after 

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

mine closure plan for the scheme period, the mine closure cost is given in Table 2.12.   

Table 2.12 Mine Closure Budget 

Activity 

Year 

Rate 

Total 

Cost in 

Rs. 

2020 - 

21 

2021 - 

22 

2022 - 

23 

2023 - 

24 

2024 - 

25 

Plantation in 
Nos. 

50 50 50 50 50 
100 Rs/ 
saplings  

25,000/- 
Plantation Cost 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Barbed Wire 
Fencing for 
1050m 

3,15,000 - - - - 
300 Rs/ 
meter 

3,15,000/- 

Garland Drains 
for 600m 

1,80,000 - - - - 
300 Rs/ 
meter 

1,80,000/- 

Total 5,20,000/- 

Source: Mining plan 

2.1.17 Infrastructures 

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

facilities have been constructed as per the Mine Rule after the grant of quarry lease. There is 

no proposal for the mineral processing or ore beneficiation plants in this project. 

2.1.18 Project Requirement  

The project requires water, power, fuel, and other infrastructures as discussed below: 

2.1.18.1 Water Requirement  

Detail of water requirement in KLD is given in Table 2.13. 

Table 2.13 Water Requirement for the Project 

Purpose Quantity  

Required 

Source 

Domestic & Drinking 

purpose 

0.8 KLD Water for domestic use will be sourced 

from existing bore wells and drinking 

water will be sourced from approved 

water vendors. 

Dust suppression 1.2 KLD 
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Green Belt 0.5 KLD Water for domestic use will be sourced 

from existing bore wells nearby the 

lease area. 

Total 2.5 KLD  

Source: Prefeasibility Report  

2.1.18.2 Energy Requirement  

The electricity from high tension power supply is utilized for diamond wire saw cutting 

machine, disc double blade cutting machine, air compressor, derrick crane and pumps for de-

watering and is also used for mines office and lighting purpose. 

 As per the data shown in Table 2.14, High speed Diesel (HSD) will be used for 

quarrying machineries. Around 80,112liters of HSD will be used for during this period. It will 

be brought to the site from nearby diesel pumps.  

Table 2.14 Fuel Requirement Details 

Excavator fuel consumption                     16 litres / hour 

Capacity of excavator 10m3/ day 

Quantity of material to be quarried out         50,069 m3 

Hours required                                               50,069 /10 = 5007 hours 

Total diesel consumption for 5007 hours            5007 hours x 16 litres = 80,112 litres  

2.1.18.3 Employment Requirement 

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

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

this project have been provided in Table 2.15. 

Table 2.15 Employment Potential for the proposed project 

S. No. Description Numbers 

Skilled Labour 

1 Mines Manager  1 

2 Mines Foreman  1 

3 Machinery Operators  5 

Ordinary Employees  

4 Skilled labour and drivers 6 

5 Semi-skilled  24 

7 Unskilled  6 

Total  43  

 Source: Approved Mining Plan 
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2.1.18.4 Other Infrastructure Requirement   

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

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

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

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

2.1.18.5 Capital Requirement 

Table 2.16 Capital Requirement Details 

S. No. Description Cost (Rs.) 

1 Operational Cost  3,17,37,000/- 

2 EMP Cost  3,80,000/- 

Total Project Cost 3,21,17,000/- 

Source: Mining plan report 

2.1.18.6 Project Implementation Schedule 

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

CTO and CTE will be obtained from the Tamil Nadu State Pollution Control Board. The 

conditions imposed during the environmental clearance will be compiled before the start of 

mining operation. Expected time schedule for the quarrying operation is given Table 2.17. 

Table 2.17 Expected Time Schedule 

S. 

No.  

Particulars Time Schedule (in 

months) 

Remarks if any 

1st  2nd  3rd  4th  5th  

1 Environmental 

Clearance 

      

2 Consent to Establish       

3 Consent to operate      Project establishment 

period.  

       Production starting period.  

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

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

 DESCRIPTION OF ENVIRONMENT 

3.0 GENERAL  

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

will help in better appreciation of micro-level field data, generated on several environmental 

and ecological attributes of the study area. The baseline environment quality represents the 

background environmental scenario of various environmental components such as Land, 

Water, Air, Noise, Biological and Socio-economic status of the study area. Field monitoring 

studies to evaluate the base line status of the project site were carried out covering March 2022 

to May 2022 with CPCB guidelines. Environmental data has been collected with reference to 

cluster quarries by Excellence Laboratory, ISO 9001: 2015 and ISO/IEC 17025:2017 

certified & NABL accredited laboratory for the below attributes. 

❖ Land  

❖ Water  

❖ Air  

❖ Noise  

❖ Biological  

❖ Socio-economic status  

Study Area  

 An area of 10 km radius (aerial distance) from the periphery of the cluster is considered 

for EIA study. The data collection has been used to understand the existing environment 

scenario around the cluster against which the potential impacts of the project can be assessed. 

The study area has been divided into two zones viz core zone and buffer zone where core zone 

is considered as cluster quarries area and buffer zone taken as 10km radius from the periphery 

of the cluster quarries. Both core zone and buffer zone is taken as the study area. 

Study Methodology  

❖ The boundary coordinates were superimposed on the satellite imagery to understand the 

relief of the area, besides Land use pattern of the area was studied through the Bhuvan 

(ISRO). 

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

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

to mining activities and to recommend saplings for Greenbelt development. 
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❖ Ground water samples were collected during the study period from the existing bore 

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

analysed for parameters necessary to determine water quality (based on IS: 10500:2012 

criteria) and those which are relevant from the point of view of environmental impact of 

the proposed mines. 

❖ An onsite meteorological station was setup in project area, to collect data about wind 

speed, wind direction, temperature, relative humidity, rainfall and general weather 

conditions were recorded throughout the study period. 

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

by installation of Respiratory Dust Samplers (RDS) for Fugitive dust, PM10 and SO2, 

NOX with gaseous attachments & Fine Dust Samplers (FDS) for PM2.5 and other 

parameters as per NAAQ norms and  analysed for primary air pollutants to work out 

the existing status of air quality. 

❖ The Noise level measurements were also made at various locations in different intervals 

of time with the help of sound level meter to establish the baseline noise levels in the 

impact zone. 

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

study the existing flora and fauna pattern of the area. 

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

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

to the proposed mining project. 

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

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

Table 3.1 Monitoring Attributes and Frequency of Monitoring 

Attribute Parameters 
Frequency of 

Monitoring 
No. of 

Locations 
Protocol 

Land-use 
Land cover 

Land-use 
Pattern within 

10 km radius of 
the study area 

Data from census 
handbook 2011 and 

from the satellite 
imagery 

Study Area 
Satellite 
Imagery 
Primary Survey 

*Soil 
Physio - 

Chemical 
Characteristics 

Once during the study 
period 

5 
(1 core & 4 
buffer zone) 

IS 2720 
Agriculture 
Handbook - 
Indian Council 
of Agriculture 
Research, New 
Delhi 
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*Water 
Quality 

Physical, 
Chemical and 

Bacteriological 
Parameters 

Once during the study 
period 

8 
(3 surface 
water & 5 

ground 
water) 

IS 10500& 
CPCB 
Standards 

Meteorology 

Wind Speed 
Wind Direction 

Temperature 
Cloud cover 

Dry bulb 
temperature 

Rainfall 

1 hourly Continuous 
Mechanical/Automatic 

Weather Station 
1 

Site specific 
primary data & 
Secondary Data 
from IMD 
Station 
 

*Ambient Air 
Quality 

PM10 
PM2.5 
SO2 
NOX 

Fugitive Dust 

24 hourly data twice a 
week 

 

8 
(2 core & 6 

buffer) 

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

*Noise Levels Ambient Noise 
Hourly observation for 
24 Hours per location 

8 
(2 core & 6 

buffer) 

IS 9989 
As per CPCB 
Guidelines 

Ecology 
Existing Flora 

and Fauna 

Through field visit 
during the study 

period 
Study Area 

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

Socio 
Economic 
Aspects 

Socio–
Economic 

Characteristics, 
Population 

Statistics and 
Existing 

Infrastructure 
in the study 

area 

Site Visit & Census 
Handbook, 2011 

Study Area 

Primary Survey, 
census 
handbook & 
need based 
assessments. 

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

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

CC. 

3.1 LAND ENVIRONMENT  

Land environment is a significant criterion which gets degraded due to mining activity. 

The extent of degradation varies with respect to the topography of the area, soil texture, 

Geology of the terrain and the method of mining. The degraded lands have significant effect 

on the watershed and drainage pattern vegetation and ecology of the area. 
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3.1.1 Land Use/ Land Cover  

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

the keys suggested in the guidelines issued by NNRMS Bangalore & Level III classification 

with 1:50,000 scale for the preparation of land use mapping.  

Land use pattern of the area was studied through LISS III imagery of Bhuvan (ISRO). 

The 10 km radius map of study area was taken for analysis of Land use cover. The main 

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

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

can be assessed in future. 

Figure 3.1 Land use and land cover map for the study area of 10km radius 

Table 3.2 Land Use / Land Cover Table 10 Km Radius 

S. No. Classification Area in ha Area in % 

1 Barren Rocky/Stony waste/ 
sheet rock area  

110 0.36% 

2 Crop Land  24161 79.58% 
3 Dense Forest  483 1.59% 
4 Fallow Land  1681 5.54% 
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 5. Land affected by salinity  6 0.02% 
6 Land with or without scrub  271 0.89% 
7 Mining/Industrial waste lands  344 1.13% 
8 Plantations 2682 8.83% 
9 Sands-Desertic/coastal  40 0.13% 

10 Settlement  369 1.21% 
11 Water bodies  215 0.71% 

                                                        Total  30361 100 

Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery 

From the above table, it is inferred that the majority of the land in the study area is Crop 

land 79.58 % followed by Plantations 8.83%, Fallow land 5.54%, Dense Forest 1.59%, and 

Settlement 1.21%. Among all, mining area only accounts for 1.13% of the total area. This small 

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

3.1.2 Topography  

 The area exhibits a flat terrain topography with linear shaped concealed formation of Multi 

coloured granite The gradient is towards south-east. The altitude of the area ranges from 179m to 

187m AMSL. 

3.1.3 Drainage Pattern of the Area  

Surface drainage channels have developed in the study area. The drainage pattern of 

the area is dendritic indicating hard rock terrain. The area is studded with few tanks that serve 

as the source of drinking water and also their surplus feeds adjoining tanks. The area is mostly 

dry in all seasons except rainy seasons.  During rainy season the surface runoff flows in NE to 

SW direction. The drainage pattern of the study area is given in Fig. 3.2. The quarrying activity 

will not hinder the natural flow of rainwater.  

3.1.4 Seismic Sensitivity  

 The proposed project site falls in the seismic Zone II & III (Least active), low damage 

risk zone as per BMTPC, Vulnerability Atlas of Seismic zone of India IS: 1893 – 2002. The 

project area falls in the hard rock terrain on the peninsular shield of south India which is highly 

stable. 

3.1.5 Environmental Features in the Study Area  

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

within cluster area. No protected (PF) forests either in the mine lease area or in the buffer zone. 

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

the environment sensitivity around the cluster area i.e., 10km radius, are given in the below 

Table 3.3. 
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Figure 3.2 Drainage map of the study area of 10km radius 

Table 3.3 Details of Environment Sensitivity around the Cluster 

No. Sensitive Ecological Features  Name Arial Distance in km 

from Cluster 
1 National Park / 

Wild life Sanctuaries 
None Nil within 10KM 

Radius 
2 Reserve Forest None Nil within 10KM 

Radius 
3 Lake Reservoir                Odai          500m SE 

Thirumanimuthararu 4.8km E 
Kaveri River 9 km S 

4 Tiger Reserve/ 
Elephant Reserve/ 
Biosphere Reserve 

None Nil within 10KM 
Radius 

5 Critically Polluted Areas None Nil within 10 km 
Radius 

6 Mangroves None Nil within 10 km 
Radius 

7 Mountains/Hills None Nil within 10 km 
Radius 

8 Notified Archaeological Sites None Nil within 10 km 
Radius 

9 Industries/ 
Thermal Power Plants 

None Nil within 10 km 
Radius 



   

30 | P a g e  

 

10 Defence Installation None Nil within 10 km 
Radius 

Source: Survey of India Toposheet 

3.2 Soil Environment 

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

environment. The composite soil samples were collected from the study area and analysed for 

different parameters. The locations of the monitoring sites are detailed in Table 3.4 and Figure 

3.4. 

Table 3.4 Soil Sampling Locations 

S. 

No 

Location 

Code 
Monitoring Locations 

Distance & 

Direction 
Geo-Coordinates 

1 S1 Project Area - 
11°10'48.19"N 
77°58'26.40"E 

2 S2 Surampalayam 1.3km NW 
11°11'16.22"N 
77°57'49.41"E 

3 S3 Mavureddy 4.6km SE 
11° 9'52.10"N 
78° 0'53.56"E 

4 S4 Irukkur 3.5km SW 
11° 8'46.43"N 
77°57'59.90"E 

5 S5 Irumbupalam 6km North 
11°14'0.98"N 
77°58'8.65"E 

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

The objective of the soil sampling  

❖ To determine the baseline soil characteristics of the study area;  

❖ To determine the impact of proposed activity on soil characteristics and;  

❖ To determine the impact on soil more importantly agriculture production point of view  

3.2.1 Methodology  

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

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

were collected by auger boring into the soil up to 90-cm depth. Five (5) locations were selected 

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

including infrastructure facilities, which would accord an overall idea of the soil characteristics. 

The samples were analysed for physical and chemical characteristics. The samples were sent 

to laboratory for analysis. The samples were filled in Polythene bags, coded and sent to 

laboratory for analysis and the details of methodology in respect are given in below Table 3.5. 
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Table 3.5 Methodology of Sampling Collection 

Particulars Details 

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

Methodology Composite grab samples of the topsoil were collected from 3 

depths, and mixed to provide a representative sample for 

analysis. They were stored in airtight Polythene bags and 

analysed at the laboratory. 

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

3.2.2 Soil Testing Result  

 The samples were analysed as per the standard methods prescribed in “Soil Chemical 

Analysis (M.L. Jackson, 1967) & Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, 

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India”. The important properties 

analysed for soil are bulk density, porosity, infiltration rate, pH and Organic matter, Nitrogen, 

Phosphorous and Potassium. The standard classifications of soil and physico-chemical 

characteristics of the soils are presented below in Table 3.6 & Test Results in Table 3.6. 

 

Figure 3.3 Soil sample collection using motorized auger for soil chemistry analysis 
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Figure 3.4 Soil sampling locations around 10 km radius 
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Table 3.6 Soil Quality of the Study Area 

Source: Sampling Results by Excellence Laboratory 

Parameter Unit S-1 
Project Area 

S-2 
Surampalayam 

S-3 
Mavureddy 

S-4 
Irukkur 

S-5 
Irumbupalam 

1 pHat27°C - 7.90 8.18 8.09 7.21 8.15 

2 ElectricalConductivityat25̊C µs/cm 420 310 425 344 380 
3 Texture - Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam Clay Loam 
4 Sand % 36.2 34.9 32.4 33.3 35.7 
5 Slit % 35.8 35.5 34.1 32.4 34.7 
6 Clay % 28.0 29.6 33.5 34.3 29.6 
7 Water Holding Capacity % 43.5 45.4 45.3 41.1 47.5 
8 Bulk Density g/cc 1.14 1.06 1.35 1.09 1.10 
9 Porosity % 32.5 30.5 31.7 34.5 29.5 
10 Exchangeable Calcium(asCa) mg/Kg 113.7 139 140 133 162 

11 Exchangeable Magnesium(asMg) mg/Kg 30.5 24.6 30.1 39 32 

12 Exchangeable Manganese(asMn) mg/Kg 30 30.5 31.7 28.9 29.4 

13 Exchangeable Zinc as Zn mg/Kg 0.99 0.94 1.15 1.24 1.45 
14 Available Boron (as B) mg/Kg 0.57 0.47 0.59 1.03 1.17 
15 Soluble Chloride (as Cl) mg/Kg 176 158 136 137 169 
16  Soluble Sulphate (as S04) mg/Kg 120.3 129 141.2 151 153 
17 Available Potassium(asK) mg/Kg  45.5  40.0 52.1 30.2 44.7 
18 Available Phosphorous(asP) Kg/hec. 0.94 1.08 0.88 1.21 0.99 

19 Available Nitrogen (as N) Kg/hec 153 210 173 167 180 
20 Cadmium (as Cd) mg/Kg BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) BDL (DL:0.003) 
21 Chromium (asCr)   mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

22 Copper(asCu)   mg/Kg BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
23 Lead (asPb) mg/Kg 0.75 1.14 0.76 1.20 1.28 
24 Total Iron mg/Kg 1.12 1.89 1.05 1.55 1.25 
25 Organic Matter % 1.89 2.24 2.50 1.70 2.74 
26 Organic Carbon % 1.10 1.30 1.45 0.99 1.59 
27 CEC meq/l00g 36.2 42.4 27.1 45.7 35.8 
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3.2.3 Interpretation & Conclusion  

Physical Characteristics  

 The physical properties of the soil samples were examined for texture, bulk density, 

porosity and water holding capacity. The soil texture found in the study area is Clay Loam Soil 

and Bulk Density of Soils in the study area varied between 1.06 to 1.35 g/cc. The Water 

Holding Capacity ranging from 41.0 to 47.5 % Porosity of the soil samples ranging from 29.5 

to 34.5 %   

Chemical Characteristics  

• The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.21 to 8.18 

• The available Nitrogen content range between 153 to 210kg/ha  

• The available Phosphorus content range between 0.88 to 1.21 kg/ha  

• The available Potassium range between 30.2 to 52.1mg/kg  

 Whereas, the micronutrient as lead (Pb) and Total iron (Fe) were found in the range of 

0.75 to 1.28 mg/kg; 1.05 to 1.89 mg/kg 

3.3 WATER ENVIRONMENT  

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

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

for critical parameters and evaluate the impacts on agricultural productivity, domestic 

community usage, recreational resources and aesthetics in the vicinity. The water samples were 

collected and transported as per the norms in pre-treated sampling cans to laboratory for 

analysis. 

3.3.1 Surface Water Resources 

 The study area is studded with few tanks that serve as the source of drinking water and 

also their surplus feeds adjoining tanks. The rainfall over the area is moderate, the rainwater 

storage in open wells and trenches are in practice over the area and the stored water acts as 

source of freshwater for couple of months after rainy season. 

Table 3.7 Water Bodies in the Buffer Zone 

S.No. Water Bodies Distance 

1 Odai 500m SE 

2 Thirumanimuthaaru  4.8km East  

3 Kaveri River  9km South 

Source: Survey of India Toposheet  
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3.3.2 Methodology  

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

▪ Drainage pattern;  

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

▪ Likely areas, which can represent baseline conditions  

Three surface water and five ground water samples were collected from the study area and 

were analysed for physio-chemical, heavy metals and bacteriological parameters in order to 

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

analysed as per the procedures specified by CPCB, IS-10500:2012 and ‘Standard methods for 

the Examination of Water and Wastewater’ published by American Public Health Association 

(APHA). The water sampling locations are given in Table 3.8 and shown as Figure 3.5. 

 

 

Figure 3.5 Geo-referenced toposheet showing water sampling locations within 10km 

radius around the proposed project site
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Table 3.8 Water Sampling Locations 

S. 

No 

Location 

code 
Monitoring Locations 

Distance & 

Direction 
Coordinates 

1 SW-1 
Cauvery River 
(Jedarpalayam) 

9.5km SW 
 11° 9'9.03"N 
77°53'11.70"E 

2 SW-2 Vellalapalayam 7km SE 
 11° 8'22.93"N   
78° 1'32.75"E 

3 SW-3 Mavureddy 4.6km SE 
 11° 9'59.47"N  
78° 1'6.24"E 

4 WW-1 Near Project Area 300m SE 
 11°10'35.73"N 
77°58'35.42"E 

5 WW-2 Thidumal 5km NW 
 11°11'23.59"N 
77°55'37.58"E 

6 BW-1 Irukkur 3.5km SW 
 11° 8'49.65"N 
77°58'5.33"E 

7 BW-2 Pillur 5.3km NE 
 11°11'49.35"N  
78° 1'11.61"E 

8 BW-3 Irumbupalam 6km North 
 11°14'1.62"N 
77°58'3.10"E 

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

Table 3.9 Ground Water Sampling Results 

S. No. 
Paramet

er 
Unit 

WW1 

Near 
Project 
Area 

WW2 

Thidumal 

BW1 

Irukkur 

BW2 

Pillur 

BW3 

Irumbupala
m 

1 Color Haze
n 

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

2 Odour  - Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable Agreeable 

3 
pH@ 
25oC 

- 
7.20 7.75 7.92 7.21 8.10 

4 
Electrical 
Conducti
vity  

µs/c
m 787 618 649 657 710 

5 Turbidity NTU < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

6 
Total 
Dissolved 
Solids 

mg /l 460 364 384 388 433 

7 
Total 
Hardness 
as CaCO3 

mg/l 175.31 110.77  111.4 129.22  185.36 

8 
Calcium 
as Ca mg/l 37.8 21 21.1 21.8 39.8 
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9 Magnesiu
m as Mg mg/l 

19.7 14.2 14.3 18.2 21.0 

10 Total 
Alkalinity  mg/l 

174 120 167 155 150 

11 Chloride 
as Cl- mg/l 

82 66.1 70.6 73 92.5 

12 Sulphate 
as SO4

- mg/l 
22.1 30.7 21.2 22 44.1 

13 Iron as Fe mg/l 0.14 BDL 
(DL:0.1) 

0.12 0.15 0.17 

14 Free 
Residual 
Chlorine 

mg/l 
BDL(DL: 

2.0) 
BDL(DL: 

2.0) 
BDL(DL: 

2.0) 
BDL(DL: 

2.0) 
BDL(DL: 

2.0) 

15 Fluoride 
as F mg/l 

0.11 0.14 0.13 0.26 0.11 

16 Nitrates 
as NO3 mg/l 

12.4 17.3 16.1 15.5 10.0 

17 Copper as 
Cu mg/l 

BDL 
(DL:0.2) 

BDL 
(DL:0.2) 

BDL 
(DL:0.2) 

BDL 
(DL:0.2) 

BDL 
(DL:0.2) 

18 Mangane
se as Mn mg/l 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

19 Mercury 
as Hg mg/l 

(BDL 
(DL: 

0.0005) 

(BDL 
(DL: 

0.0005) 

(BDL 
(DL: 

0.0005) 

(BDL 
(DL: 

0.0005) 

(BDL (DL: 
0.0005) 

20 Cadmium 
as Cd mg/l 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

21 Selenium 
as Se mg/l 

BDL 
(DL: 
0.05) 

BDL 
(DL: 
0.05) 

BDL 
(DL: 
0.05) 

BDL 
(DL: 
0.05) 

BDL (DL: 
0.05) 

22 Aluminiu
m as Al mg/l 

BDL 
(DL: 
0.03) 

BDL 
(DL: 
0.03) 

BDL 
(DL: 
0.03) 

BDL 
(DL: 
0.03) 

BDL (DL: 
0.03) 

23 Lead as 
Pb mg/l 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

24 Zinc as 
Zn mg/l 

BDL 
(DL:0.02) 

BDL 
(DL:0.02) 

BDL 
(DL:0.02) 

BDL 
(DL:0.02) 

BDL 
(DL:0.02) 

25 Total 
Chromiu
m 

mg/l 
BDL 
(DL: 
0.05) 

BDL 
(DL: 
0.05) 

BDL 
(DL: 
0.05) 

BDL 
(DL: 
0.05) 

BDL (DL: 
0.05) 

26 Boron as 
B mg/l 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL 
(DL:0.1) 

27 Mineral 
Oil mg/l 

BDL 
(DL:1.0) 

BDL 
(DL:1.0) 

BDL 
(DL:1.0) 

BDL 
(DL:1.0) 

BDL 
(DL:1.0) 
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28 Phenolic 
Compund
s  

mg/l Absent Absent Absent Absent Absent 

29 Anionic 
Detergent
s   

mg/l 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 
BDL 

(DL:0.1) 

30 Cynaide 
as CN mg/l Absent Absent Absent Absent Absent 

31 Total 
Coliform 

Per 
100
ml 

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

32 
E-Coli 

Per 
100
ml 

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

33 Barium as 
Ba mg/l 

BDL 
(DL:0.5) 

BDL 
(DL:0.5) 

BDL 
(DL:0.5) 

BDL 
(DL:0.5) 

BDL 
(DL:0.5) 

34 Ammonia 
(as Total  mg/l 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL 
(DL:0.1) 

35 Sulphide 
as H2S mg/l 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

36 Molybde
num as  
Mo 

mg/l 
BDL 

(DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 
BDL 

(DL:0.5) 

37 Total 
Arsenic 
as  

mg/l 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 

38 Total 
Suspende
d   Solids  

mg/l 
BDL(DL:

2) 
BDL(DL:

2) 
BDL(DL:

2) 
BDL(DL:

2) 
BDL(DL:2) 

Source: Sampling Results by Excellence Laboratory  

* IS: 10500:2012-Drinking Water Standards; # within the permissible limit as per the WHO 

Standard. The water can be used for drinking purpose in the absence of alternate sources. Note: 

SW- Surface water, GW – Ground water. 

Table 3.10 Surface Water Sampling Results 

S.NO 

Parameter UNIT 

SW1 

Cauvery 

River 

SW2 

Vellalapalayam 

SW3 

Mavureddy 

1 Color Hazen 10 5 5 

2 Odour  - Agreeable Agreeable Agreeable 

3 pH@ 25oC - 7.55 7.71 7.27 



   

39 | P a g e  

 

4 Electrical 
Conductivity @ 
25oC 

µs/cm 
725 710 779 

5 Turbidity NTU 7.1 3.3 4.2 

6 Total Dissolved 
Solids 

mg /l 
425 417 459 

7 Total Hardness as 
CaCO3 

mg/l 182.4 182.04 187.8 

8 Calcium as Ca mg/l 36.2 48.9 34.1 

9 Magnesium as Mg mg/l 22.4 14.6 25 

10 Total Alkalinity as 
CaCO3 

mg/l 151 165 160 

11 Chloride as Cl- mg/l 70.2 90.1 78.5 

12 Sulphate as SO4
- mg/l 17.3 34 24.1 

13 Iron as Fe mg/l 0.11 0.16 0.16 

14 Free Residual 
Chlorine 

mg/l 
BDL(DL: 

2.0) 
BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 

15 Fluoride as F mg/l 0.13 0.13 0.11 

16 Nitrates as NO3 mg/l 6.9 7.1 3.5 

17 
Copper as Cu mg/l 

BDL 
(DL:0.2) 

BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 

18 
Manganese as Mn mg/l 

BDL 
(DL:0.05) 

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

19 
Mercury as Hg mg/l 

(BDL (DL: 
0.0005) 

(BDL (DL: 
0.0005) 

(BDL (DL: 
0.0005) 

20 
Cadmium as Cd mg/l 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

21 
Selenium as Se mg/l 

BDL (DL: 
0.05) 

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

22 
Aluminium as Al mg/l 

BDL (DL: 
0.03) 

BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) 

23 
Lead as Pb mg/l 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

24 
Zinc as Zn mg/l 

BDL 
(DL:0.02) 

BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 

25 
Total Chromium mg/l 

BDL (DL: 
0.05) 

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

26 
Boron as B mg/l 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
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27 
Mineral Oil mg/l 

BDL 
(DL:1.0) 

BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 

28 Phenolic Compunds  mg/l Absent Absent Absent 

29 
Anionic Detergents  mg/l 

BDL 
(DL:0.1) 

BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

30 Cynaide as CN mg/l Absent Absent Absent 

31 Biological Oxygen  mg/l 6.5 5.1 7.1 

32 Chemical Oxygen  mg/l 24 18 28 

33 Dissolved Oxygen mg/l 4.8 6.7 5.4 

34 
Total Coliform 

Per 
100ml 

present present present 

35 
E-Coli 

Per 
100ml 

present present present 

36 
Barium as Ba mg/l 

BDL 
(DL:0.5) 

BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

37 Ammonia-n  mg/l 2.5 1.7 2.1 

38 
Sulphide as H2S mg/l 

BDL 
(DL:0.05) 

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

39 
Molybdenum as Mo mg/l 

BDL 
(DL:0.5) 

BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

40 
Total Arsenic as As mg/l 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

41 Total Suspended 
Solids  

mg/l 17.3 13.9 22.9 

3.3.3 Interpretation & Conclusion  

3.3.3.1 Surface Water  

PH:  

The pH value of the water is varied between 7.27 to 7.71while turbidity found within the 

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

Total Dissolved Solids:  

Total Dissolved Solids varied between 417–459mg/l. the TDS mainly composed of carbonates, 

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

organic matter.  

Other parameters:  

Chloride varied between 70.2.to 90.1 mg/l Nitrates varied between 3.5 to 7.1 mg/l,  
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3.3.3.2 Ground Water  

 The pH of the water samples collected ranged from 7.20 to 8.10 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 364-460mg/l in all samples. The Total 

hardness varied between 110.77–185.36.6mg/l. On Microbiological parameters, the water 

samples from all the locations meet the requirement. The parameters thus analysed were 

compared with IS 10500:2012 and are well within the prescribed limits. 

3.3.4 Hydrogeological studies  

Namakkal district is underlain entirely by Archaean Crystalline formations with Recent 

alluvial deposits occurring along the river courses and colluvium of foot -hills. The important 

aquifer systems in the district are constituted by weathered and fractured crystalline rocks and 

the Colluvial deposits. Ground water occurs under phreatic conditions. The maximum saturated 

thickness of these aquifers is up to 5 m depending upon the topographic conditions. The study 

area falls in the Paramathi Velur which is categorized as Over exploited (< 70%) as per G.O 

(MS) No 113 dated 09.06.2016. 

3.3.4.1 Groundwater Levels and flow direction 

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

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

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

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

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

Therefore, data regarding groundwater elevations were collected from 6 open wells and 6 bore 

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

from March 2022, to May, 2022. The data thus collected are provided in Tables 3.11 and 3.12. 

According to the data, the three months’ average depth to the static water table in open wells 

range from 6.6 to 8.25 m; the three months’ average depths to static potentiometric surface in 

borewells from 53 to 58m. The depths to static water table and potentiometric surface data 

were used to calculate static groundwater table and potentiometric surface elevations for open 

wells and bore wells, respectively to draw contour lines connecting groundwater elevation (also 

known as equipotential hydraulic head) to determine the groundwater flow direction 

perpendicular to the contour lines. From the maps of groundwater flow direction (Figures 3.7 

and 3.8), it is understood that most of the open well groundwater underneath the proposed 

project site flows towards the open well number 5 located in E of the proposed project site and 

that most of the bore well groundwater underneath the proposed project site flows towards the 
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bore well number 5 located in NE of the proposed project site. On the basis of the groundwater 

flow information, both the open well and the bore well located in E and NE of the proposed 

project site can be chosen for water quality monitoring purpose as the wells may get easily 

affected by the contaminants resulting from the mining activities of the site in future. 

 

Figure 3.6 Water sample collection for water quality analysis 

Table 3.11 Details of Open well & Water Level In 1km Radius 

Open well Longitude Latitude March April May Average Water 

Level 

 OW-1 11°10'20.58"N  77°57'56.98"E 7 7.75 7.9 7.55  
OW-2 11°10'32.92"N  77°57'50.08"E 7.3 8 8.25 7.85  
OW-3 11°10'50.04"N  77°57'38.13"E 7.5 8.5 8.75 8.25  
OW-4 11°11'38.83"N  77°58'43.73"E 6.3 7.3 7.7 7.1  
OW-5 11°10'56.33"N  77°59'22.40"E 6.3 6.5 7 6.6  
OW-6 11°10'32.88"N  77°59'4.59"E 6.1 7.1 7.5 6.9  

Source: Data obtained by the FAE & Team Members  

Table 3.12 Details of Borewell & Water Level in 1km Radius 

Bore well Longitude Latitude 
March April May Average Water  

Level 

BW-1 11°10'2.53"N  77°58'3.16"E 56.1 57.1 58.1 57.1  
BW-2  11°10'29.24"N  77°57'37.60"E 56.5 57.5 58.5 57.5  
BW-3  11°11'25.60"N  77°58'8.93"E 57 58 59 58  
BW-4  11°11'33.10"N  77°58'27.91"E 52.3 53.95 55.6 53.95  
BW-5 11°11'4.50"N  77°58'55.64"E 52 53 54 53  
BW-6  11°10'32.88"N  77°59'4.59"E 55 56.1 57.2 56.1  
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Figure 3.7 Ground water flow direction in open well around 2 km radius 

Figure 3.8 Ground water flow direction in bore well around 2 km radius 
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3.3.4.2 Electrical Resistivity Investigation   

For understanding subsurface hydrogeological conditions geophysical investigation is 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.4.3 Methodology and Data Acquisition 

The present study uses Schlumberger array for making vertical electrical sounding 

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

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

inhomogeneities that is consistent with the measured data.  

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

ρa =  GΔV/I 
ΔV = potential difference  

G    = Geometric Factor. 

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

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

incorporating several innovation features for earth resistivity measurements. For more 

information about the instrument, refer to the manufacturer’s manual. 

 

Figure 3.9 Principle of electrical resistivity investigation 
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3.3.4.4 Data Presentation 

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

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

EXCEL sheet for interpretation. The plot has been shown in Figure 3.10. 

Table 3.13 Vertical Electrical Sounding Data 

VELMANI MULTICOLOR GRANITE QUARRY 

S. No. 
AB/2 

(m) 

MN/2 

(m) 

Geometrical 

Factor (G) 

Resistance in  

Ω 

Apparent 

Resistivity in Ωm  
1 5 2 16.485 2.98 49.10 
2 10 2 75.36 2.79 210.33 
3 15 5 62.8 4.65 292.19 
4 20 5 117.75 3.16 371.56 
  5 25 5 188.4 2.85 537.88 
6 30 10 125.6 6.14 770.75 
7 35 10 176.625 4.81 850.23 
8 40 10 235.5 4.16 980.52 
9 45 10 302.225 3.59 1085.89 
10 50 10 376.8 4.06 1529.37 
11 60 20 251.2 4.59 1151.95 
12 70 20 353.25 5.41 1912.72 
13 80 20 471 4.56 2146.80 
14 90 20 604.45 3.65 2204.49 
15 100 20 753.6 3.67 2765.78 

 

 

Figure 3.10 A graph showing occurrence groundwater bearing formations at 60m below 

ground level 
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3.3.4.5 Geophysical Data Interpretation 

The rock formation with low resistivity’s indicating occurrence of water occurs at the 

depth of 60 m below ground level. The maximum depth proposed for the proposed project for 

the first five year, as recommended by the ToR is 39m below ground level. Therefore, the 

mining operation will not affect the aquifer throughout the entire mine life period.  

3.4 AIR ENVIRONMENT  

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

mining activities on the ambient air quality.  The baseline studies on air environment include 

identification of specific air pollution parameters and their existing levels in ambient air. The 

ambient air quality with respect to the study zone of 10 km radius around the cluster forms the 

baseline information. The sources of air pollution in the region are mostly due to vehicular 

traffic, dust arising from unpaved village road and domestic & agricultural activities. The prime 

objective of the baseline air quality study was to establish the existing ambient air quality of 

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

ambient air quality during the operation of proposed projects in cluster. This section describes 

the identification of sampling locations, methodology adopted during the monitoring period 

and sampling frequency. 

3.4.1 Meteorology & Climate  

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

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

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

other processes associated with them. A temporary meteorological station was installed at the 

project site by covering cluster quarries. The station was installed at a height of 3 m above the 

ground level as there are no obstructions facilitating flow of wind, wind speed, wind direction, 

humidity and temperature. Meteorological data obtained from the onsite monitoring station are 

provided in Table 3.14. 

3.4.1.1 Primary Meteorological Data 

Table 3.14 Meteorological Data Recorded at Site 

S. No. Parameters   
March-

2022 
April–2022 May-2022 

1 Temperature (0C) 
Max 34.48 38.61 38.29 

Min 15.6 16.66 22.87 
Avg 25.54 27.92 29.33 

2 Relative Humidity (%) Avg 72.66 61.12 67.77 

3 Wind Speed (m/s) 
Max 6.09 0.24 0.13 
Min 0.36 6.94 5.86 
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Avg 2.817 2.79 2.4 

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

According to the onsite data as shown in Table 3.16, the temperature in March, 2022 

varied from 15.6 to 34.480C with the average of 25.540C; in April, 2022 from 16.66 to 38.610C 

with the average of 27.920C; and in May, 2022 from 22.87 to 38.290C with the average of 

29.330C. During the period of the three months, relative humidity ranged from 61.12 to 72.66 

% in average. The highest average humidity was measured in March, 2022, whereas the lowest 

in April, 2022. When speaking about wind speed, the wind speed in March, 2022 varied from 

0.36 to 6.09 m/s with the average of 2.81m/s; in April, 2022 from 0.24 to 6.94 m/s with the 

average of 2.79m/s; and in May,2022 from 0.13 to 5.86m/s with the average of 2.4m/s. During 

the three months, the values of cloud cover ranged from 0 to 8 oktas.  

3.4.1.2 Wind Speed and Wind Direction  

 The meteorological data collected at the site for the three months was used to generate 

a Wind rose diagram to understand the dominant wind direction. Wind rose diagram of the 

study area is depicted in Figure. 3.14. Predominant wind direction in the area during the study 

period was NE to SW, followed by NNE to SSW. The windspeed varied from 0.5 to >11.10 

m/s. 

 

Figure 3.11 Windrose Diagram 
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3.4.1.3 Climate  

➢ The climate is tropical in Namakkal. The winter, there is much less rainfall than in 

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

classification. 

➢ The temperature here averages 27.6 °C | 81.6 °F. Precipitation here is about 950 mm | 

37.4 inch per year. 

➢ The driest month is January. There is 7 mm | 0.3 inch of precipitation in January. The 

greatest amount of precipitation occurs in October, with an average of 186 mm | 7.3 

inch. 

➢ With an average of 31.0 °C | 87.8 °F, April is the warmest month. The lowest average 

temperatures in the year occur in December, when it is around 24.3 °C | 75.7 °F. 

➢ The precipitation varies 179 mm | 7 inches between the driest month and the wettest 

month. The variation in temperatures throughout the year is 6.7 °C | 12.1 °F. 

3.4.1.4 Rainfall  

Table 3.15 Rainfall Data 

  Actual Rainfall in mm Normal Rainfall in 

mm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

622.30 589.30 818.6 388.2 783.7 649.3 793.4 

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

From the Table 3.15, it is known that the highest annual rainfall occurred in 2015, 

while the lowest annual rainfall in 2016. The average annual rainfall over the 5-year period 

was 793.4mm. 

3.4.2 Methodology and Objective  

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

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

area are industrial, traffic and domestic activities. The baseline status of the ambient air quality 

has been established through a scientifically designed ambient air quality monitoring network 

considering the followings:  

❖ Meteorological condition on synoptic scale;  

❖ Topography of the study area;  

❖ Representatives of regional background air quality for obtaining baseline status;  

❖ Location of residential areas representing different activities;  

❖ Accessibility and power availability; etc.,  
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3.4.3 Sampling and Analytical Techniques 

                                             Table 3.16 Sampling and Analytical Techniques 

 Parameter Method Instrument 

PM2.5 
Gravimetric Method 

Beta attenuation Method 

Fine Particulate Sampler 

Make – Thermo Environmental 

Instruments – TEI 121 

PM10 
Gravimetric Method 

Beta attenuation Method 

Respirable Dust Sampler 

Make –Thermo Environmental 

Instruments – TEI 108 

SO2 

IS-5182 Part II 

(Improved West & Gaeke 

method) 

Respirable Dust Sampler with 

gaseous attachment 

NOx 

IS-5182 Part II 

(Jacob & Hochheiser 

modified method) 

Respirable Dust Sampler with gaseous 

attachment 

Free Silica NIOSH – 7601 Visible Spectrophotometry 

Source: Sampling Methodology followed by Excellence Laboratory & CPCB Notification 

Table 3.17 National Ambient Air Quality Standards 

S. 

No. 

Pollutant Time 

Weighted 

Average 

Concentration in ambient air 

Industrial, 

Residential, Rural & 

other areas 

Ecologically 

Sensitive area 

(Notified by 

Central Govt.) 

1 Sulphur Dioxide (μg/m3) Annual 

Avg.* 

24 hours** 

50.0 

80.0 

20.0 

80.0 

2 Nitrogen Dioxide 

(μg/m3) 

Annual Avg. 

24 hours 

40.0 

80.0 

30.0 

80.0 

3 Particulate matter (size 

less than 10µm) PM10 

(μg/m3) 

Annual Avg. 

24 hours 

60.0 

100.0 

60.0 

100.0 

4 Particulate matter (size 

less than 2.5 µm PM2.5 

(μg/m3) 

Annual Avg. 

24 hours 

40.0 

60.0 

40.0 

60.0 

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

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

hourly at uniform interval. 

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

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

consecutive days of monitoring. 
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3.4.4 Frequency & Parameters for Sampling 

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

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

period March 2022 to May 2022. The baseline data of ambient air has been generated for PM10, 

PM2.5, Sulphur Dioxide (SO2) & Nitrogen Dioxide (NO2). Monitoring has been carried out as 

per the CPCB, MoEF guidelines and notifications. 

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

above ground level at each monitoring station for negating the effects of wind-blown ground 

dust. The equipment was placed at open space free from trees and vegetation which otherwise 

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

3.4.5 Ambient Air Quality Monitoring Stations 

Eight (8) monitoring stations were set up in the study area as depicted in Figure 3.15 

for assessment of the existing ambient air quality. Details of the sampling locations are as per 

given below. 

Table 3.18 Ambient Air Quality (AAQ) Monitoring Locations 

S. No 
Location 

Code 
Monitoring Locations 

Distance & 

Direction 
Geo-Coordinates 

1 AAQ-1 Project Area - 
 11°10'46.42"N 
77°58'23.87"E 

2 AAQ-2 Project Area - 
 11°10'41.08"N 
77°58'20.53"E 

3 AAQ-3 Surampalayam 1.3km NW 
 11°11'17.05"N 
77°57'49.98"E 

4 AAQ-4 Mavureddy 4.7km SE 
 11° 9'50.08"N  
78° 0'53.82"E 

5 AAQ-5 Pillur 5.5km NE 
 11°11'54.78"N 
78° 1'14.52"E 

6 AAQ-6 Irukkur 3.5km SW 
 11° 8'46.47"N 
77°57'58.71"E 

7 
AAQ-7 

Thidumal 5.2km NW 
 11°11'33.35"N 
77°55'33.37"E 

8 
AAQ-8 

Irumbupalam 6km North 
 11°14'1.89"N 
77°58'7.32"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 
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Figure 3.12 Site Photographs of Ambient Air Quality Monitoring 

Figure 3.13 Ambient Air Quality Locations Around 10 Km Radius 
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Table 3.19 Summary of AAQ1– AAQ8 

PM2.5 

Station ID Max Min Mean 98th Percentile STDEV 
AAQ-1 25.6 21.6 23.90 25.60 1.16 
AAQ-2 24.9 20.5 22.59 24.81 1.11 
AAQ-3 25.5 21.3 23.74 25.45 1.04 
AAQ-4 22.9 19.2 20.84 22.72 1.10 
AAQ-5 27.3 21.4 24.40 26.93 1.49 
AAQ-6 26.7 22.1 23.98 26.42 1.27 
AAQ-7 23.8 20.2 22.21 23.71 0.87 
AAQ-8 28.7 24.7 26.67 28.56 1.05 

PM10 
Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 

AAQ-1 45.9 40.4 44.00 45.81 1.19 
AAQ-2 46.3 42.2 44.17 46.30 1.22 
AAQ-3 48.5 45.3 46.74 48.22 0.85 
AAQ-4 44.8 41.1 42.95 44.80 1.25 
AAQ-5 46.8 41.6 44.20 46.75 1.47 
AAQ-6 47.7 40.3 44.65 47.19 1.72 
AAQ-7 43.9 41.3 42.61 43.81 0.77 
AAQ-8 48.9 45.2 46.78 48.81 1.10 

SO2 
Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 

AAQ-1 9.6 8.2 8.93 9.55 0.43 
AAQ-2 9.6 8.1 8.63 9.55 0.48 
AAQ-3 7.9 5.9 6.95 7.38 0.54 
AAQ-4 8.8 6.1 7.17 8.71 0.79 
AAQ-5 8.1 5.9 7.04 7.96 0.55 
AAQ-6 9 6.3 7.48 8.95 0.79 
AAQ-7 7.6 5.5 6.51 7.46 0.60 
AAQ-8 10.8 8.3 9.17 10.71 0.65 

NO2 

Station ID Max Min Mean 98 Percentile STDEV 
AAQ-1 29.9 23.7 26.59 29.44 1.47 
AAQ-2 28.9 24.2 26.15 28.67 1.08 
AAQ-3 27.9 23.6 26.01 27.90 1.25 
AAQ-4 24.7 21.5 23.33 24.65 0.82 
AAQ-5 25.6 21.3 23.60 25.60 1.09 
AAQ-6 26.9 20.4 23.51 26.39 1.68 
AAQ-7 24.7 21.3 23.31 23.90 0.84 
AAQ-8 29.9 24.3 26.95 29.81 1.40 

 

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

Pollutant Concentrations Over the Study Area 

S.N

o. 

Pollutant 

Concentrati

ons 

Maximum Minimum Mean 
98th 

Percentile 

NAAQ 

Norms 

1 PM2.5 25.68 21.38 23.54 25.53 60 

2 PM10 46.60 42.18 44.41 46.46 100 

3 SO2 8.93 6.79 7.74 8.79 80 

4 NO2 27.31 22.54 24.93 27.05 80 
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Figure 3.14 Bar Chart Showing Maximum, Minimum, and the average concentrations 

of PM2.5 Measured from the Eight Air Quality Monitoring Stations Within 10km Radius 

Figure 3.15 Bar Chart Showing Maximum, Minimum, and the Average Concentrations 

of PM10 Measured from the Eight Air Quality Monitoring Stations Within 10km Radius 
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Figure 3.16 Bar Chart Showing Maximum, Minimum, and the Average Concentrations 

of SO2 Measured from the Eight Air Quality Monitoring Stations Within 10km Radius 

Figure 3.17 Bar Chart Showing Maximum, Minimum, And the Average Concentrations 

of Nox Measured from the Eight Air Quality Monitoring Stations Within 10km Radius 
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 Figure 3.18 Bar Chart Showing Maximum, Minimum, And the Average Concentrations of 

Pollutants in The Atmosphere Within 10km Radius 

Note: PM2.5-Particulate Matter size less than 2.5 µm; PM10-Respirable Particulate Matter 

size less than 10 µm; SO2-Sulphur dioxide; NO2-Nitrogen Dioxide; CO-Carbon monoxide; 

O3-Ozone; NH3-Ammonia; Pb-Particulate Lead; As-Particulate Arsenic; Ni-Particulate 

Nickel; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pyrene in particulate phase levels were monitored 

below their respective detectable limits. 

* NAAQ Norms-National Ambient Air Quality Norms-Revised as per GSR 826(E) dated 

16.11.2009 for Industrial, Residential, Rural and other Area. 

3.4.6 FUGITIVE DUST EMISSION  

Fugitive dust was recorded at 8 AAQ monitoring stations for 30 days average during 

the study period. 

Table 3.21 Average Fugitive Dust Sample Values in mg/m3 

AAQ Locations Avg. SPM (µg/m3) 

AAQ 1 62.93 
AAQ 2 62.82 
AAQ 3 65.15 
AAQ 4 62.80 
AAQ 5 62.85 
AAQ 6 63.35 
AAQ 7 60.94 
AAQ8 66.26 

Source: Onsite monitoring/ sampling by Excellence Laboratory 
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Maximum 25.68 46.60 8.93 27.31
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Table 3.22 Fugitive Dust sample values in μg/m3 

  AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

Average 62.93 62.82 65.15 62.80 62.85 63.35 60.94 66.26 

Max 65.6 64.4 68.9 65.1 65.7 65.8 62.7 67.8 

Min 60.5 60.4 61.7 60.2 60.5 61.1 59.4 64.8 

Source: Field Data 

3.4.7 INTERPRETATIONS & CONCLUSION  

Ambient air quality was monitored for the period of March – April, 2022 at 8 locations 

within 10 km radius from the project site. As per the monitoring data, PM2.5 ranges from 21.38 

µg/m3 to 25.68 µg/m3; PM10 ranges from 42.18 µg/m3 to 46.60µg/m3; SO2 from 6.79 µg/m3 to 

8.93 µg/m3; NOx from 22.54 µg/m3 to 27.31 µg/m3. The concentration levels of the pollutants 

fall within the acceptable limits of NAAQS prescribed by CPCB. 

3.5 NOISE ENVIRONMENT  

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

study area, the environmental assessment of noise from the mining activity and vehicular traffic 

can be undertaken by taking into consideration various factors like potential damage to hearing, 

physiological responses, and annoyance and general community responses. The main objective 

of noise monitoring in the study area is to establish the baseline noise level and assess the 

impact of the total noise expected to be generated during the project operations around the 

project site. 

3.5.1 Identification of Sampling Locations 

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

carried out at 8 locations. The noise level monitoring locations were carried out by covering 

commercial, residential, rural areas within the radius of 10 km. A noise monitoring 

methodology was chosen such that it best suited the purpose and objectives of the study.  

Table 3.23 Details of Noise Monitoring Locations 

S. 

No. 

Location 

code 

Monitoring 

Locations 

Distance & 

Direction 

Coordinates 

Latitude Longitude 

1 N-1 Project Area - 11°10'46.25"N 77°58'24.03"E 

2 N-2 Project Area - 11°10'41.17"N 77°58'20.71"E 
3 N-3 Surampalayam 1.3km NW 11°11'16.96"N 77°57'49.94"E 
4 N-4 Mavureddy 4.7km SE 11° 9'49.96"N 78° 0'53.67"E 
5 N-5 Pillur 5.5km NE 11°11'54.97"N 78° 1'13.96"E 
6 N-6 Irukkur 3.5km SW 11° 8'46.77"N 77°57'58.67"E 
7 N-7 Thidumal 5.2km NW 11°11'33.69"N 77°55'32.74"E 
8 N-8 Irumbupalam 6km North 11°14'1.87"N 77°58'6.99"E 

Source: On-site monitoring/sampling by Excellence Laboratory in association with GTMS 
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3.5.2 Method of Monitoring  

 Digital Sound Level Meter was used for the study. All reading was taken on the ‘A-

Weighting’ frequency network, at a height of 1.5 meters from ground level. The sound level 

meter does not give a steady and consistent reading and it is quite difficult to assess the actual 

sound level over the entire monitoring period. To mitigate this shortcoming, the Continuous 

Equivalent Sound level, indicated by Leq, is used. Equivalent sound level, ‘Leq’, can be 

obtained from variable sound pressure level, ‘L’, over a time period by using following 

equation.  

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

acoustical climate of the community. Noise levels recorded at each station with a time interval 

of about 60 minutes are computed for equivalent noise levels. Equivalent noise level is a single 

number descriptor for describing time varying noise levels.  

Leq = 10 Log L / TΣ (10Ln/10)  

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

T = Time interval of observation 

3.5.3 Analysis of Ambient Noise Level in the Study Area  

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

HTC SL-1352)  

An analysis of the different Leq data obtained during the study period has been made. Variation 

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

3.24. 

Day time: 6:00 hours to 22.00 hours.  

Night time: 22:00 hours to 6.00 hours. 

Table 3.24 Ambient Noise Quality Result 

S. 

No. 

Locations Noise level (dB (A) Leq)  Ambient Noise 

Standards Day Time Night Time 

1 Project Area 48.4 41.1 Industrial 

Day Time- 75 dB 

(A) 

Night Time- 70 dB 

(A) 

2 Project Area 47.7 39.9 
3 

Surampalayam 49 40.9 

4 Mavureddy 47.7 39.9 Residential 

Day Time– 55 dB 

(A) 

Night Time- 45 dB 

(A) 

 

5 Pillur 48.5 41.6 
6 Irukkur 46.8 37.8 
7 Thidumal 44.5 37.6 
8 Irumbupalam 47.7 40.4 

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



   

58 | P a g e  

 

 

Figure 3.19 Noise Monitoring Stations Around 10 Km Radius 
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Figure 3.20 Noise level monitoring in core zone and buffer zone 

 

Figure 3.21 Day Time Noise Levels in Core and Buffer Zone 

 

Figure 3.22 Night Time Noise Levels in Core and Buffer zone
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3.5.4 Interpretation & Conclusion 

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

During day time in core zone, noise levels varied from 47.7 to 48.4 dB (A) Leq and during 

night time, from 39.9 to 41.1 dB (A) Leq. During day time in buffer zone, noise levels varied 

from 44.5 to 49 dB (A) Leq and during night time, from 37.6 to 41.6 dB (A) Leq. Thus, the 

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

3.6 BIOLOGICAL ENVIRONMENT 

3.6.1 Study area Ecology 

In this project, the total area of the cluster within 10 km radius from the periphery of 

this quarry is reported as 18.71.5ha including 6 quarries. In such a cluster situation a common 

Ecology and Biodiversity study for the entire cluster of quarries is enough to capture all the 

possible externalities. The common EIA/EMP data can be used for all quarries fall under this 

cluster. The core mining area is situated with flat topography, the gradient is gentle towards 

the western side. The following methods were applied during the baseline study of flora, fauna, 

and diversity assessment. 

3.6.2  Objectives of Biological Studies  

a. To study the likely impact of the proposed mining project on the local biodiversity and 

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

b. To assess the nature and distribution of vegetation Terrestrial in and around the mining 

activity. 

c. Carefully assessment of species diversities, genetic Diversities, densities abundance, etc. 

within the study area. 

d. Detail of flora and fauna, Endemic, Rare, Endangered and Threatened (RET Species) 

separately for core and buffer area based on such primary field survey and clearly 

indicating the Schedule of fauna present. In case of any schedule- I fauna found in the 

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

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

furnished. 

e. Proper collection of information about wildlife Sanctuaries/ national parks/ biosphere 

reserves of the project area. 

f. Devise management & conservation measures for biodiversity. 

3.6.3. Methodology of Sampling 

1. Field survey was conducted by visual encounter survey for flora present within the 10 

km radius study area of proposed mine site. 
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2. After surveying the core and buffer areas, a detailed floral inventory has been compiled. 

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

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

Book. 

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 is created to flora and fauna during the sampling.  

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

zone has been divided into four quartiles for biodiversity sampling, i.e., NE (Quartile-1), NW 

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

for representative flora on randomly sampled quadrats for trees (20x20-m), shrubs (10x10-m) 

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

aspects of the study area.  

3.6.4. Quadrats method  

Quadrats of 20 × 20-m were laid down randomly within the core and 5-km buffer area; 

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

within the quadrat for shrubs.  The quadrats were laid randomly to cover the area to maximize 

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

in agricultural bunds, tank bunds, farm forestry plantations, wildlife areas, and natural forest 

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

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

field.  

3.6.5. Flora Composition in the Core Zone 

Taxonomically a total of 17 species belonging to 11 families have been recorded from 

the core mining lease area. The area exhibits flat terrain. Based on the habitat classification of 

the enumerated plants the majority of species were tress (35%) followed by shrubs 4 (23%), 

herbs 4 (24%), 2 Cactus (12%), and Climbers 1 (6%). Details of flora with the scientific name 

were mentioned in Table. 3.26. The result of the core zone of flora studies shows that Fabaceae 

and Apocynaceae are the main dominating species in the study area mentioned in Table.3.25 

and the details of the diversity of flora family’s patterns are given in Figure 3.27.-3.28.  

3.6.6. Flora Composition in the Buffer Zone  

A similar type of environment is also in the buffer area but with more flora diversity 

compared to the core zone area because of the vegetation in all the directions.  The area exhibits 

flat terrain. It contains a total of 67 species belonging to 29 families that have been recorded 
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from the buffer zone. The floral (67) varieties among them twenty-four Trees 24 (36%) twenty-

one herbs 20 (30%) and ten shrubs 10 (15%) and six Climbers 6 (9%), five Grasses 5 (9%), 

one Creepers 1 (2%) and one Cactus 1 (2%) were identified. The result of the buffer zone of 

flora studies shows that Solanaceae and Poaceae, Fabaceae is the main dominating species in 

the study area mentioned in Table.3.26. There are no impacts due to this mining activity. 

There are no Rare, Endangered, and Threatened Flora species in the mining area and 

their surrounding study area. Details of flora with the scientific name were mentioned in 

Table.3.27. The diversity of flora families is given in Figure 3.27-3.30 

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

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

land, wildlife sanctuary, national park, migratory routes of faun4 water bodies, human 

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

lease area should be prepared to encompass preoperational, operational, and post-

operational phases and submitted. Impact, if any, of change of land use should be given. 

The mine lease area is a non-forest wasteland. The area exhibits flat terrain. The 

gradient is gentle towards the southeast and the altitude of the area ranges from 179m to 187m 

above MSL. There are no impacts on the nearby agricultural land due to mining activity. There 

are no protected or ecologically sensitive areas such as the Wildlife sanctuaries or National 

parks or Important Bird Areas (IBAs), or Wetlands or migratory routes of fauna or water bodies 

or human settlements within the proposed mine lease area. Even in the 10 Km buffer zone 

around the mine lease area, there are no reserve forests nearby the project site. The applicant 

has obtained NOC from the District Forest Officer (Please refer to Annexure). No Biosphere 

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

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

ecologically sensitive. 

Tor No: 12) A Certificate from the Competent Authority in the State Forest Department 

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

In the event of any contrary claim by the Project Proponent regarding the status of 

forests, the site may be inspected by the State Forest Department along with the Regional 

Office of the Ministry to ascertain the status of forests, based on which, the Certificate in 

this regard as mentioned above be issued. In all such cases, it would be desirable for 

representative of the State Forest Department to assist the Expert Appraisal Committees. 
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There are neither reserved (RF) nor protected (PF) forests either in the mine lease area 

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

the Forest department is required. (Please refer to Annexure). 

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

involved in the Project including deposition of net present value (NPV) and compensatory 

afforestation (CA) should be indicated. A copy of the forestry clearance should also be 

furnished. 

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

from the Forest department is required (Please refer to Annexure). 

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

Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 

should be indicated. 

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

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

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

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

should be given. 

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

There is no reserve forest nearby the study area. The applicant has obtained NOC from the 

District Forest Officer (Please refer to Annexure). A detailed list of flora found in the mine 

lease area and the buffer zone have been collected based on primary survey. In each quadrat 

individuals belonging to the tree (20 × 20-m) and shrub (10 × 10-m) were recorded separately 

and have been identified on the field. But no quadrat analysis was done in seasonal croplands.  

The vegetation and flora of the Mine lease area are given in Table 3.25. 

Table 3.25 Flora in the Core zone  

SI. No English Name Vernacular Name Scientific Name Family Name 

Trees 

1.  White Bark 
Acacia 

Vela maram Vachellia 

leucophloea 

Fabaceae 

2.  Mesquite Mullu maram Prosopis juliflora Fabaceae 

3.  Neem  Vembu Azadirachta indica Meliaceae 

4.  Asian Palmyra 
palm 

Panai maram Borassus flabellifer Arecaceae 

5.  Jambul Naval pazham Syzygium tenue Myrtaceae 
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6.  Bitter Albizia Arappu Tree Albizia amara Fabaceae 

Shrubs 

1.  Milk Weed Erukku  Calotropis gigantea Apocynaceae 

2.  Tanner's cassia Avaram Senna auriculata Fabaceae 

3.  Indian Oleander Arali Nerium Indicum Apocynaceae 

4.  Pala indigo plant Pala maram Wrightia tinctoria Apocynaceae 

Herbs 

1.  Indian doab Arugampul Cynodon dactylon Poaceae 

2.  Coat buttons Thatha poo Tridax procumbens Asteraceae 

3.  Aloe barbadensis Katrazhai Aloe vera Asphodelaceae 

4.  Bright eyes Nithiyakalyani Catharanthus roseus Apocynaceae 

Climbers 

1.  Stemmed vine Perandai Cissus 

quadrangularis 

Vitaceae 

Cactus 

1.  Prickly pear Nagathali Opuntia Cactaceae 

2.  Triangular spruge Chaturakalli Euphorbia 

antiquorum 

Euphorbiaceae 

(Sources: Species observation in the field study) 

                     

a. Azadirachta indica                                           b. Albizia amara                                      
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c. Senna auriculata                                                d. Borassus flabellifer 

                            

                            e. Wrightia tinctoria                                    f. Euphorbia antiquorum                  

                

                g. Prosopis juliflora                                                             h. Nerium indicum 
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                              i.Syzygium tenue                                                J. Aloe vera 

                     

m. Tridax procumbens  n. Vachellia leucophloea 

                          

o. Cissus quadrangularis                                        p. Calotropis gigantea          
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 q. Catharanthus roseus                                   r.  Opuntia dillenii                                 

Figure 3.23 Flora species observation in the Core zone area 

 

Figure 3.24 Proportion of various flora in core zone 

 

Figure 3.25 Diversity of flora family patterns in the core zone  
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Table 3.26  Flora in Buffer Zone  

S.No. English 

Name 

Vernacular 

Name 

Scientific 

Name 

Family Name Resource 

use type 

*(E,M,EM) 

Trees  

1. 
Millettia 
pinnata 

Pongam oiltree Pongamia 

pinnata 

Fabaceae E 

2. 
White Bark 
Acacia 

Vela maram Vachellia 

leucophloea 

Fabaceae E 

3. Jambul Naval pazham Syzygium tenue Myrtaceae EM 

4. 
Neem  Vembu Azadirachta 

indica 

Meliaceae M 

5. 
Bitter 
Albizia 

Arappu Tree Albizia amara Fabaceae EM 

6. 
Bamboo Moonghil Bambusa 

bamboo 

Poaceae E 

7. 
Chinese 
chaste tree 

Nochi Vitex negundo Verbenaceae E 

8. 
Tamarind Puliyamaram Tamarindus 

indica 

Legumes EM 

9. 

Asian 
Palmyra 
palm 

Panai maram Borassus 

flabellifer 

Arecaceae E 

10.
Indian ash 
tree 

Odiya maram Lannea 

coromandelica 

Anacardiaceae E 

11. Lemon Ezhumuchaipalam Citrus lemon Rutaceae EM 

12.
Mango Manga Mangifera 

indica 

Anacardiaceae E 

13.
Papaya  Pappali maram Carica papaya 

L 

Caricaceae EM 

14.
Custard 
apple 

Seethapazham Annona 

reticulata 

Annonaceae  E 

15.
Teak Thekku Tectona 

grandis 

Verbenaceae E 

16.
Indian 
gooseberry 

Nelli Emblica 

officinalis 

Phyllanthaceae EM 

17.
Henna Marudaani Lawsonia 

inermis 

Lythraceae EM 
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18.
Banyan tree Alamaram Ficus 

benghalensis 

Moraceae E 

19. Coconut Thennai maram Cocos nucifera Arecaceae EM 

20.
Guava Koyya Psidium 

guajava 

Myrtaceae EM 

21. Peepal Arasanmaram Ficus religiosa Moraceae M 

22.
Drumstick 
tree 

Murunga maram Moringa 

oleifera 

Moringaceae EM 

23.
Mesquite Mullu maram Prosopis 

juliflora 

Fabaceae M 

24.
Portia tree Poovarasan Thespesia 

populnea 

Malvaceae E 

 

Shrubs 

 

1. Avaram Avarai Senna 

auriculata 

Fabaceae M 

2. Night shade 
plan 

Sundaika Solanum 

torvum 

Solanaceae EM 

3. Indian 
Oleander 

Arali Nerium 

indicum 

Apocynaceae M 

4. Triangular 
spruge 

Chaturakalli Euphorbia 

antiquorum 

Euphorbiaceae NE 

5. Thorn apple Oomathai Datura 

stramonium 

Solanaceae E 

6. Pala indigo 
plant 

Pala maram Wrightia 

tinctoria 

Apocynaceae M 

7. Shoe flower Chemparuthi Hibiscu rosa-

sinensis 

Malvaceae EM 

8. Puriging nut Kattamanakku Jatropha 

curcas 

Euphorbiaceae EM 

9. Milk Weed Erukku  Calotropis 

gigantea 

Apocynaceae M 

10. Cassava Maravalli 
kizhangu 

Manihot 

esculenta 

Euphorbiaceae EM 

Herbs  

1. Eggplant Kathrikkai Solanum 

melongena 

Solanaceae EM 

2. ladies' 
fingers  

Vendakkai Abelmoschus 

esculentus 

Malvaceae EM 
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3. Common 
leucas 

Thumbai Leucas aspera Lamiaceae M 

4. Indian doab Arugampul Cynodon 

dactylon 

Poaceae E 

5. Vigna 
mungo 

Ulunthu Vigna mungo Fabaceae EM 

6. Indian 
Copperleaf 

Kuppaimeni Acalypha 

indica 

Euphorbiaceae M 

7. Tomato Thakkali  Solanum 

lycopersicum 

Solanaceae EM 

8. Cleome 
viscosa 

Nai kadugu Celome viscosa Capparidaceae M 

9. Prickly 
chaff flower 

Nayuruv Achyranthes 

aspera 

Amaranthaceae M 

10. Field beans Avarai Hyacinth Beans Fabaceae EM 

11. Horse gram Kollu Macrotyloma 

uniflorum 

Fabaceae EM 

12. Carrot grass Parttiniyam Parthenium 

hysterophorus 

Asteraceae NE 

13. Holy basil Thulasi Ocimum 

tenuiflorum 

Lamiaceae M 

14. Digeria 
muricata 

Thoiya keerai Digeria 

muricata 

Amarantheceae EM 

15. European 
black 
nightshade 

Manathakkali Solanumnigrum Solanaceae EM 

16. Chilli Milakai Capsicum 

annuum 

Solanaceae EM 

17. Aloe 
barbadensis 

Katrazhai Aloe vera Asphodelaceae EM 

18. Coat 
buttons 

Thatha poo Tridax 

procumbens 

Asteraceae M 

19. Indian mint Karpura valli Coleus 

amboinicus 

Lamiaceae EM 

20. Node 
Flower 

Kumattikkirai Allmania 

nodiflora 

Amaranthaceae M 

Climber 

1. Stemmed 
vine 

Perandai Cissus 

quadrangularis 

Vitaceae M 
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2. Wild 
jasmine 

Malli Jasminum 

augustifolium 

Oleaceae EM 

3. Pointed 
gourd 

Kovakkai Trichosanthes 

dioica 

Cucurbitaceae EM 

4. Wild bitter Pavarkai Momordica 

charantia 

Cucurbitaceae EM 

5. Bottle 
Guard 

Sorakkai Lagenaria 

siceraria 

Cucurbitaceae EM 

6. White 
pumpkin 

Poosanaikkaai Cucurbitaceae Cucurbitaceae EM 

Creeper 

1. Nut grass Korai Cyperus 

rotandus 

Poaceae M 

Grass 

1. Eragrostis Pullu Eragrostis 

ferruginea 

Poaceae E 

2. Corn Solam Zea Poaceae E 

3. Asian rice Nellu Oryza sativa Poaceae E 

4. Sorghum Gambu  Sorghum Poaceae E 

5. Sugarcane karumbu Saccharum Poaceae E 

Cactus 

1. Prickly pear Nagathali Opuntia dillenii Cactaceae M 

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

  (Sources: Species observation in the field study) 

 

 

Figure 3.26 Flora Diversity pattern in Buffer Zone  
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Figure 3.27 Diversity of flora family patterns in buffer zone  

3.7. FAUNA 

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

Mammals, birds, Reptiles, Amphibians, and Butterflies. All the listed species were compared 

with Red Data Book and Indian Wildlife Protection Act, 1972. There are no rare, endangered, 

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

Table 3.27 Methodology applied during the survey of fauna 

S.No Taxa Method of Sampling References 

1 
Insects 

Random walk, Opportunistic 
observations 

Pollard (1977); 

Kunte (2000) 

2 Reptiles Visual encounter survey (Direct Search)  

Daniel J.C (2002) 3 Amphibians Visual encounter survey (Direct Search) 

4 Mammals Tracks and Signs Menon V (2014) 

5 Avian Random walk, Opportunistic 
observations 

Grimmett R (2011); 

Ali S (1941) 

3.7.1. Fauna Composition in the Core Zone 

A total of 28 varieties of species were observed in the Core zone of Nadanthai & 

Irrukkur Village, Multi colour Granite quarry (Table.3.28) among them numbers of Insects 6 

(22%), Reptiles 7 (24%), Mammals 4 (14%) and Avian 11 (39%). A total of 28 species 

belonging to 21 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 
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species and twelve species are under schedule IV according to the Indian wildlife Act 1972. A 

total of 11 species of bird were sighted in the mining lease area.  

There are no critically endangered, endangered, vulnerable, and endemic species were 

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

3.28. 

Table 3.28 Fauna in the Core zone  

SI. 

No 

Common 

name/English 

Name 

Family Name Scientific Name 

Schedule list 

wildlife 

Protection act 

1972 

IUCN 

Red 

List 

data 

Insects 

1 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

2 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

3 Dragonfly Gomphidae Ceratogomphus 

pictus 

Schedule IV LC 

4 Red-veined darter Libellulidae Sympetrum 

fonscolombii 

NL LC 

5 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia Schedule IV LC 

6 Milkweed 
butterfly 

Nymphalidae Danainae NL LC 

Reptiles 

1 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

2 Common skink Scincidae Mabuya carinatus NL LC 

3 Green vine snake Colubridae Ahaetulla nasuta Schedule IV NL 

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

5 Common krait Elapid snakes Bungarus 

caeruleus 

Schedule IV NL 

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

7 Indian cobra Elapid snakes Naja naja Sch II (Part II) LC 

Mammals 

1 Indian Field 
Mouse 

Muridae Mus booduga Schedule IV NL 

2 Common rat Muridae Rattus rattus Schedule IV LC 

3 Indian hare Leporidae Lepus nigricollis Schedule (Part 
II) 

LC 

4 Asian Small 
Mongoose 

Herpestidae Herpestes 

javanicus 

Schedule (Part 
II) 

LC 
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Aves 

1 Common myna Sturnidae Acridotheres 

tristis 

NL LC 

2 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

3 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

4 Asian green bee-
eater 

Meropidae Meropsorientalis NL LC 

5 Rose-ringed 
parkeet 

Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 

6 Black drongo Dicruridae Dicrurus 

macrocercus 

Schedule IV LC 

7 Crow pheasant  Cuculidae Centropus 

sinensis 

NL LC 

8 Indian pond 
heron 

Ardeidae Ardeola grayii Schedule IV LC 

9 House sparrow Passeridae Passer domesticus Schedule IV LC 

10 Rose-ringed 
parkeet 

Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 

11 Two-tailed 
Sparrow 

Dicruridae Dicrurus 

macrocercus 

Schedule IV LC 

  *NL- Not listed, LC- Least Conker (Sources: Species observation in the field study) 

3.7.2. Fauna Composition in the Buffer Zone 

Taxonomically a total of 41 species belonging to 32 families have been recorded from 

the buffer zone area. Based on habitat classification the majority of species were Birds 14 

(34%), followed by Insects 12 (29%), Reptiles 9 (22%), Mammals 5 (12%), and amphibians 1 

(2%). There are five Schedule II species and twenty-two species are under schedule IV 

according to the Indian wildlife Act 1972. A total of 14 species of bird were sighted in the 

study area. There are no critically endangered, endangered, vulnerable, and endemic species 

were observed. There are no impacts on nearby fauna species. 

Dominant species are mostly birds and insects and one amphibian was observed during 

the extensive field visit Sphaerotheca breviceps. The result of core & Buffer zone of fauna 

studies shows that Nymphalidae, Colubridae, and Scincidae are the main dominating species 

in the study area; it is mentioned in Table.3.30. There is no schedule I Species in the study area. 

A detail of fauna diversity of family’s pattern is given in Figure.3.31-3.34. There are no 

critically endangered, endangered, vulnerable, and endemic species were observed. Details of 

faunal diversity in the buffer zone are given in Table .3.30.  
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However, the information required as per the Standard Terms of Reference (ToR) 

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

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

the surrounding and any other protected area and accordingly, detailed mitigative 

measures required, should be worked out with cost Implications and submitted. 

Out of the total mine lease area of 4.34.0 Ha, just about 3.59.0 Ha is proposed to be 

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

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

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

mine area. There are five Schedule II species and twenty-two are under schedule IV according 

to the Indian wildlife Act 1972. A total of fourteen species of bird were sighted in the buffer 

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

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

discharged on account of mining, the proposed mining activity is not going to have any 

additional and adverse impacts on these RET species. There are no ecologically sensitive areas 

or protected areas within the 10 Km radius. Hence no specific conservation for conservation of 

any RET species or Wildlife is envisaged.  

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

Corridors, Ramsar site Tiger/Elephant Reserves/ (existing as well as proposed), if any, 

within 10 km of the mine lease should be clearly indicated, supported by a location map 

duly authenticated by Chief Wildlife Warden. Necessary clearance, as may be applicable 

to such projects due to proximity of the ecologically sensitive areas as mentioned above, 

should be obtained from the Standing Committee of National Board of Wildlife and copy 

furnished. 

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

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

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

submission of clearance from the National Board of Wildlife does not arise. Hence, no 

certificate from the Forest department is required (Please refer Annexure). 

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

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

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

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

the Schedule of the fauna present. In case of any scheduled-I fauna found in the study 
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area, the necessary plan along with budgetary provisions for their conservation should 

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

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

part of the project cost. 

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

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

Tables 3.29 to 3.30. There are five Schedule II species and twenty-two species are under 

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

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

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

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

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

mentioned above. No need certificate from the Forest department is required (Please refer to 

Annexure). 

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

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

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

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

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

and the species to be planted. The details of plantation already done should be given. The 

plant species selected for green belt should have greater ecological value and should be of 

good utility value to the local population with emphasis on local and native species and 

the species which are tolerant to pollution. 

Only about 0.54.0 Ha of the mine lease area is going to be used for Greenbelt 

Development during the first five years. Regional trees like Azadirachta indica, Albizia 

lebbeck, Delonix regia Techtona grandis,etc.,will be planted along the Lease boundary and 

avenues as well as over non-active dumps. Afforestation Plan is given in 4th chapter.  Details 

of Green belt development plan are given in Table 4.13. 

Table 3.29 Faunal Diversity in Buffer Zone  

SI.No 

Common 

Name/English 

Name 

Family Name Scientific Name 

Schedule list 

wildlife 

Protection 

act 1972 

IUCN 

Red 

List data 
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Insects 

1 Indian honey 
bee 

Apidae Apis cerana Schedule IV LC 

2 Striped tiger  Nymphalidae Danaus plexippus Schedule IV LC 

3 Tawny coster Nymphalidae Danaus chrysippus Schedule IV LC 

4 Grasshopper  Acrididae Hieroglyphus sp NL LC 

6 Red-veined 
darter 

Libellulidae Sympetrum 

fonscolombii 

NL LC 

7 Ant Formicidae Camponotus 

Vicinus 

NL NL 

8 Common Tiger Nymphalidae Danaus genutia Schedule IV LC 

9 Dragonfly Gomphidae Ceratogomphus 

pictus 

Schedule IV LC 

10 Milkweed 
butterfly 

Nymphalidae Danainae NL LC 

11 Common 
Indian crow 

Nymphalidae Euploea core Schedule IV LC 

12 Lesser grass 
blue 

Lycaenidae Zizina Otis indica Schedule IV LC 

Reptiles 

1 Garden lizard Agamidae Calotes versicolor NL LC 

2 Fan-Throated 
Lizard 

Agamidae Sitanaponticeriana NL LC 

3 Indian wall 
lizard 

Gekkonidae Hemidactylus 

flaviviridis 

Schedule IV NL 

4 Green vine 
snake 

Colubridae Ahaetulla nasuta Schedule IV NL 

5 Rat snake Colubridae Ptyas mucosa Sch II (Part 
II) 

LC 

6 Common krait Elapid snakes Bungarus 

caeruleus 

Schedule IV NL 

7 Indian cobra Elapid snakes Naja naja Sch II (Part 
II) 

LC 

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

LC 

9 Common skink Scincidae Mabuya carinatus NL LC 

Mammals 

1 Indian palm 
squirrel 

Sciuridae Funambulus 

palmarum 

Schedule IV LC 
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2 Indian Field 
Mouse 

Muridae Mus booduga Schedule IV LC 

3 Asian Small 
Mongoose 

Herpestidae Herpestes 

javanicus 

Schedule 
(Part II) 

LC 

4 Indian hare Leporidae Lepus nigricollis Schedule 
(Part II) 

LC 

5 Brown rat Muridae Rattus norwegicus Schedule IV LC 

Aves 

1 Koel Cucalidae Eudynamys Schedule IV LC 

2 Cattle egret Ardeidae Bubulcus ibis NL LC 

3 Common myna Sturnidae Acridotheres tristis NL LC 

4 House crow Corvidae Corvussplendens NL LC 

5 Asian green 
bee-eater 

Meropidae Meropsorientalis NL LC 

6 Rose-ringed 
parkeet 

Psittaculidae Psittacula krameri NL LC 

7 Common quail Phasianidae Coturnix coturnix Schedule IV LC 

8 Black drongo Dicruridae Dicrurus 

macrocercus 

Schedule IV LC 

9 Woodpecker 
bird 

Picidae Picidae Schedule IV LC 

10 Two-tailed 
Sparrow 

Dicruridae Dicrurus 

macrocercus 

Schedule IV LC 

11 Grey Francolin Phasianidae Francolinus 

pondicerianus 

Schedule IV LC 

12 Crow pheasant  Cuculidae Centropus sinensis NL LC 

13 Indian pond 
heron 

Ardeidae Ardeola grayii Schedule IV LC 

14 House sparrow Passeridae Passer domesticus Schedule IV LC 

Amphibians 

1 Indian 
Burrowing frog 

Dicroglossidae Sphaerotheca 

breviceps 

Schedule IV LC 

*NL- Not listed, LC- Least concern, NT- Near threatened (Source: Species observation in the 

field study) 
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Figure 3.28  Fauna Diversity pattern in Core Zone  

 

Figure 3.29 Fauna Diversity pattern in Buffer Zone  

 

Figure 3.30 The Diversity of Fauna family patterns in Core zone  
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Figure 3.31 The Diversity of Fauna family patterns in Buffer zone  

3.7.3. Conclusion 

The observations and assessment of the overall ecological scenario involve details such 

as classification of Biogeographic zone, eco-region, habitat types and land cover, distances 

from natural habitats, vegetation/forest types, and sensitive ecological habitats such as 

Wetlands sites, Important Bird areas, migration corridors of important wildlife etc. Such 

baseline information provides better understanding of the situation and overall ecological 

importance of the area. This baseline information viewed against proposed project activities 

help in predicting their impacts on the wildlife and their habitats in the region. Data collected 

and information gathered from secondary literature on flora, fauna, protected area, natural 

habitats, and wildlife species etc., and consulted and discussed with local people, from the 

villages, herders and farmers who inhabit close to the proposed project area. 

3.8 TRAFFIC SURVEY 

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

will be transported mainly through the Kabilarmalai Major District Road (MDR-885) located 

at 1.05 km Western side of the area through connecting Solasiramani- Irumbupalam Road and 

Surampalayam-Ramanathapuram village road through Nadanthai village road located at 2.3km 

North western side its well connecting Kabilarmalai-MDR-885 road. Traffic density 

measurements were performed at Two locations:  

1. Kabilarmalai Major District Road (MDR-885) - 1.3km Western side of the project area 

2.  Nadanthai Village Road – 2.3km North-western side of the project area 

Traffic density measurement were made continuously for 24 hours by visual 

observation and counting of vehicles under three categories, viz., Heavy motor vehicles, light 

motor vehicles and two/three wheelers. As traffic densities on the roads are high, two skilled 

persons were deployed simultaneously at each station during each shift- one person on either 
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direction for counting the traffic. At the end of each hour, fresh counting and recording was 

undertaken. 

Table 3.30 Traffic Survey Locations 

Station 

Code  

Road Name  Distance and 

Direction  

Type of Road  

TS1  Kabilar Malai Major 

District Road (MDR-885) 

1.3km Western side  Major District Road 

(Two Lane) 

TS2  Nadandhai Village Road  2.3km North east 

side  

Village Road (Single 

Lane) 

Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 

Table 3.31 Existing Traffic Volume 

Station 

Code  

HMV LMV 2/3 Wheelers  Total PCU  

Number  PCU Number  PCU Number  PCU 

TS1 120 360 205 205 300 150 715 

TS2 50 150 50 50 180 90 290 

Source: On-site monitoring by GTMS FAE & TM 

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

Wheelers = 0.5 

Table 3.32 Granite Hourly Transportation Requirement 

Transportation of Granite per day 

Capacity of Trucks  No of trips per day Volume in PCU PCU considering 8 

Hours 

20Ts 1 3 3 

Source: Data analysed from Approved Mining plan 

Table 3.33 Summary of Traffic Volume 

Route Existing 

Traffic 

Volume in 

PCU  

Incremental 

Traffic Due to the 

project in PCU 

Total Traffic 

Volume in 

PCU 

Hourly Capacity 

in PCU as per 

IRC - 1960 

Kabilar Malai 

Major District 

Road (MDR-885) 

715 3 738 1500 

Nadandhai Village 

Road  

290 3 320 1200 

Source: On-site monitoring analysis summary by GTMS FAE & TM 
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Due to this project the existing traffic volume will not exceed the limit prescribed by IRC – 

1960. 

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

district road can handle 1500 PCU in hour hence there will not be any conjunction due to this 

proposed transportation. 

3.9 SOCIO ECONOMIC ENVIRONMENT  

 There is no habitation/ village within the radius of 1km from the project 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.  

 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. 

3.9.1 Objectives of the Study  

The objectives of the socio-economic study are as follows:  

▪ To study the socio-economic status of the people living in the study area of the 

proposed mining project  

▪ To assess the impact of the project on Quality of life of the people in the study area  

▪ To recommend Community Development measures needs to be taken up in the study 

Area.  

3.9.2 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  

3.9.3 Administrative Setup of Namakkal District  

 the district has been divided into 2 Revenue Divisions, 8 Taluks, 30 Revenue firkas and 

454 Revenue Villages (Including group Villages). For local arrangements, the district has been 

divided into 5 Municipalities, 15 Panchayats Unions, 19 Town Panchayats and 331 Village 
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Panchayats. Thiruvaraikkal as it is mentioned in the inscription found on the north west and 

south walls of the deserted temple on the Hill. Since it produces major part of Eggs sent to all 

over other parts of our country, and is also called “Poultry Town” as it contains quite a number 

of poultry Farms and also now called as “Egg City”.  

In 2011, Namakkal district had population of 1726601 with a sex-ratio 979 of 869280 females 

for every 857321 males. 

3.9.4 Study area 

Irukkur village  

Irukkur is a large village located in Paramathi-Velur Taluka of Namakkal district, Tamil 

Nadu with total 786 families residing. The Irukkur village has population of 2733 of which 

1343 are males while 1390 are females as per Population Census 2011 as the Average Sex 

Ratio of Irukkur village is 1035 which is higher than Tamil Nadu state average of 996. 

Nadandai village 

The total geographical area of village is 1191.25 hectares. Nadandai has a total 

population of 2,838 peoples, out of which male population is 1,424 while female population 

is 1,414. Literacy rate of nadandai village is 60.29% out of which 71.91% males and 48.59% 

females are literate. There are about 882 houses in nadandai village. Average Sex Ratio of 

nadandai is 993. 

3.9.5 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 available in the district 

headquarters at a distance of 22.6 km Northeast of the project site 
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Table 3.34 Population and literacy data of the study area 

S. 

NO 

Parameters/ Village 

Name 

Total 

population 

of village 

Total 

population 

male 

Total 

population 

female 

Population 

in the age 

group 0-6 

Male 

Population 

in the age 

group 0-6 

Female 

ST 

Population 
SC Popu 

lation 

Total 

Literacy 

Rate 

Female 

ST SC 

Lite 

racy 

Rate 

1 Agraharakunnathur 2173 1046 1127 81 90 0 465 1349 0 243 575 
2 Anangur 5795 2693 3102 103 68 0 1594 1333 0 836 591 
3 Ariyurpatti 437 218 219 18 20 0 160 243 0 79 103 
4 Devanampalayam 1358 679 679 54 50 0 441 966 0 215 430 
5 Ellampalli 2444 1205 1239 88 91 0 672 1478 0 349 659 
6 Gopanampalayam 3217 1741 1476 87 98 0 302 2395 0 153 977 
7 Idumbankulam 1182 599 583 49 37 0 5 884 0 2 396 
8 Irukkur 2733 1343 1390 121 113 0 755 1641 0 395 698 
9 Iruttanai 786 409 377 39 30 0 128 481 0 61 186 
10 Kabilakkurichi 3775 1883 1892 178 140 0 541 2580 0 275 1140 
11 Keerambur 2894 1429 1465 130 123 4 1074 1816 3 563 789 
12 Kilsathambur 2908 1429 1479 144 127 0 771 1766 0 392 763 
13 Kodur 1399 677 722 50 43 0 444 807 0 222 330 
14 Kolaram 2690 1291 1399 111 105 0 909 1752 0 472 763 
15 Konur 3060 1537 1523 131 129 0 811 1944 0 409 811 
16 Kottamangalam 2534 1244 1290 114 108 8 652 1665 4 343 729 
17 Kudacheri 1989 993 996 87 82 0 608 1259 0 294 539 
18 Kunnamalai 2157 1076 1081 117 90 0 442 1218 0 216 428 
19 Kurumbalamahadevi 2013 1012 1001 85 74 0 290 1275 0 143 541 
20 Maniekanatham 1823 928 895 99 65 9 240 1157 4 119 479 
21 Melsathambur 1284 650 634 66 43 0 403 757 0 200 306 
22 Nadandai 2838 1424 1414 117 109 0 644 1711 0 313 687 
23 Nallur 5245 2725 2520 217 234 2 1673 3622 1 835 1472 

24 
Naravalur 
Thottipalayam 

1748 907 841 94 67 
0 

269 1018 
0 

139 414 

25 Periasolipalayam 4181 2083 2098 200 160 0 1009 2354 0 494 983 
26 Pillur 1931 943 988 85 70 0 770 1199 0 393 532 
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27 Pirandagam 1467 741 726 76 53 0 360 806 0 175 323 

28 
Ponjai Idaiyar 
Keelmugam 

4028 1982 2046 172 153 
0 

922 2692 
0 

462 1184 

29 Ramadevam 1906 957 949 86 68 0 640 1110 0 319 452 
30 Rasampalayam 2583 1287 1296 121 114 8 961 1608 4 490 707 
31 S.Kondalam 4896 2459 2437 234 184 21 643 3137 10 329 1322 
32 Sarkarserukali 2084 1053 1031 87 93 0 756 1227 0 373 483 
33 Selur 3152 1528 1624 127 130 0 953 1936 0 497 835 
34 Sirapalli 1342 677 665 61 56 0 357 841 0 173 339 
35 Sirunallikoil 934 451 483 44 42 0 164 534 0 89 229 
36 Sittampoondi 3131 1550 1581 125 128 45 1030 1904 19 531 796 
37 Sullipalayam 1808 909 899 97 77 0 729 1059 0 349 460 
38 T. Kavundampalayam 1189 615 574 68 63 26 12 741 12 5 305 
39 Thindamangalam 3189 1593 1596 149 124 0 716 1827 0 369 783 
40 Tidumal 1558 800 758 73 63 0 583 905 0 290 370 
41 Vadagarai Attur 6960 3495 3465 338 298 0 1460 4414 0 728 1910 
42 Villipalayam 2339 1187 1152 126 90 0 582 1273 0 288 519 
43 Viranampalayam 2451 1191 1260 93 89 2 380 1580 1 196 687 

 

Table 3.35 Other Facilities in the study area 

S. 

NO 
Village 
Name 

Govt 
Prima

ry 
Scho

ol 

Govt 
Vocatio

nal 
Trainin

g 
School 

Prima
ry 

Healt
h Sub 
Centr

e 

Tap 
Water 
Untrea

ted 

Riv
er/ 

Can
a 

Total 
Sanitati

on 
Campa

ign 

Teleph
one 

Publi
c 

Bus 
Servi

ce 

Grave
l 

(kuch
ha) 

Roads 

Commer
cial 

Bank 

Agricult
ural 

Credit 
Societies 

Self 
- 

Hel
p 

Gro
up 

Nutritio
nal 

Centres
-

Angan
wad 

Commu
nity 

Centre 

Pow
er 

Supp
ly 

1 
Agraharakunnat
hur 

1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

2 Anangur 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
3 Ariyurpatti 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

4 
Devanampalaya
m 

1 2 0 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

5 Ellampalli 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

6 
Gopanampalaya
m 

1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 
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7 Idumbankulam 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 
8 Irukkur 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
9 Iruttanai 1 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
10 Kabilakkurichi 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 Keerambur 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
12 Kilsathambur 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
13 Kodur 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
14 Kolaram 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
15 Konur 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
16 Kottamangalam 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
17 Kudacheri 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
18 Kunnamalai 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

19 
Kurumbalamaha
devi 

1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

20 Maniekanatham 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
21 Melsathambur 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
22 Nadandai 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 
23 Nallur 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

24 
Naravalur 
Thottipalayam 

2 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 

25 
Periasolipalaya
m 

1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

26 Pillur 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
27 Pirandagam 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

28 
Ponjai Idaiyar 
Keelmugam 

1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

29 Ramadevam 1 2 0 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
30 Rasampalayam 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
31 S.Kondalam 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
32 Sarkarserukali 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
33 Selur 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
34 Sirapalli 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
35 Sirunallikoil 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
36 Sittampoondi 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
37 Sullipalayam 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

38 
T.Kavundampal
ayam 

1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 
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39 
Thindamangala
m 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

40 Tidumal 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
41 Vadagarai Attur 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 Villipalayam 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

43 
Viranampalaya
m 

1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

 

Table 3.36 Communication & transport Facilities in the study area 

S.
N
O 

Village 
Name 

Tra
ctor

s 

Car
ts 

Dri
ven

s 
by 

Ani
mal

s 

Bla
ck 
To
pp
ed 
(pu
cca
) 

Ro
ad 

A
T
M 

Com
merci

al 
Bank 

Coop
erativ

e 
Bank 

Agric
ultur

al 
Credi

t 
Socie
ties 

Publi
c 

Distr
ibuti
on 

Syste
m 

(PDS 

Mandis
/Regul

ar 
Market 

We
ekl
y 

Ha
at 

Agric
ultur

al 
Mark
eting 
Socie

ty 

Pow
er 

Supp
ly 
for 

Agri
cultu

re 
Use 

Powe
r 

Supp
ly for 
Com
merci

al 
Use 

Agricul
tural 

Comm
odities 
(First) 

Manufact
urers 

Commod
ities 

(First) 

Handicrafts 
Commodities 

(First) 

For
est 
Are

a 
(in 

Hec
tare
s) 

Net 
Are

a 
Sow

n 
(in 

Hec
tare
s) 

1 
Agraharaku

nnathur 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

SUGA
RCAN

E 

JAGGER
Y 

 0 
420.
16 

2 Anangur 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 
GROU

ND 
NUT 

  0 
138
4.87 

3 Ariyurpatti 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
MAIZ

E 
  0 

218.
6 

4 
Devanampa

layam 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

SUGA
RCAN

E 

  0 
613.
18 

5 Ellampalli 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
SUGA
RCAN

E 

JAGGER
Y 

 0 
474.
96 
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6 
Gopanampa

layam 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

SUGA
RCAN

E 

JAGGER
Y 

HOLLOW 
BLOCK 
STONES 

0 
321.
62 

7 
Idumbankul

am 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

SUGA
RCAN

E 

JAGGER
Y 

 0 
388.

9 

8 Irukkur 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
SUGA
RCAN

E 
EGG  0 

713.
3 

9 Iruttanai 2 2 1 2 2 2 2 1  2 2 2 1 1 
GROU

ND 
NUT 

  0 
395.
64 

10 
Kabilakkuri

chi 
2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

SUGA
RCAN

E 

  0 
589.
12 

11 Keerambur 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
SUGA
RCAN

E 

  0 
424.
04 

12 
Kilsathamb

ur 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 

PADD
Y 

  0 
630.
97 

13 Kodur 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
GROU

ND 
NUT 

  0 
465.
68 

14 Kolaram 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
TAPIO

CA 
  0 

681.
14 

15 Konur 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
SUGA
RCAN

E 

  0 
405.
23 

16 
Kottamanga

lam 
2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 

SUGA
RCAN

E 

JAGGER
Y 

 0 
404.
32 

17 Kudacheri 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
SUGA
RCAN

E 

  0 
635.
54 

18 Kunnamalai 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
GROU

ND 
NUT 

  0 
540.
86 
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19 
Kurumbala
mahadevi 

2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
SUGA
RCAN

E 

JAGGER
Y 

 0 
451.
32 

20 
Maniekanat

ham 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

SUGA
RCAN

E 

ASBEST
OS 

SHEET 

 0 
637.
16 

21 
Melsathamb

ur 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

GROU
ND 

NUT 

  0 
417.

8 

22 Nadandai 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
TAPIO

CA 
  0 

589.
88 

23 Nallur 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
TAPIO

CA 
  0 

662.
13 

24 
Naravalur 

Thottipalay
am 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 CORN   0 
291.
42 

25 
Periasolipal

ayam 
2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 

SUGA
RCAN

E 

JAGGER
Y 

 0 
907.

7 

26 Pillur 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
SUGA
RCAN

E 

  0 
530.
14 

27 Pirandagam 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
GROU

ND 
NUT 

  0 
325.
92 

28 
Ponjai 
Idaiyar 

Keelmugam 
2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 

SUGA
RCAN

E 

JAGGER
Y 

 0 
728.
25 

29 Ramadevam 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
GROU

ND 
NUT 

  0 
723.
71 

30 
Rasampalay

am 
2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 CORN EGG  0 

364.
26 

31 S.Kondalam 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
SUGA
RCAN

E 

JAGGER
Y 

 0 
532.

4 

32 
Sarkarseruk

ali 
2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 

TAPIO
CA 

  0 
607.
06 
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33 Selur 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 
SUGA
RCAN

E 

JAGGER
Y 

 0 
432.

8 

34 Sirapalli 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
TAPIO

CA 
EGG  0 

430.
75 

35 Sirunallikoil 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
SUGA
RCAN

E 

JAGGER
Y 

 0 
373.
19 

36 
Sittampoon

di 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 

SUGA
RCAN

E 

  0 
888.
69 

37 
Sullipalaya

m 
2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 

SUGA
RCAN

E 

JAGGER
Y 

 0 
656.
03 

38 
T.Kavunda
mpalayam 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
SUGA
RCAN

E 

CARD 
BOARD 

 0 
392.
23 

39 
Thindaman

galam 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 CORN EGG  0 

694.
84 

40 Tidumal 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 
SUGA
RCAN

E 

  0 
599.
01 

41 
Vadagarai 

Attur 
2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

COCO
NUT 

  0 
898.

3 

42 
Villipalaya

m 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 

MAIZ
E 

EGG  0 
640.
66 

43 
Viranampal

ayam 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

SUGA
RCAN

E 
EGG  0 

481.
76 
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3.9.6 Recommendation and Suggestion  

o Awareness program should be conducted to make the population aware of education 

and to get a better livelihood.  

o Vocational training programme should be organized to make the people self - 

employed, particularly for women and unemployed youth.  

o On the basis of qualification and skills local community may be preferred. Long term 

and short-term employments should be generated.  

o Health care centre and ambulance facility should be provided to the population to get 

easy access to medical facilities. Maternity facility should be made available at the 

place to avoid going to distant places for treatment which involves risks. Apart from 

that, as these areas are prone to various diseases a hospital with modern facilities 

should be opened on a priority basis in a central place to provide better health facilities 

to the villagers around the project.  

o While developing an Action Plan, it is very important to identify the population who 

falls under the marginalized and vulnerable groups. So that special attention can be 

given to these groups with special provisions while making action plans. 

3.9.7 Summary & Conclusion  

The socio-economic study in the study area gives a clear picture of its population, 

average household size, literacy rate and sex ratio etc. It is also found that a part of population 

is suffering from a lack of permanent job to run their day-to-day life. Their expectation is to 

earn some income for their sustainability on a long-term basis. 

The proposed project will aim to provide preferential employment to the local people 

there by improving the employment opportunity in the area and in turn the social standards will 

improve. 
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CHAPTER IV 

ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 

4.0 GENERAL 

 Environmental impacts both direct and indirect on various environmental attributes due 

to proposed mining activity will be created in the surrounding environment, during the 

operational and post–operational phases. The occurrence of mineral deposits, being site 

specific, their exploitation, often, does not allow for any choice except adoption of eco-friendly 

operation. The methods are required to be selected in such a manner, so as to maintain 

environmental equilibrium ensuring sustainable development.  

In order to maintain the environmental commensuration with the mining operation, it is 

essential to undertake studies on the existing environmental scenario and assess the impact on 

different environmental components. This would help in formulating suitable management 

plans sustainable resource extraction. The following parameters are of significance in the 

Environmental Impact Assessment and are being discussed in detail: 

❖ Land environment  

❖ Soil environment  

❖ Water Environment  

❖ Air Environment  

❖ Noise Environment  

❖ Socio economic environment  

❖ Biological Environment  

 Based on the baseline environmental status at the project site, the environmental factors 

that are likely to be affected (Impacts) are identified, quantified and assessed. 

4.1 Land Environment 

4.1.1 Anticipated Impact 

 The main anticipated impact on the Land Environment due to quarrying operation is 

change in Landscape, change in Land – use Pattern. The total area applied for quarry lease is 

4.34.0 ha, the total extent of the cluster is 18.71.5 ha including 5 existing quarries and 1 

proposed quarry. The proposed project area is proponent’s own patta land, no forest land is 

involved in this lease applied area. The maximum depth proposed for the proposed project for 

the first five year, as recommended by the ToR is 39 m below ground level and will not intersect 

the ground water table. The project is site specific. 
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4.1.2 Common Mitigation measures for the proposed Project 

 Due to the quarrying activities in the project the land use pattern will be altered. In order 

to minimize the adverse effects, the following control measures will be implemented: 

❖ In the Opencast Method of Mining the degradation of land is insignificant, after 

completion of the quarrying operation the land, the land will be partially backfilled with 

dumped material and part of the area will be allowed to collect rainwater which will act 

as temporary reservoir, this Granite waste, overburden not produce any toxic effluents in 

the form of solid, liquid or gas  

❖ Top Soil will be removed and utilized for greenbelt development in the safety barrier  

❖ The periphery of the mining lease area will be converted to a greenbelt to prevent Noise 

and sound propagation to the nearby lands  

❖ Construction of garland drains all around the quarry pit 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  

❖ Barbed wire fencing will be re constructed at the conceptual stage, Security will be posted 

round the clock, to prevent inherent entry of the public and cattle.   

4.2 Soil Environment  

4.2.1 Impact on Soil Environment  

 There is no top soil removal during the scheme period.  

4.2.2 Mitigation Measures for Soil Conservation 

❖ The top soil will be preserved in the safety barrier and kept in moisture condition. The 

preserved top soil will be utilized for greenbelt development in the safety barrier and 

utilized for plantation on the top bench  

❖ Garland drains will be constructed around the project area to arrest any soil from the 

quarry area being carried away by the rainwater. This will also avoid the soil erosion and 

siltation in the mining pits and maintaining the stability of the benches  

4.2.3 Waste Dump Management 

4.2.3.1 Anticipated Impact 

Solid waste is in the form of Granite waste which does not produce any toxic effluent 

during dumping. Garland drains will be constructed around the waste dump to prevent the 

rainwater entering into the quarrying pit besides this garland drain will also help in facilitating 

the rainwater to the natural gradient.  
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 There is generation of topsoil is about 40386m3 for the during this five-year mining 

plan period. The top soil will be preserved all along the safety barrier and utilized for 

construction of bund and afforestation purpose. The total waste to be produced during this 

mining scheme period is around 20,027m3 (Granite waste). The same will be temporarily 

dumped on the south-eastern side with dimensions of 91m(L) x 41m(W) x 12.36m(H). Dumps 

are properly terraced systematically by multi-level dumping. As and when there is 

accumulation of waste, the same is loaded into the tipper by loading machines and dumped in 

the respective places ear-marked for the purpose. 

4.2.3.2 Mitigation Measures   

❖ Retaining wall with weep hole, Garland drain will be provided around the dump areas  

❖ Proper angle of repose to be maintained  

❖ Grasses to be done over the dump areas for stability.  

❖ Soil erosion may also be accelerated on areas where the overburden from the ore 

excavation operation will be dumped. As there is neither a toxic effluent nor solid waste 

from the mine, quality of soil is not expected to be adversely affected.  

4.3 Water Environment (Impact & Mitigation Measures) 

4.3.1 Anticipated Impact on Surface and Groundwater  

 The impact due to mining on the water quality is expected to be insignificant because 

of no use of chemicals or hazardous substances during quarrying process. For the quarrying 

activity water will be utilized for wire saw cutting (which will be recycled), water sprinkling 

on haul roads and greenbelt development. The quarrying activity will not intersect ground 

water table as ultimate depth of the quarry is 44m and water table is found at a depth of 65m. 

4.3.2 Mitigation Measures  

The following mitigation measures are suggested for water management: 

The quarrying operation will be carried out well above the water table. There is no intersection 

of surface water bodies (Streams, Canal, Odai etc.,) in the proposed project area. During rainy 

season rain water will be collected in the quarry pit and later used for greenbelt development 

and for the water sprinkling in the haul roads. There is no proposal for discharging of quarry 

pit water outside the project area.  

 There is no proposal Granite processing or workshop within the project area thus there 

is no effluent anticipated in the mine. Details of water requirements in KLD is given in Table 

4.1. 
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Table 4.1 Water Requirement for the Project 

Purpose Quantity Source 

Dust Suppression 2 KLD From Existing bore wells from nearby area 

Green Belt development 1.0 KLD From Existing bore wells from nearby area 

*Drinking and Domestic 

purpose 

1.8KLD 

For Drinking purpose Packaged drinking 

water will be brought from nearby approved 

water vendors 

For domestic purpose Bore well water will be 

utilized 

Total 4.8 KLD  

Source: Prefeasibility report  

❖ With respect to Turbidity, Total Iron and Silica, Pre-treatment methods like settling or 

filtration, Water Softening (Ion Exchange) shall be adopted to make it fit for drinking 

purposes. But it can be used for other domestic purposes  

❖ Rainwater will be collected in sump in the mining pit 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  

❖ Construction of garland drains to divert surface run-off into the quarrying area  

❖ Retaining walls with weep hole will be constructed around the dump to arrest silt wash 

off  

❖ 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  

❖ Wastewater 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  
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4.4 Air Environment (Impact & Mitigation Measures) 

 The air borne particulate matter is the main air pollutant in this opencast mining. The 

mining operation will be carried out by Diamond wire saw cutting, jackhammer drilling (32mm 

dia.) and Hydraulic Excavators will be utilized for handling of Granite waste. 

4.4.1 Anticipated Impact for Proposed Project 

 The air borne particulate matter generated by quarrying operation, and transportation. 

The emissions of Sulphur dioxide (SO2), Oxides of Nitrogen (NOx) due to excavation/loading 

equipment and vehicles plying on haul roads are marginal. Loading - unloading and 

transportation of Granite and overburden, wind erosion of the exposed area and movement of 

light vehicles will be the main polluting source in the mining activities releasing Particulate 

Matter (PM10) affecting Ambient Air of the area. Prediction of impacts on air environment has 

been carried out taking into consideration proposed production of 50,069cbm (ROM) on air 

environment and net increase in emissions by Open pit source modelling in AERMOD 

Software. 

4.4.2 AERMOD Frame work of Computation & details  

 By using the above-mentioned inputs, ground level concentrations due to the quarrying 

activities have been estimated to know the incremental concentration in ambient air quality and 

impact in the study area. The effect of air pollutants upon receptors are influenced by 

concentration of pollutants and their dispersion in the atmosphere. Air quality modelling is an 

important tool for prediction, planning and evaluation of air pollution control activities besides 

identifying the requirements for emission control to meet the regulatory standards and to apply 

mitigation measures to reduce impact caused by quarrying activities. PM10 was the major 

pollutant occurred during quarrying activities. The prediction included the impact of 

Excavation, Drilling, Blasting (Occasionally), loading and movement of vehicles during 

transportation and meteorological parameters such as wind speed, wind direction, temperature, 

rainfall, humidity and Cloud cover.  

 Impact was predicted over the distance of 10 km around the source to assess the impact 

at each receptor separately at the various locations and maximum incremental GLC value at 

the project site. Maximum impact of PM10 was observed close to the source due to low to 

moderate wind speeds. Incremental value of PM10 was superimposed on the base line data 

monitored at the proposed site to predict total GLC of PM10 due to combined impacts. 
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4.4.3 Emission Estimation  

Emission resulting from different mining activities is estimated using relevant empirical 

formulae developed by Chaulya et al.,2001.  The equations used for SPM, SO2, and NOX 

emission estimation have been given in Table 4.2. 

 

Table 4.2 Empirical Formula for Emission Rate from Overall Mine 

Source Pollutant 
Source 

Type 
Empirical Equation Parameters 

Overall 

Mine 
SPM Area 

E=[u0.4a0.2{9.7+0.0

1p+b/(4+0.3b)}] 

u = Wind speed(m/s); p = 

Mineral production (Mt/yr); b = 

Overburden handling (Mm3/yr); 

a = Lease area(km2); E = 

Emission rate(g/s). 

Overall 

Mine 
SO2 Area 

E=a0.14{u/(1.83+0.9

3u)} 

[{p/(0.48+0.57p)} 

+{b/(14.37+1.15b)}] 

u = Wind speed(m/s); p = 

Mineral production (Mt/yr); b = 

Overburden handling (Mm3/yr); 

a = Lease area(km2); E = 

Emission rate(g/s). 

Overall 

Mine 
NOX Area 

E=a0.25{u/(4.3+32.5

u)} 

[1.5p+{b/(0.06+0.08

b)}] 

u = Wind speed(m/s); p = 

Mineral production (Mt/yr); b= 

Overburden handling (Mm3/yr); 

a = Lease area(km2); E = 

Emission rate(g/s). 

The emission rate thus calculated using the empirical formula is used as one of the 

inputs in the AERMOD modelling. As the SPM emission calculation for overall mine is not 

considering pollution control measures, one-third of the SPM value is taken for derivation of 

PM10 keeping in mind that proper control measures are followed. It is important to note that 

PM10 emission rate is derived from the SPM estimation in the background that PM10 constitutes 

52% of SPM emission.  The PM10, SO2 and NOX emission results have been given in Table 

4.2.                                   
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Table 4.3 Estimated Emission Rate 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine SPM (fugitive) 1.02192 43400 0.0000235465 

Overall Mine PM2.5 0.127743997 43400 0.00000294341 

Overall Mine PM10 1.328537572 43400 0.0000306115 

Overall Mine SO2 0.013507931 43400 0.000000311243 

Overall Mine NOX 0.014357692 43400 0.000000330822 

4.4.3.1 Frame work of Computation & Model details 

 By using the above-mentioned inputs, ground level concentrations due to the quarrying 

activities have been estimated to know the incremental concentration in ambient air quality and 

impact in the study area. The effect of air pollutants upon receptors are influenced by 

concentration of pollutants and their dispersion in the atmosphere. Air quality modelling is an 

important tool for prediction, planning and evaluation of air pollution control activities besides 

identifying the requirements for emission control to meet the regulatory standards and to apply 

mitigation measures to reduce impact caused by quarrying activities. PM10 was the major 

pollutant occurred during quarrying activities. The prediction included the impact of 

Excavation, Drilling, Blasting, loading and movement of vehicles during transportation and 

meteorological parameters such as wind speed, wind direction, temperature, rainfall, humidity 

and Cloud cover.  

 Impact was predicted over the distance of 10 km around the source to assess the impact 

at each receptor separately at the various locations and maximum incremental GLC value at 

the project site. Maximum impact of PM10 was observed close to the source due to low to 

moderate wind speeds. Incremental value of PM10 was superimposed on the base line data 

monitored at the proposed site to predict total GLC of PM10 due to combined impacts. 
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Figure 4.1 Predicted Incremental Concentration of Fugitive Dust 
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Figure 4.2 Predicted Incremental Concentration of PM2.5 
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Figure 4.3 Predicted Incremental Concentration of PM10 
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Figure 4.4 Predicted Incremental Concentration of SO2 
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Figure 4.5 Predicted Incremental Concentration of NOx 
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4.4.3.2 Model Results  

The post project Resultant Concentrations of Fugitive Dust emission, PM10, PM2.5, 

SO2 & NOX (GLC) is given in the table shown below: 

Table 4.4 Incremental & Resultant GLC of Fugitive Dust  

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline 

Fugitive 

(μg/m3) 

Incremental 

Value Of 

Fugitive  

(μg/m3) 

Total 

Fugitive 

(μg/m3) 

 

AAQ1 11°10'46.42"N77°58'23.87"E 62.93 100 162.93 

AAQ2 11°10'41.08"N77°58'20.53"E 62.8 100 162.80 

AAQ3 11°11'17.05"N77°57'49.98"E 65.2 10 75.20 

AAQ4 11° 9'50.08"N78° 0'53.82"E 62.8 3 65.80 

AAQ5 11°11'54.78"N78° 1'14.52"E 62.9 10 72.90 

AAQ6 11°8'46.47"N 77°57'58.71"E 63.35 10 73.35 

AAQ7 11°11'33.35"N77°55'33.37"E 60.94 10 70.94 

AAQ8 11°14'1.89"N 77°58'7.32"E 66.26 0 66.26 

Table 4.5 Incremental & Resultant GLC OF PM2.5  

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline 

PM2.5 

(μg/m3) 

Incremental 

value of 

PM2.5 due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

PM2.5 

(μg/m3) 

 

AAQ1 11°10'46.42"N 77°58'23.87"E 23.90 10 33.9 

AAQ2 11°10'41.08"N 77°58'20.53"E 22.59 10 32.59 

AAQ3 11°11'17.05"N 77°57'49.98"E 23.74 1 24.74 

AAQ4 11° 9'50.08"N78° 0'53.82"E 20.84 0.5 21.34 

AAQ5 11°11'54.78"N78° 1'14.52"E 24.40 0.5 24.9 

AAQ6 11°8'46.47"N 77°57'58.71"E 23.98 1 24.98 

AAQ7 11°11'33.35"N 77°55'33.37"E 22.21 1 23.21 

AAQ8 11°14'1.89"N 77°58'7.32"E 26.67 0 26.67 

Table 4.6 Incremental & Resultant GLC of PM10  

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline 

PM10 

(μg/m3) 

Incremental 

value of 

PM10 due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

PM10 

(μg/m) 
 

AAQ1 11°10'46.42"N 77°58'23.87"E 44.00 10 54 

AAQ2 11°10'41.08"N 77°58'20.53"E 44.17 10 54.17 
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AAQ3 11°11'17.05"N 77°57'49.98"E 46.74 1 47.74 

AAQ4 11° 9'50.08"N78° 0'53.82"E 42.95 1 43.95 

AAQ5 11°11'54.78"N78° 1'14.52"E 44.20 0.5 44.7 

AAQ6 11°8'46.47"N 77°57'58.71"E 44.65 1 45.65 

AAQ7 11°11'33.35"N 77°55'33.37"E 42.61 1 43.61 

AAQ8 11°14'1.89"N 77°58'7.32"E 46.78 0 46.78 

Table 4.7 Incremental & Resultant GLC of SO2  

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline 

So2 

(μg/m3) 

Incremental 

value of 

SO2 due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

So2 

(μg/m3) 

 

AAQ1 11°10'46.42"N 77°58'23.87"E 8.93 5 13.93 

AAQ2 11°10'41.08"N 77°58'20.53"E 8.63 1 9.63 

AAQ3 11°11'17.05"N 77°57'49.98"E 6.95 0.1 7.05 

AAQ4 11° 9'50.08"N78° 0'53.82"E 7.17 0.1 7.27 

AAQ5 11°11'54.78"N78° 1'14.52"E 7.04 0.1 7.14 

AAQ6 11°8'46.47"N 77°57'58.71"E 7.48 0.1 7.58 

AAQ7 11°11'33.35"N 77°55'33.37"E 6.51 0.1 6.61 

AAQ8 11°14'1.89"N 77°58'7.32"E 9.17 0 9.17 

Table 4.8 Incremental & Resultant GLC of NOX  

Station 

Code 
Location 

Average 

Baseline 

NOx 

(μg/m3) 

Incremental 

value of 

NOx due 

to mining 

(μg/m3) 

Total 

NOx 

(μg/m3) 

 

AAQ1 11°10'46.42"N 77°58'23.87"E 26.59 5 31.59 

AAQ2 11°10'41.08"N 77°58'20.53"E 26.15 1 27.15 

AAQ3 11°11'17.05"N 77°57'49.98"E 26.01 0.1 26.11 

AAQ4 11° 9'50.08"N78° 0'53.82"E 23.33 0.1 23.43 

AAQ5 11°11'54.78"N78° 1'14.52"E 23.60 0.1 23.7 

AAQ6 11°8'46.47"N 77°57'58.71"E 23.51 0.1 23.61 

AAQ7 11°11'33.35"N 77°55'33.37"E 23.31 0.1 23.41 

AAQ8 11°14'1.89"N 77°58'7.32"E 26.95 0 26.95 

 From the resultant of cumulative concentration i.e., background + incremental, 

concentration of pollutants in all the receptor locations without effective mitigation measures 

are still within the prescribed NAAQ limits of 100, 60, 80, 80, and 500 μg/m3 for PM10, PM2.5, 

SO2, NOX and fugitive dust, respectively. By adopting suitable mitigation measures, the 

pollutant levels in the atmosphere can be further being controlled. 
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4.4.3.3. Common Mitigation Measures  

4.4.4 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.  

4.4.5 Blasting  

❖ Blasting will be carried out only to remove the overburden and weathered portion 

❖ Establish time of blasting to suit the local conditions and water sprinkling on blasting 

face  

❖ 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  

4.4.6 Haul Road & Transportation  

❖ Water will be sprinkled on haul roads, Loading Points 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.  
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❖ Main source of gaseous pollution will be from vehicle used for transportation of mineral; 

therefore, weekly maintenance of machines improves combustion process & makes 

reduction in the pollution.  

❖ The un-metalled haul roads will be compacted weekly before being put into use.  

❖ Over loading of tippers will be avoided to prevent spillage.  

❖ It will be ensured that all transportation vehicles carry a valid PUC certificate.  

❖ Grading of haul roads and service roads to clear accumulation of loose materials.  

4.4.7 Green Belt  

❖ Planting of trees all along main mine haul road 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 area  

4.4.8 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 months once to assess 

effectiveness of mitigation measures proposed  

4.5 Noise Environment 

 Noise pollution is mainly due to operation like drilling & blasting (Occasionally) and 

plying of trucks & HEMM. These activities will not cause any problem to the inhabitants of 

this area because there is no human settlement in close proximity to the project area. Noise 

modelling has been carried out considering blasting and compressor operation (drilling) and 

transportation activities.  

Predictions have been carried out to compute the noise level at various distances around the 

working pit due to these major noise-generating sources.  

 Noise at a point generates spherical waves, which are propagated outwards from the 

source through the air at a speed of 1,100 ft/sec, with the first wave making an ever-increasing 

sphere with time. As the wave spreads the intensity of noise diminishes as the fixed amount of 

energy is spread over an increasing surface area of the sphere. The assumption of the model is 

based on point source relationship i.e., for every doubling of the distance the noise levels are 

decreased by 6 dB (A).  
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For hemispherical sound wave propagation through homogeneous loss free medium, one can 

estimate noise levels at various locations at different sources using model based on first 

principle. 

Lp2 = Lp1 - 20 log (r2/r1) - Ae1, 2 

Where:  

Lp1& Lp2 are sound levels at points located at distances r1& r2 from the source.  

Ae1,2 is the excess attenuation due to environmental conditions. Combined effect of all sources 

can be determined at various locations by logarithmic addition. 

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

4.5.1 Anticipated Impact  

Attenuation due to Green Belt has been taken to be 4.9 dB (A). The inputs required for 

the model are:  

❖ Source data  

❖ Receptor data  

❖ Attenuation factor  

Source data has been computed considering of all the machinery and activities used in the 

mining process. Same has been listed in Table 4-9. The total noise to be produced by mining 

activity is calculated to be 95.8 dB (A). Generally, most mining operations produce noise 

between 100-109 dB (A). We have considered equipment and operation noise levels (max) to 

be approx. 109 dB (A) for nose prediction modelling. 

Table 4.9 Predicted Noise Incremental Values 

Noise 

Monitoring 

Location 

Distanc

e From 

Project 

Site(m) 

Baselin

e Noise 

Level 

(dBA) 

During 

Day 

Time 

Predicted 

Noise 

Level(dB

A) 

Baseline + 

Predicted 

Noise 

Level(dB

A) 

Total(dB

A) 

Area 

Type 

Core Zone(N1) 
100 48.4 57.15 

48.4 + 

57.15 
57.70 

Industrial 
CoreZone(N2) 

80 47.7 59.09 
47.7+59.0

9 
59.40 
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Surampalayam(N

3) 
1300 49.0 34.88 49+34.88 49.16 

Residenti

al 

Mavureddy(N4) 
4700 47.7 23.71 

47.7+23.7

1 
47.71 

Pillur(N5) 
5500 48.5 22.35 

48.5+22.3

5 
48.51 

Irukkur(N6) 
3500 46.8 26.27 

46.8+26.2

7 
46.83 

Thidumal(N7) 
5200 44.5 22.83 

44.5+22.8

3 
44.52 

Irumbupalam(N8

) 
6000 47.7 21.59 

47.7+21.5

9 
47.71 

NAAQ 

Standards 

Industrial Area (Day Time) - 75 dB (A) & Night Time-70 

dB (A) Residential Area (Day Time) -55 dB (A) & Night 

Time- 45 dB (A) 

 

The incremental noise level is found within the range of 57.70-59.40 dB (A) in core zone and 

44.52- 49.16 dB (A) in Buffer zone. The noise level at different receptors in buffer zone is 

lower due to the distance involved and other topographical features adding to the noise 

attenuation. The resultant Noise level due to monitored values and calculated values at the 

receptors are based on the mathematical formula considering attenuation due to several factors 

including ground reflection, atmosphere, wind speed, temperature, trees, and buildings as 35.5 

dB (A), the barrier effect. From the above table, it can be seen that the ambient noise levels at 

all the locations near habitations are within permissible limits of Residential Area (buffer zone) 

as per THE NOISE POLLUTION (REGULATION AND CONTROL) RULES, 2000(The 

Principal Rules were published in the Gazette of India, vide S.O.123(E), dated 14.2.2000 and 

subsequently amended vide S.O. 1046(E),dated 22.11.2000, S.O. 1088(E), dated 11.10.2002, 

S.O. 1569 (E), dated 19.09.2006 and S.O. 50 (E) dated 11.01.2010 under the 

Environment(Protection) Act, 1986.). 

4.5.2 Mitigation measures for Control of Noise  

The following noise mitigation measures are proposed for control of Noise  

❖ Usage of sharp drill bits while drilling which will help in reducing noise;  

❖ Secondary blasting will be totally avoided and hydraulic rock breaker are utilized for 

breaking boulders;  

❖ Controlled blasting with proper spacing, burden, stemming and optimum charge/delay 

will reduce noise;  
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❖ 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 will be developed around the project areas and along the haul roads. The 

plantation minimizes propagation of noise;  

❖ Personal Protective Equipment (PPE) like ear muffs/ear plugs will be provided to the 

operators of HEMM and persons working near HEMM and their use will be ensured 

though training and awareness.  

❖ Regular medical check–up and proper training to personnel to create awareness about 

adverse noise level effects  

4.5.3 Ground Vibrations 

 Major source of ground vibrations due to mining activities is blasting. In this mining 

project, no explosives are proposed to break the rocks. Instead, cracking powder has been 

proposed for cracking the solid rock along line of drilling. Therefore, it is not necessary to 

calculate peak particle velocity.  

4.6. Biological Environment 

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 is created to flora and fauna during the sampling. None 

of the specimens were collected as voucher specimens for the herbarium. It is basically done 

through field observations only.  

4.6.1. Anticipated Impact on Flora 

❖ None of the plants will be cut during the operational phase of the mine. 

❖ There shall be negligible air emissions or effluents from the project site. During loading 

the truck, dust generation will be likely. This shall be a temporary effect and not 

anticipated to affect the surrounding vegetation significantly. 

❖ Most of the land in the buffer area is undulating terrain with croplands, grass patches, 

and small shrubs. Hence, there will be no effect on the flora of the region. 
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4.6.2 Mitigation Measures 

4.6.2.1. General Guidelines for Green Belt Development 

The project site should have land to develop a greenbelt in and around the limits of the 

mine, along roads and another vacant area. The main objective of the green belt is to provide a 

barrier between the source of pollution and the surrounding areas. Although the project will 

not lead to any tree cutting, it is proposed to improve the greenery of the locality through 

plantation services. To avoid dust emissions, the mined materials will be covered with tarpaulin 

during transportation. 

 Plants that grow fast will be preferred. 

 Preference for high canopy covers plants with local varieties. 

 Perennial and evergreen plants will be preferred. 

 The development of the Green Belt is an important aspect for any plant because: 

❖ It improves the ambient air quality by controlling Suspended Particulate Matter 

(SPM) in the air. 

❖ It helps in noise abatement for the surrounding area. 

❖ It helps in the settlement of new birds and insects within itself. 

❖ It maintains the ecological balance. 

❖ It increases the aesthetic value of the site. 

4.6.2.2. Environmental Management Plan - Flora and Fauna 

A detailed environmental management plan has been put forward to reduce impacts on 

the flora and fauna according to the standard condition prescribed in the Tor No.38 as below: 

Detailed environmental management plan (EMP) to mitigate the environmental 

impacts which, should inter-alia include the impacts of change of land use, loss of 

agricultural and grazing land, if any, occupational health impacts besides other impacts 

specific to the proposed Project. 

a. Afforestation 

  More number of trees has been observed along the approach road in the lease area, which 

is developed by the lease owner. The 7.5m safety distance along the boundary has been 

identified to be utilized for subsequent Afforestation. However, afforestation should always be 

carried out in a systematic and scientific manner. Regional tree saplings in eco-friendly bags 

like Azadirachta indica, Albizia lebbeck, Delonix regia Techtona grandis,etc., will be planted 

along the lease boundary and avenues as well as over Non-active dumps with intervals of 3m. 



112 

 

A retaining wall will be constructed around the dumping yard. The rate of survival is expected 

to be 80% in this area. The green belt development plan is given in Table 4.11. 

Table 4.10 Green Belt Development Plan 

Year No. of trees 

proposed to be 

planted 

Survival 

% 

Area to be 

covered in 

sq.m. 

Name of the 

species  

No. of trees 

expected to be 

grown 

I 50 80% 420 

Azadirachta 

indica 

Albizia lebbeck 

Delonix regia 

Techtona 

grandis, 

etc., 

40 

II 50 80% 420 40 

III 50 80% 420 40 

IV 50 80% 420 40 

V 50 80% 420 40 

Year Plantation in quarry approach road Side 

(In Nos) 

No. of trees 

expected to be 

grown 

I 22 80% 200 17 

II 22 80% 200 17 

III 22 80% 200 17 

IV 22 80% 200 17 

V 22 80% 200 17 

 

Table 4.11 Preparation of Green belt details  

S. 

No. 
Details of work 

Year wise details plantation for each area 

1st 
year 

2nd 
year 

3rd 
years 

4th 
years 

5th 
years 

Rate 
Total 
Cost 
(Rs.) 

1 Plantation under safety 
zone (In Nos.) 

50 50 50 50 50 
@100 

Rs 
Per 

sapling 

25,000 

Plantation cost 5000 5000 5000 5000 5000 
2 Plantation in quarry 

approach road Side (In 
Nos) 

22 22 22 22 22 
11,000 

Plantation cost 2200 2200 2200 2200 2200 
3 Maintenance (Rs.) 

(Manuring, Fertilizer, 
Insecticide application, 
watchman etc.) 

Cost (Rs. 30000/-) per year for five-year 
period 

150,000 

 Total  1,86,000 

After the complete extraction of minerals, the pit will be allowed to collect rain and 

seepage water to serve as a reservoir to charge the nearby wells. Fish culture will also be 

attempted. A bund will be constructed around the pits. To minimize the impact of mining on 

the vegetation outside the mine lease area, it is recommended that adequate protection measures 



113 

 

must be implemented. As mining involves the movement of vehicles and increased 

anthropogenic activities, some of the areas can be fenced by involving local people and 

educating them about the increased benefits of such activities.  

4.6.2.3. Species Recommendation for Plantation granted in the district.  

Following points have been considered while recommending the species for plantation: 

❖ The natural growth of existing species and the survival rate of various species. 

❖ Suitability of a particular plant species for a particular type of area. 

❖ Creating biodiversity. 

❖ Fast-growing, thick canopy copy, perennial and evergreen large leaf area. 

❖ Efficient in absorbing pollutants without major effects on natural growth. 

❖ The species given in Table 4.12 may be considered primary for plantations best suited 

for the prevailing climate condition in the area. 

Table 4.12. Recommended species for Green Belt Development 

S. 

No

. 

Botanical 

Name of 

the Plant 

Family 

Name 

Commo

n Name 

Cate

gory 

Heig

ht 

(m) 

Efficie

ncy 

of 

Dust 

Remo

val 

(%) 

Dust Capturing 

Efficiency 

Features 

1 
Azadirach

ta indica 

Meliace
ae 

Neem, 
Vembu 

Tree 
15–
20 

25.54 
Well distinct thick at 
both 
the layer 
Well distinct in Palisade 
& Spongy 
parenchyma. Spongy 
parenchyma is 
present at lower 
epidermis 
Many vascular bundles 
arranged 
almost parallel series 

2 
Techtona 

grandis 

Lamiac
eae 

Teak 
 

Tree 40 14.94 

3 
Polyalthia 

longifolia 

Annona
ceae 

Nettilin
gam 

Tree 10 29.84 

4 
Albizia 

lebbeck 

Fabacea
e 

Vagai Tree 
18–
30 

23.03 

5 
Delonix 

regia 

Fabacea
e 

Cemma
yir-

konrai 
Tree 12 18.05 

6 
Nerium 

indicum 

Apocyn
aceae 

Arali 
Shru

b 
2–6 12.3 

Both upper & lower 
epidermis cells are 
present, Mesophyll is 
present between upper  
& Lower epidermis, 
Vascular tissues are 
present thought  
the leaf in parallel. 

7 
Bougainvi

lliea 

glavra 

Nycagi
naceae 

Kakitha
poo 

Shru
b 

4 21.35 

8 
 

Hibiscus 

rosa 

sinensis 

Malvac
eae 

seampar
uthi 

shru
b 

3 21.09 
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4.6.3. Anticipated Impact on Fauna 

❖ No rare, endemic & endangered species are reported in the buffer zone. However, during 

the course of mining, the management will practice the scientific method of mining with 

a proper Environmental Management Plan including pollution control measures 

especially for air and noise, to avoid any adverse impact on the surrounding wildlife. 

❖ Fencing around the mine lease area to restrict the entry of stray animals.  

❖ Green belt development will be carried out which will help in minimizing adverse impact 

on the flora found in the area. 

4.6.3.1. Measures for protection and conservation of wildlife species 

❖ Topsoil has a large number of seeds of native plant species in the mining area.  

❖ Topsoil will be used for restoration and suitable surfaces for planted seedlings. 

❖ Checks and controls the movement of vehicles in and out of the mine. 

❖ Undertaking mitigative measures for a conducive environment to the flora and fauna in 

consultation with Forest Department. 

❖ A dust suppression system will be installed within the mine and periphery of the mine. 

❖ Plantation around the mine area will help in creating habitats for small faunal species and 

to create a better environment for various fauna. Creating and developing awareness for 

nature and wildlife in the adjoining villages. 

4.6.3.2. Mitigation Measures 

❖ A suitable plan for the conservation of Schedule-I Species have been prepared and 

necessary fund for implementation for the same will be made. 

❖ All the preventive measures will be taken for the growth & development of fauna. 

❖ Creating and developing awareness for nature and wildlife in the adjoining villages. 

❖ The workers shall be trained to not harm any wildlife, should it come near the project 

site. No work shall be carried out after 6.00 pm. 

4.6.4. Impact on Aquatic Biodiversity 

Mining activities will not disturb the aquatic ecology as there is no effluent discharge 

proposed from the Multicolour granite quarry. There is no natural perennial surface water body 

within the mine lease area, like wetlands, rivers streams, lakes, and farmer sites. There is no 
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impact on fish habitats and the food WEB/ food chain in the water body and Reservoir. Aquatic 

biodiversity is not observed in the study area. 

4.6.5. Impact Assessment on Biological Environment 

This chapter highlights the various impacts on ecology and biodiversity due to mining 

activity. The major adverse impacts due to pre-mining and mining phases are loss of habitat, 

biodiversity, rare flora and fauna, fisheries and other aquatic life, migration of wildlife, and 

overall disruption of the ecology of the area. During the post-mining phase after land 

restoration, ecology may effectively improve. A detail of impact and assessments was 

mentioned in Table .4.14. 

4.6.6. Anticipated Environmental Impacts and Mitigation Measures of Thiru.P. Velmani, 

Multi colour Granite quarry, Namakkal District, Tamil Nadu. 

Details anticipated issues for the next operation period were summarized with possible 

impacts and mitigation measures to meet the problem (Table 4.13). 

Table 4.13 Anticipated impact of Ecology and Biodiversity  

 

 

S. 

No. 

 

Aspect 

Description 

 

Likely 

Impacts on 

Ecology and 

Biodiversity 

(EB) 

Impact 

Consequence 

Probability 

Description 

Justification 

 

 

Significance 

 

 

Mitigation 

Measures 

Pre-mining phase 

1 Uprooting of 
vegetation of 
lease area 

Site specific 
loss of 
common floral 
diversity 
(Direct 
impact) 

The site possesses 
Common floral 
(not tree) species. 
Clearance of these 
species will not 
result in loss of 
flora. 

Less severe No immediate 
action is 
required. 
However, a 
Greenbelt 
/plantation will 
be developed 
on the project 
site and in the 
periphery of 
the project 
boundary, 
which will 
improve the 
floral and 
faunal diversity 

Site specific 
loss of 
associated 
faunal 
diversity 
(Partial 
impact) 

The site supports 
only common 
species, which use 
a wide variety of 
habitats of the 
buffer zone 
reserve forest area. 
So, there is no 
threat of Faunal 
diversity 
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Loss of 
Habitat (Direct 
impact) 

Site does not for 
unique / critical 
habitat structure 
for unique flora or 
fauna. 

of the project 
area. 

Mining phase 

2 Excavation of 
mineral using 
machine and 
labours, 
transportation 

Activities 
will Generate 
noise. 

Site-specific 
disturbance to 
normal faunal 
movements at 
the site due to 
noise. 

(Partial 
impact) 

Site does not form 
unique / critical 
habitat structure 
for unique flora or 
fauna. 

Less severe -Mining 
activity should 
not be operated 
after 5PM. -
Excavation of 
dump and 
transportation 
work should 
stop before 
7PM. 

3 Vehicular 
movement 
for 
transportation 
of materials 
will result in 
the 
generation of 
dust 
(Particulate 
matter) due to 
haul roads 
and emission 
of Sulphur 
Dioxide, 
Nitrogen 
Dioxide, 
Carbon 
monoxide, 
etc.  

Impact on 
Surrounding 
agriculture and 
associated 
fauna due to 
deposition of 
dust and 
emission of 
CO. (Indirect 
impact) 

Impact is less as 
the agricultural 
land is far from the 
core area. 

Less severe All vehicles 
will be certified 
for appropriate 
Emission 
levels. More 
plantations 
have been 
suggested 
Upgrade the 
vehicles with 
alternative 
fuels such 
biodiesel, 
methanol, and 
biofuel around 
the mining 
area. 

Table 4.14 Overall Ecological impact assessments 

S. No. Attributes Assessment 

1 Activities of the project affect the 

breeding/nesting sites of birds and 
animals 

No breeding and nesting site was identified 
in the mining lease site. The fauna sighted 
mostly migrated from the buffer area. 

2 Located near an area populated by 
rare or endangered species 

No Endangered, Critically Endangered, or 
vulnerable species were sighted in the core 
mining lease area. 
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3 Proximity to national park/wildlife 

sanctuary/reserve forest /mangroves/ 
coastline/estuary/sea 

There is no impact on protected areas, 
Reserve Forests, National Parks, 
Mangroves, coastlines, corridors, and 
wildlife pathways. 

4 The proposed project restricts access 
to waterholes for wildlife 

No. 

5 Proposed mining project impact 
surface water quality that also 
provides water to wildlife 

No. scheduled or threatened wildlife 
animals sighted regularly core in the core 
area. 

6 Proposed mining project increase 
siltation that would affect nearby 
biodiversity areas. 

Surface runoff management such as drains 
is constructed properly so there will be no 
siltation effect in the nearby mining area. 

7 Risk of fall/slip or cause death to 
wild animals due to project 
activities. 

No 

8 The project release effluents into a 
water body that also supplies water 
to a wildlife. 

No water body near to core zone so the 
chances of water becoming polluted is low. 

9 Mining projects affect the forest-
based livelihood/ any specific forest 
product on which local livelihood 
depended. 

No 

10 The project likely to affect migration 
routes. 

No migration route observed during the 
monitoring period. 

11 The project is likely to affect the 
flora of an area, which have 
medicinal value 

No 

12 Forestland is to be diverted, has 
carbon high sequestration. 

No. There was no forest land diverted. 

13 The project is likely to affect 
wetlands, Fish breeding grounds, 
and marine ecology. 

No. Wetland was not present in the near core 
Mining lease area. No breeding and nesting 
ground is present in the core mining area. 

(*Source: EIA Guidance Manual-Mining and Minerals, 2010) 

4.7 Socio Economic Environment 

 The socio-economic impacts of mining are many. Impacts of a mine project may be 

positive or Negative. The adverse impacts attribute to physical displacement due to land 

acquisition, which is followed by loss of livelihood, mental agony, changes in social structure, 

and risk to food security etc., People are also directly affected due to pollution. Social Impact 

Assessment (SIA) is a process of analysis, monitoring and managing the social consequences 
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of a project. Study on Socio-economic status has already been carried out using primary socio-

economic survey for generating the baseline data of Socio-economic status. 

4.7.1 Anticipated Impact  

 From the primary Socio-economic survey & through secondary data available from 

established literature and census data 2011, it is found that there would be positive impact on 

Socio-economic condition of the nearby area. There is no habitation within 300 m of the 

proposed mining lease area. Therefore, no major impact is anticipated on the nearby habitation 

during the entire life of the mine. 

4.7.2 Mitigation Measures  

❖ Good maintenance practices will be adopted for plant machinery and equipment, which 

will help to avert potential noise problems  

❖ Green belt will be developed in and around the project site as per Central Pollution 

Control Board (CPCB) guidelines  

❖ Air pollution control measure will be taken to minimize the environmental impact 

within the core zone  

❖ For the safety of workers, personal protective appliances like hand gloves, helmets, 

safety shoes, goggles, aprons, nose masks and ear protecting devices will be provided 

as per mines act and rules  

❖ Benefit to the State and the Central governments through financial revenues by way of 

royalty, tax, duties, etc., from this project directly and indirectly  

❖ From above details, the quarry operations will have highly beneficial positive impact in 

the area  

4.8 Occupational Health and Safety 

Occupational health and safety hazards will occur during the operational phase of mining and 

primarily include the following:  

❖ Respiratory hazards  

❖ Noise  

❖ Physical hazards  

❖ Occupational Health Survey 

4.8.1 Respiratory Hazards  

Long-term exposure to silica dust may cause silicosis the following measures are 

proposed:  

❖ Cabins of excavators and tippers will be enclosed with AC and sound proof  
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❖ Use of personal dust masks will be made compulsory  

4.8.2 Noise  

 Workers are likely to get exposed to excessive noise levels during mining activities. 

The following   measures are proposed for implementation  

❖ The use of hearing protection will be enforced actively when the equivalent sound 

level over 8 hours reaches 85 dB(A), the peak sound levels reach 140 dB(C), or the 

average maximum sound level reaches 110 dB(A)  

❖ No employee will be exposed to a noise level greater than 85 dB(A) for a duration of 

more than 8 hours per day without hearing protection  

❖ Ear muffs provided will be capable of reducing sound levels at the ear to at least 85 

dB(A)  

❖ Periodic medical hearing checks will be performed on workers exposed to high noise 

levels  

4.8.3 Physical Hazards  

The following measures are proposed for control of physical hazards  

❖ Specific personnel training on work-site safety management will be taken up;  

❖ Work site assessment will be done by rock scaling of each surface exposed to workers to 

prevent accidental rock falling and / or landslide, especially after blasting activities;  

❖ Natural barriers, temporary railing, or specific danger signals will be provided along rock 

benches or other pit areas where work is performed at heights more than 2m from ground 

level;  

❖ Maintenance of yards, roads and footpaths, providing sufficient water drainage and 

preventing slippery surfaces with an all-weather surface, such as coarse gravel will be 

taken up  

4.8.4 Occupational Health Survey  

All the persons will undergo pre-employment and periodic medical examination. 

Employees will be monitored for occupational diseases by conducting the following tests  

❖ General physical tests  

❖ Audiometric tests, Full chest, X-ray, Lung function tests, Spiro metric tests  

❖ Periodic medical examination – yearly, Lung function/ Silicosis test – yearly, those who 

are exposed to dust  

❖ Eye test  
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 Essential medicines will be provided at the site. The medicines and other test facilities 

will be provided at free of cost. The first aid box will be made available at the mine for 

immediate treatment. First aid training will be imparted to the selected employees regularly. 

The lists of first aid trained members shall be displayed at strategic places. 

4.8.5 Post COVID Health Management Plan for Workers  

 The following Health Management plan will be strictly implemented in the Mines, 

Mines officials like Mines Manager and Foreman will be Act as a Controller of Health 

Management of the workers.  

❖ Temperature will be checked to all the workers while arriving to work on each day  

❖ If any persons/employees have fever of 100.4 or higher, chills, shortness of breath will 

be sent to Hospital and the persons will be employed after fourteen days  

❖ All the persons inside the mine area instructed to wear fabric or disposable pleated masks 

covering Nose and Mouth  

❖ Social distancing of 6 feet will be maintained all the time  

❖ Temporary Hand washing points will be installed near the working places, workers will 

be initiated to Wash hands frequently with soap and water for a minimum of 20 seconds 

and advised to avoid touching face. This is an essential contagion-control mechanism  

4.8.6 Plastic Waste Management  

 As per the Tamil Nadu Government Order (Ms) No. 84 Environment and Forest (EC.2) 

Department Dated 25.06.2018 following kind of plastics will not be used in the mines area.  

❖ Use and throw away plastics such as carry bags, plastic bags, plastic sheets used for food 

wrapping, spreading, plastic plates, plastic coated tea cups and plastic tumblers will not 

be used in the mines  

Table 4.15 Action Plan 

Action Plan Responsibility 

All the employees will be checked for plastics before entering the 

quarry.  

Watchman  

Every week or month a meeting of workers under the 

chairmanship of the mine manager will be held to explain the 

disadvantages of plastic use.  

Mine Foreman &  

Mining Mate  

They will be advised not to bring plastic materials into the mines 

and those who are involved in such activities will not be allowed 

to work on the day of the snow.  

Mines Manager  

The miners will be provided with areca nut plates and mugs to 

help reduce the use of plastics.  

Mines owner  
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4.9 Mine Closure 

 Mine closure plan is the most important environmental requirement in mineral mining 

projects. The mine closure plan should cover technical, environmental, social, legal and 

financial aspects dealing with progressive and post closure activities. The closure operation is 

a continuous series of activities starting from the decommissioning of the project.  

Objective of Mine closure 

❖ To create a productive and sustainable after-use for the site, acceptable to mine owners, 

regulatory agencies, and the public  

❖ To protect public health and safety of the surrounding habitation  

❖ To minimize environmental damage  

❖ To conserve valuable attributes and aesthetics  

❖ To overcome adverse socio-economic impacts.  

4.9.1 Mine Closure criteria 

The criteria involved in mine closure are discussed below: 

4.9.1.1 Physical Stability  

 All anthropogenic structures, which include mine workings, buildings, rest shelters etc., 

remaining after mine decommissioning should be physically stable. They should present no 

hazard to public health and safety as a result of failure or physical deterioration and they should 

continue to perform the functions for which they were designed. The design periods and factors 

of safety proposed should take full account of extreme events such as floods, hurricane, winds 

or earthquakes, etc. and other natural perpetual forces like erosion, etc. 

4.9.1.2 Chemical Stability  

 The solid wastes on the mine site should be chemically stable. This means that the 

consequences of chemical changes or conditions leading to leaching of metals, salts or organic 

compounds should not endanger public health and safety nor result in the deterioration of 

environmental attributes. If the pollutant discharge likely to cause adverse impacts is predicted 

in advance, appropriate mitigation measures like settling of suspended solids or passive 

treatment to improve water quality as well as quantity, etc. could be planned. Monitoring 

should demonstrate that there is no adverse effect of pollutant concentrations exceeding the 

statutory limits for the water, soil and air qualities in the area around the closed mine.  

4.9.1.3 Biological Stability  

 The stability of the surrounding environment is primarily dependent upon the physical 

and chemical characteristics of the site, whereas the biological stability of the mine site itself 
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is closely related to rehabilitation and final land use. Nevertheless, biological stability can 

significantly influence physical or chemical stability by stabilizing soil cover, prevention of 

erosion/wash off, leaching, etc., 

 A vegetation cover over the disturbed site is usually one of the main objectives of the 

rehabilitation programme, as vegetation cover is the best long-term method of stabilizing the 

site. When the major earthwork components of the rehabilitation programme have been 

completed, the process of establishing a stable vegetation community begins. For re-vegetation, 

management of soil nutrient levels is an important consideration. Additions of nutrients are 

useful under three situations.  

❖ Where the nutrient level of spread topsoil is lower than material in-situ e.g., for 

development of social forestry  

❖ Where it is intended to grow plants with a higher nutrient requirement than those 

occurring naturally, e.g., planning for agriculture  

❖ Where it is desirable to get a quick growth response from the native flora during those 

times when moisture is not a limiting factor e.g., development of green barriers  

The Mine closure plan should be as per the approved mining plan. The mine closure is a part 

of approved mining plan and activities of closure shall be carried out as per the process 

described in mine closure plan (Annexure III). 
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 CHAPTER V 

ANALYSIS OF ALTERNATIVES (TECHNOLOGY AND SITE) 

5.0 Introduction  

 Consideration of alternatives to a project proposal is a requirement of EIA process. 

During the scoping process, alternatives to a proposal can be considered or refined, either 

directly or by reference to the key issues identified. A comparison of alternatives helps to 

determine the best method of achieving the project objectives with minimum environmental 

impacts or. indicates the most environmentally friendly and cost-effective options. 

The quarrying operation like drilling, blasting, excavation, loading & transportation are being 

carried out. The site has been selected based on geological investigation and exploration as 

below:  

❖ Transportation facility for materials & manpower  

❖ Overall impact on environment and mitigation feasibility  

❖ Socio – economic background.  

 Enough infrastructures exists and lesser resources are required to be deployed. Since, 

any further construction for infrastructure is not required and hence does not affect the 

environment considerably. The mineral deposits are site specific in nature; hence question of 

seeking alternate site does not arise for this project. 
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CHAPTER VI 

 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAMME 

6.0 General  

 The monitoring and evaluation of environmental parameters indicates potential changes 

occurring in the environment, which paves way for implementation of rectifying measures 

wherever required to maintain the status of the natural environment. Evaluation is also a very 

effective tool to judge the effectiveness or deficiency of the measures adopted and provides 

insight for future corrections. The main objective of environmental monitoring is to ensure that 

the obtained results in respect of environmental attributes and prevailing conditions during 

operation stage are in conformity with the prediction during the planning stage. In case of 

substantial deviation from the earlier prediction of results, this forms as base data to identify 

the cause and suggest remedial measures. Environmental monitoring is mandatory to meet 

compliance of statutory provisions under the Environment (Protection) Act, 1986, relevant 

conditions regarding monitoring covered under EC orders issued by the SEIAA as well as the 

conditions set forth under the order issued by Tamil Nadu Pollution Control Board while 

granting CTE/CTO. 

6.1 Methodology of Monitoring Mechanism 

 Implementation of EMP and periodic monitoring will be carried out by Project 

Proponent. A comprehensive monitoring mechanism has been devised for monitoring of 

impacts due to proposed project; Environmental protection measures like dust suppression, 

control of noise and blast vibrations, maintenance of machinery and vehicles, housekeeping in 

the mine premises, plantation, implementation of Environmental Management Plan and 

environmental clearance conditions will be monitored by the Mine Management. On the other 

hand, implementation of area level protection measures like green belt development, 

environmental quality monitoring etc., are taken up by a senior executive who reports Mine 

Management. An Environment monitoring cell (EMC) will be constituted to monitor the 

implementation of EMP and other environmental protection measures. The responsibilities of 

this cell will be:  

❖ Implementation of pollution control measures  

❖ Monitoring programme implementation  

❖ Post-plantation care  

❖ To check the efficiency of pollution control measures taken  
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❖ Any other activity as may be related to environment  

❖ Seeking expert’s advice when needed  

The environmental monitoring cell will co-ordinate all monitoring programs at site and data 

thus generated will be regularly furnished to the State regulatory agencies as compliance status 

reports. The sampling and analysis report of the monitored environmental attributes will be 

submitted to the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) at a frequency of half-yearly 

and yearly. The half-yearly reports are submitted to Ministry of Environment and Forest, 

Regional Office and SEIAA as well. The sampling and analysis of the environmental attributes 

will be as per the guidelines of Central Pollution Control Board (CPCB)/Ministry of 

Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC). 

6.2 Implementation Schedule of Mitigation Measures 

 The mitigation measures proposed in Chapter-4 will be implemented so as to reduce 

the impact on the environment due to the operations of the proposed project. Implementation 

schedule of mitigation measures is given in Table 6.1. 

Table 6.1 Implementation Schedule 

S.No.  Recommendations  Time Period  Schedule  

1 Land Environment Control 

Measures  

Before commissioning of the 

project  

Immediate  

2 Soil Quality Control 

Measures  

Before commissioning of the 

project  

Immediate  

3 Water Pollution Control 

Measures  

Before commissioning of the 

project and along with 

mining operation  

Immediate and as 

 project progress  

4 Air Pollution Control 

Measures  

Before commissioning of the 

project and along with 

mining operation  

Immediate and as  

project progress  

5 Noise Pollution Control 

Measures  

Before commissioning of the 

project and along with 

mining operation  

Immediate and as  

project progress  

6 Ecological Environment  Phase wise implementation 

every year along with mine 

operations  

Immediate and as  

project progress  

6.3 Monitoring Schedule and Frequency 

 Monitoring shall confirm that commitments are being met. This may take the form of 

direct measurement and recording of quantitative information, such as amounts and 

concentrations of discharges, emissions and wastes, for measurement against statutory 
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standards. Monitoring may include socio-economic interaction, through local liaison activities 

or even assessment of complaints.  

The environmental monitoring will be conducted in the mine operations as follows:  

❖ Air quality;  

❖ Water quality;  

❖ Noise levels;  

❖ Soil Quality; and  

❖ Greenbelt Development  

The details of monitoring are provided in Table 6.2. 

Table 6.2 Monitoring Schedule for the Project Area 

S. 

No. 

Environment 

Attributes 
Location 

Monitoring 
Parameters 

Duration Frequency 

1 Air Quality 
2 Locations (1 Core & 

1 Buffer) 
24 hours 

Once in 6 

months 

Fugitive Dust, PM2.5, 

PM10, SO2 and NOx. 

2 Meteorology 

At mine site before 

start of Air Quality 

Monitoring & IMD 

Secondary Data 

Hourly / 

Daily 

Continuous 

online 

monitoring 

Wind speed, Wind 

direction, 

Temperature, Relative 

humidity and Rainfall 

3 
Water Quality 

Monitoring 

2 Locations (1SW & 

1 GW) 
- 

Once in 6 

months 

Parameters specified 

under IS:10500, 1993 

& CPCB Norms 

4 Hydrology 

Water level in open 

wells in buffer zone 

around 1 km at 

specific wells 

- 
Once in 6 

months 
Depth in bgl 

5 Noise 
2 Locations (1 Core & 

1 Buffer) 

Hourly – 
1 Day 

Once in 6 

months 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

Day & Leq Night 

6 Vibration 

At the nearest 

habitation (in case of 

reporting) 

– 
During 

blasting 

Operation 

Peak Particle Velocity 

7 Soil 
2 Locations (1 Core & 

1 Buffer) 
– 

Once in six 

months 

Physical and Chemical 

Characteristics 

8 Greenbelt 
Within the Project 

Area 
Daily Monthly Maintenance 

Source: Guidance of manual for mining of minerals, February 2010 
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6.4 Budgetary Provision for EMP  

 The cost in respect of monitoring of environmental attributes, parameter to be 

monitored, sampling/monitoring locations with frequency and cost provision against each 

proposal is shown in Table 6.3. Monitoring work will be outsourced to external laboratory 

approved by NABL / MoEF.  

 The proposed capital cost for Environmental Monitoring Programme for 

Thiru.P.Velmani is Rs. 3,80,000 for conducting Air Quality, Meteorology, Water Quality, 

Hydrology, Soil Quality, Noise Quality Vibration Study, Greenbelt. 

Table 6.3 Environmental Monitoring Budget 

S. No. Parameter Capital Cost Recurring Cost per annum 
1 Air Quality - Rs 70,000/- 
2 Meteorology - Rs 10,000/- 
3 Water Quality - Rs 30,000/- 
4 Hydrology - Rs 25,000/- 
5 Soil Quality - Rs 25,000/- 
6 Noise Quality - Rs 20,000/- 
7 Vibration Study -    Rs 1,50,000/- 
8 Greenbelt Rs 40,000/- Rs 50,000/- 
 Total Rs 40,000/- Rs 3,80,000 

6.5 Reporting Schedules of Monitored Data 

 The monitored data on air quality, water quality, noise levels and other environmental 

attributes will be periodically examined by the Mine Management level and Head of 

Organization for taking necessary corrective measures. The monitoring data will be submitted 

to Tamil Nadu State Pollution Control Board in the Compliance to CTO Conditions & 

environmental audit statements every year to MoEF & CC and Half-Yearly Compliance 

Monitoring Reports to MoEF & CC Regional Office and SEIAA. 

Periodical reports to be submitted to:  

❖ MoEF & CC – Half yearly status report  

❖ TNPCB - Half yearly status report  

❖ Department of Geology and Mining: quarterly, half yearly annual reports  

            Besides the Mines Manager/Agent will submit the periodical reports to:  

❖ Director of mines safety,  

❖ Labour enforcement officer,  

❖ Controller of explosives as per the norms stipulated by the department.  
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 CHAPTER - VII 

ADDITIONAL STUDIES 

7.0 GENERAL  

 The following Additional Studies were done as per items identified by project 

proponent and items identified by regulatory authority. And items identified by public and 

other stakeholders will be incorporated after Public Hearing.  

❖ Public Consultation  

❖ Risk Assessment  

❖ Disaster Management Plan  

❖ Open Pit Slope Stability Analysis  

❖ CAG Action Plan  

7.1 PUBLIC CONSULTATION FOR PROPOSED PROJECT 

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

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

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

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

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

7.2 RISK ASSESSMENT FOR PROPOSED PROJECT 

 The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment 

guidance issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular 

No.13 of 2002, dated 31st December, 2002. The DGMS risk assessment process is intended to 

identify existing and probable hazards in the work environment and all operations and assess 

the risk levels of those hazards in order to prioritize those that need immediate attention. 

Further, mechanisms responsible for these hazards are identified and their control measures, 

set to timetable are recorded along with pinpointed responsibilities.  

 The whole quarry operation will be carried out under the direction of a qualified 

Competent Mine manager holding certificate of competency to manage a metalliferous mine 

granted by the DGMS, Dhanbad. Risk Assessment is all about prevention of accidents and to 

take necessary steps to prevent it from happening.  

Factors of risks involved due to human induced activities in connection with mining & allied 

activities with detailed analysis of causes and control measures for the mine is given in below 

Table 7.1. 
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Table 7.1 Risk Assessment & Control measures for Proposed Project 

S. No. Risk factors Causes of risk Control measures 
1 Accidents due to 

explosives and 
heavy mining 
machineries  

Improper handling 
and unsafe 
working practice  

▪ All safety precautions and provisions 
of Mine Act, 1952, Metalliferous 
Mines Regulation, 1961 and Mines 
Rules, 1955 will be strictly followed 
during all mining operations;  

▪ Entry of unauthorized persons will 
be prohibited;  

▪ Firefighting and first-aid provisions 
in the mine office complex and 
mining area;  

▪ Provisions of all the safety 
appliances such as safety boot, 
helmets, goggles etc. will be made 
available to the employees and 
regular check for their use  

▪ Working of quarry, as per approved 
plans and regularly updating the 
mine plans;  

▪ Cleaning of mine faces shall be daily 
done in order to avoid any overhang 
or undercut;  

▪ Handling of explosives, charging and 
firing shall be carried out by 
competent persons only under the 
supervision of a Mine Manager;  

▪ Maintenance and testing of all 
mining equipment as per 
manufacturer guidelines.  

2 OB / Waste Dump  Sliding of benches  
Height and slope 
of the benches  
Drainage facilities  

▪ Dumps benches are maintained with 
proper 3 m height and 37° slope to 
prevent slope failure and terraced.  

▪ Dumping in the waste dump in layers 
and dozing daily.  

▪ Vegetation of the top and slopes of 
the dump to prevent erosion and 
providing water drainage channels  

▪ Providing proper drainage facilities 
in mine and dump area.  

▪ Construction of retaining wall around 
dump area to stop sliding of material.  

▪ Garland drains to be made around OB 
dump area  
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3 Drilling& Wire 
Saw Cutting  

Due to improper 
and unsafe 
practices  
Due to high 
pressure of 
compressed air, 
hoses may burst  
Drill Rod may 
break  

▪ Safe operating procedure established 
for drilling (SOP) will be strictly 
followed.  

▪ Only trained operators will be 
deployed.  

▪ No drilling shall be commenced in an 
area where shots have been fired until 
the blaster/blasting foreman has 
made a thorough Examination of all 
places,  

▪ Drill& Wire saw operator shall 
examine the drilling and wire saw 
equipment and satisfy himself  

▪ Drilling & cutting operations shall 
not be carried on simultaneously on 
the benches at places directly one 
above the other. 

▪ Periodical preventive maintenance 
and replacement of worn-out 
accessories in the compressor and 
drill equipment and wire saw 
equipment as per operator manual. 

▪ All drills and wire saw unit shall be 
provided with wet drilling and cutting 
arrangement and it shall be 
maintained in efficient working in 
condition. 

▪ Operator shall regularly use all the 
personal protective equipment. 

4 Blasting  
 

Fly rock, ground 
vibration, Noise 
and dust. Improper 
charging, 
stemming & 
Blasting/ fining of 
blast holes 
Vibration due to 
movement of 
vehicles 

▪ The maximum charge per delay and 
by optimum blast hole pattern, 
vibrations will be controlled within 
the permissible limit and blast can be 
conducted safely. 

▪ SOP for Charging, Stemming & 
Blasting/Firing of Blast Holes will be 
followed by blasting crew during 
initial stage of operation 

▪ Shots are fired during daytime only. 
▪ All holes charged on any one day 

shall be fired on the same day. 
▪ The danger zone is and will be 

distinctly demarcated (by means of 
red flags) 
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5 Transportation Potential hazards 
and unsafe 
workings 
contributing to 
accident and 
injuries 
Overloading of 
material While 
reversal & 
overtaking of 
vehicle  
Operator of truck 
leaving his cabin 
when it is loaded.  

▪ Before commencing work, drivers 
personally check the 
dumper/truck/tipper for oil(s), fuel 
and water levels, tyre inflation, 
general cleanliness and inspect the 
brakes, steering system, warning 
devices including automatically 
operated audio-visual reversing 
alarm, rear view mirrors, side 
indicator lights etc., are in good 
condition. 

▪ Not allow any unauthorized person to 
ride on the vehicle nor allow any 
unauthorized person to operate the 
vehicle. 

▪ Concave mirrors should be kept at all 
corners 

▪ All vehicles should be fitted with 
reverse horn with one spotter at every 
tipping point 

▪ Loading according to the vehicle 
capacity 

▪ Periodical maintenance of vehicles as 
per operator manual  

6 Natural calamities  
 

Unexpected 
happenings  
 

▪ Escape Routes will be provided to 
prevent inundation of storm water 

▪ Garland drains will be provided at the 
toe of dump 

▪ Fire Extinguishers & Sand Buckets 

7 Failure of Mine 
Benches and Pit 
Slope  

Slope geometry, 
Geological 
structure  

 Ultimate or over all pit slope shall be 
below 60° and each bench height shall 
be 5m height.  

7.3 DISASTER MANAGEMENT PLAN FOR PROPOSED PROJECT 

 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: 

❖ Effect the rescue and medical treatment of casualties;  

❖ Safeguard other people;  

❖ Minimize damage to property and the environment;  

❖ Initially contain and ultimately bring the incident under control;  

❖ Secure the safe rehabilitation of affected area; and  
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❖ Preserve relevant records and equipment for the subsequent inquiry into the cause and 

circumstances of the emergency  

 It is to optimize operational efficiency to rescue rehabilitation and render medical help 

and to restore normalcy. To tackle the consequences of a major emergency inside the mines or 

immediate vicinity of the mines, a disaster management plan must be formulated, and this 

planned emergency document is called “Disaster Management Plan”.  

 In case a disaster takes place, despite preventive actions, disaster management will have 

to be done in line with the descriptions below. There is an organization proposed for dealing 

with the emergency situations and the coordination among key personnel and their team has 

been shown in Fig 7.1.  

 

 

 

 

 

 

Figure 7.1 Disaster management team layout for Proposed Project 

The emergency organization shall be headed by emergency coordinator who will be 

qualified competent mines manager. In his absence senior most people available at the mine 

shall be emergency coordinator till arrival of mines manager. There would be three teams for 

taking care of emergency situations – Fire-Fighting Team, Rescue Team and Support Team. 

The proposed composition of the teams is given in Table 7.2. 

Table 7.2 Proposed Teams to Deal with Emergency Situation 

Designation Qualification 

Fire-Fighting Team 
Team Leader  Mines Manager  
Team Member  Mines Foreman  
Team Member  Mining Mate  

Rescue Team 
Team Leader  Mines Manager  
Team Member  Environment Officer  
Team Member  Mining Foreman  

Support Team 
Team Leader  Mines Manager  
Assistant Team Leader  Environment Officer  
Team Member  Mining Mate  
Security Team  Mines Foreman  
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 Once the mine becomes operational, the above table along with names of personnel will 

be prepared and made easily available to workers. A mobile communication network and 

wireless shall connect Mine Emergency Control Room (MECR) to control various departments 

of the mine, fire station and neighbouring industrial units/mines. 

7.3.1  Roles and responsibilities of emergency team  

(a)   Emergency coordinator (EC)  

 The emergency coordinator shall assume absolute control of site and shall be located 

at MECR.  

(b)   Incident controller (IC)  

Incident controller shall be a person who shall go to the scene of emergency and 

supervise the action  plan to overcome or contain the emergency. Shift supervisor or 

Environmental Officer shall assume the charge of IC.  

(c)   Communication and advisory team  

The advisory and communication team shall consist of heads of Mining Departments 

i.e., Mines Manager  

(d)   Roll call coordinator  

The Mine Foreman shall be Rollcall Coordinator. The roll call coordinator will conduct 

the roll call  and will evacuate the mine personnel to assembly point. His prime 

function shall be to account for all  personnel on duty.  

(e)  Search and rescue team  

There shall be a group of people trained and equipped to carryout rescue operation of 

trapped personnel. The people trained in first aid and fire-fighting shall be included in 

search and rescue team.  

(f)   Emergency security controller  

Emergency Security Controller shall be senior most security person located at main   

gate office and  directing the outside agencies e.g., fire brigade, police, doctor 

and media men etc.,  

7.3.2 Emergency control procedure  

 The onset of emergency, will in all probability, commence with a major fire or 

explosion or collapse of wall along excavation and shall be detected by various safety devices 

and also by members of operational staff on duty. If located by a staff member on duty, he (as 

per site emergency procedure of which he is adequately briefed) will go to nearest alarm call 

point, break glass and trigger off the alarms. He will also try his best to inform about location 

and nature of accident to the emergency control room. In accordance with work emergency 
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procedure the following key activities will immediately take place to interpret and take control 

of emergency.  

❖ On site fire crew led by a fireman will arrive at the site of incident with fire foam tenders 

and necessary equipment.  

❖ Emergency security controller will commence his role from main gate office  

❖ Incident controller shall rush to the site of emergency and with the help of rescue team 

and will start handling the emergency.  

❖ Site main controller will arrive at MECR with members of his advisory and 

communication team and will assume absolute control of the site.  

❖ He will receive information continuously from incident controller and give decisions and 

directions to:  

❖ Incident controller  

❖ Mine control rooms  

❖ Emergency security controller  

7.3.3   Proposed fire extinguishers at different locations  

The following type of fire extinguishers has been proposed at strategic locations   

within the mine. 

Location  Type of Fire Extinguishers  

Electrical Equipment’s  CO2 type, foam type, dry chemical powder type  

Fuel Storage Area  CO2 type, foam type, dry chemical powder type, Sand 

bucket  

Office Area  Dry chemical type, foam type  

Location  Type of Fire Extinguishers  

 

Alarm system to be followed during disaster  

 On receiving the message of disaster from Site Controller, fire-fighting team, the mine 

control room attendant will sound siren wailing for 5 minutes. Incident controller will arrange 

to broadcast disaster message through public address system.  

On receiving the message of "Emergency Over" from Incident Controller the emergency 

control room attendant will give "All Clear Signal”, by sounding alarm straight for 2 minutes.  

The features of alarm system will be explained to one and all to avoid panic or 

misunderstanding during disaster.  

In order to prevent or take care of hazard / disasters if any the following control measures have 

been adopted.  
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❖ All safety precautions and provisions of Metalliferous Mines Regulations (MMR), 1961 

is strictly followed during all mining operations.  

❖ Observance of all safety precautions for blasting and storage of explosives as per MMR 

1961.  

❖ Entry of unauthorized persons into mine & allied areas is completely prohibited.  

❖ Firefighting and first-aid provisions in the mines office complex and mining area are 

provided.  

❖ Provisions of all the safety appliances such as safety boot, helmets, goggles, dust masks, 

ear plugs and ear muffs etc. are made available to the employees and the use of same is 

strictly adhered to through regular monitoring.  

❖ Training and refresher courses for all the employees working in hazardous premises.  

❖ Working of mine, as per approved plans and regularly updating the mine plans.  

❖ Cleaning of mine faces is regularly done.  

❖ Handling of explosives, charging and blasting are carried out only by qualified persons 

following SOP.  

❖ Checking and regular maintenance of garland drains and earthen bunds to avoid any 

inflow of surface water in the mine pit.  

❖ Provision of high-capacity standby pumps with generator sets with enough quantity of 

diesel for emergency pumping especially during monsoon.  

❖ A blasting SIREN is used at the time of blasting for audio signal.  

❖ Before blasting and after blasting, red and green flags are displayed as visual signals.  

❖ Checking of blasting area for any un-blasted hole or material.  

❖ Warning notice boards indicating the time of blasting and NOT TO TRESPASS are 

displayed at prominent places.  

❖ Regular maintenance and testing of all mining equipment were carried out as per 

manufacturer’s guidelines.  

7.4 CUMULATIVE IMPACT STUDY 

The cumulative impact on air & noise environment is mainly anticipated due to drilling, 

excavation, movement of HEMM and transportation activities in all the quarries (proposed and 

existing) within the cluster. For the cumulative impact studies, totally 6 quarries including one 
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proposed quarry have been taken into account. List of all the quarries have been shown in Table 

7.3 and some important details of all the quarries have been provided in Tables 7.4-7.9. 

Table 7.3 List of Quarries within 500 Meter Radius from the Proposed Project 

Code 
Name of 

the lease 

S.F. Nos, 

Village & 

Taluk 

Extent 

in 

hectare 

Date of 

commencement 

and Expiry 

Status 

P1 P. Velmani 

456 &25/1 & 

Nadanthai 

Irrukkur 

Village, 

Paramathi – 
Velur Taluk 

  

4.34.0 

20 years 

02.12.2015 to 

01.12.2035 

&  

ToR obtained vide 

Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8091/SEAC/ToR-

1140/2022 dated 

08/04/2022 

 

Total 4.34.0  

Code 
Name of 

the Owner 

S.F. Nos, & 

Village and 

Taluk 

Extent 

in 

hectare 

Date of 

commencement 

and Expiry 

Status 

E1 
Tmt.V. 

Punitha 

482& 

Nadanthai 

Village, 

Paramathi 

Velur Taluk. 

 

2.86.5 

30.01.2018 

to 

02.01.2038 

Not applied for ToR 

E2 
M/s.M.M. 

Exports 

483/2A& 

Nadanthai 

Village, 

Paramathi 

Velur Taluk.  

2.75.5 

05.01.2017 

to 

04.01.2037 

Applied for EC extension 

E3 
M/s.M.M. 

Exports 

492/2& 

Nadanthai 

Village, 

ParamathiVelur 

Taluk. 

 

2.73.0 

05.01.2017 

to 

04.01.2037 

Applied for EC extension 

E4 Tmt.L.Selvi 

494/1&494/2 

& 

Nadanthai 

Village, 

Paramathi 

Velur Taluk. 

4.40.5 

25.02.2016 

to 

24.02.2036 

Not applied for ToR 

E5 

M/s. 

Sivasakthi 

Rock 

Exports 

480/1(part) 

& 

Nadanthai 

Village, 

Paramathi 

Velur Taluk. 

1.62.0 - Not applied for ToR 

Total Extent of Existing Quarries 14.37.5 
 

Total Extent of Quarries in Cluster 18.71.5 
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Table 7.4 Salient Features of Proposed Project “P1” 

Salient Features of P1 

Mine Owner Thiru. P.Velmani 

S.F. No. 25/1 & 456 
Extent 2.73.0 ha 
Type of Land Patta land vide Patta.No: 1265 & 1396 
Existing Pit 
Dimensions 

Pit-I:132m (L) x 72m(W) x 12(D) 
Pit-II:50m (L) x 34m(W) x 2(D) 

Geological Resources and Reserves 

Description Total ROM Topsoil Weathered rock 

Geological Resources 16,61,880 m3 56,572 m3 65,236m3  

Mineable Reserves 6,14,945m3 40,386 m3 42,384m3 

Production for the 1st 
5 years scheme period 

50,069m3 - - 

Mining Plan/scheme 
Period & Lease Period 

5 years & 20 years 

Proposed Depth as per 
ToR 

39m BGL 

Ultimate Depth 44m BGL 

Ultimate Pit 
Dimensions 

171m(L)X221m(W)X44m(D) 

Toposheet No. 58E/16 
Latitude 11°10’40.60’’N to11°10’48.77’’N 
Longitude 77°58’18.81’’E to 77°58’28.30’’E 

Machinery 

Compressor 2 
Jack Hammer 8 

Diamond Wire Saw 2 
Crawler Crane 1 

Excavator 2 
Tipper 2 

 Diesel Generator  2 
Manpower 
Deployment 

43 persons 

Total Project Cost  Rs.3,21,17,000/- 
CER cost (2.0%) Rs.6,43,000/- 

Table 7.5 Salient Features of Existing Quarry “E1” 

Salient Features of E1  

Name of the Mine 
Owner 

Tmt.V. Punitha 

S.F. No. 482 
Extent 2.85.6 ha 
Proposed depth  18m bgl (15m Multicolour Granite + 2m Topsoil + 1m Weathered 

rock) 
Description   ROM Topsoil Weathered rock  

Geological Resources 7,19,000 m3 57,520 m3 28,760 m3 
Mineable Reserves 2,61,925m3 33,938 m3 15,403 m3 
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Production for 5 years  60,050 m3 14,238 m3 6,099 m3 
Mining Plan Period / 
Lease Period 

5 Years/20 years 

Depth of mining 
18m BGL (D) (2m topsoil + 1m weathered rock+ 15m 

multicoloured granite) 
Toposheet No 58-E/16 
Latitude 11°10'53.37''N to 11°10’59.34''N 
Longitude 77° 58'07. 05'E to 77° 58 '15.44’'E 

Machinery 

Compressor 2 
Jack Hammer 6 
Diamond wire saw 2 
Hydrulic crane 1 
Excavator 2 
Tippers 4 

Manpower 
Deployment 

40 persons 

Total Project Cost  Rs.72,28,000/- 
CER cost (2.0%) Rs.1,44,560/- 

Table 7.6 Salient Features of Existing Quarry “E2” 
Salient Features of E2 

Name of the owner/Firm M/s MM EXPORTS   

S.F. No. 483/2A 
Extent 2.75.5 ha 
Proposed depth  8m bgl (5m multicoloured granite +1m weathered rock + 

2m topsoil) 

Description ROM Topsoil 
Weathered rock 

+ Side burden 

Geological Resources 
           86400 m3 41310m3 

36414 m3+ 
168960 m3 

Mineable Reserves  
67,950 m3 11,872 m3 

13,998 m3 + 
43,800 m3 

Production for the 5 years 
17,100 m3 6,232 m3 4790 m3 

Mining Plan Period & Lease 
Period 

5 years/20 years 

Depth of mining 8m BGL  

Ultimate Pit Dimensions 166m(L)X81m(W)x13m(D) 

Toposheet No. 58E/16 
Latitude 11°10'46.54"N to 11°10'56.38"N 
Longitude 77°58'09.58" E to 77°58'18.70"E 

Machinery 

Compressor 2 
Jack Hammer 6 

Diesel Generator 1 
Diamond wire saw 2 

Crawler crane 1 
Excavator 1 
Tippers 2 
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Manpower Deployment 40 persons 
Total Project Cost  Rs.55,55,000/- 
CER cost (2.0%) Rs.1,11,100/- 

Table 7.7 Salient Features of Existing Quarry “E3” 
Salient Features of E3  

 Name of Owner/Firm M/s MM EXPORTS   

S.F. No. 492/2 
Extent 2.73.0 ha 
Type of Land Patta Land  

Geological Resources and Reserves 

 

Description 

 
Total ROM Topsoil 

Weathered rock + 

Side burden   

Geological Resources 1,03,870 m3 32,724 m3 
29,213m3 + 
1,32,545m3 

Mineable Reserves  61,770m3 14,232m3 14,231m3+38,835m3 

Production for the 1st 
5 years 

15,300m3 6,300m3 5,377m3+ 10,500m3 

Mining Plan/scheme 
Period & Lease Period 

5 years & 20 years 

Proposed depth  13m BGL (2m topsoil+1m weathered rock+10m multi coloured 
granite) 

Ultimate Depth 13m BGL 

Ultimate Pit 
Dimensions 

Pit I: 121m(L)X67m(W)X13m(D) 
Pit II: 154m(L)X38m(W)X13m(D) 

Toposheet No 58-E/16 
Latitude 11°10'40.92''N to 11°10’47.91''N 
Longitude 77° 58'01.02''E to 77° 58 '07.32’'E 
Machinery Compressor 2 

Jack Hammer 6 
Diamond Wire Saw 2 

Hydrulic Crane 1 
Excavator 2 

Tipper 4 
Manpower 
Deployment 

40 persons 

Total Project Cost  Rs.58,30,000/- 
CER cost (2.0%) Rs.1,16,600/- 

Table 7.8 Salient Features of Existing Quarry “E4” 
Salient Features of E4  

Mine Owner Tmt.L.Selvi 

S.F. No. 494/1 and 494/2 
Extent 4.40.5ha 
Type of Land Patta Land  

Geological Resources and Reserves 
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Description 

 

Total ROM Topsoil 
Weathered rock + 

Side burden 

Geological Resources 3,98,232 m3 38,426 m3 
19,213m3 + 

11,71,860m3 

 
Mineable Reserves 

3,08,476m3 23,716m3 10,680m3+2,53,715m3 

5 Year Production for 
2021-2022 to 2025-

26 
17,083 m3 1,656m3 640m3+6,035m3 

Mining Plan/scheme 
Period & Lease 
Period 

5 years & 20 years 

Proposed Depth  28m BGL  

Ultimate Depth 38m BGL 

Ultimate Pit 
Dimensions 

306m(L)X109m(W)X38m(D) 

Toposheet No. 58-E/16 
Latitude 11°10'41.43''N to 11°10’50.89''N 
Longitude 77° 57'50.88''E to 77° 58 '00.45’'E 

Machinery 

Compressor 2 
Jack Hammer 8 
Diesel Generator 1 
Diamond wire saw 1 
Crawler Crane 1 
Excavator 2 
Tippers 2 

Manpower 
Deployment 

39 persons 

Total Project Cost  Rs.3,10,26,000/- 
CER cost (2.0%) Rs.6,21,000/- 

Table 7.9 Salient Features of Existing Quarry “E5” 

Salient Features of E5 

Name of Firm M/s. Sivasakthi Rock Exports 

S.F. No. 480/1(P) 
Extent 1.62.0ha 
Type of Land Patta Land  

Geological Resources and Reserves 

 

Description 

 

Total ROM Topsoil Weathered rock  

Geological Resources 1,78,178 m3 8,874 m3 17,000m3  

  Mineable Reserves 1,31,760m3 8,874m3 17,000m3 
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5 Year Production for 
2021-2022 to 2025-

26 
51,570 m3 6,165m3 11,674m3 

Mining Plan/scheme 
Period & Lease 
Period 

5 years & 20 years 

Proposed Depth  30m BGL  

Ultimate Depth 33m BGL 

Ultimate Pit 
Dimensions 

102m(L)X87m(W)X33m(D) 

Toposheet No. 58E/16 
Latitude 11°11'06.75''N to 11°11’12.64''N 
Longitude 77° 58'09.58''E to 77° 58 '14.66’'E 

Machinery 

Compressor 1 
Jack Hammer 2 

Diesel Generator 1 
Diamond wire saw 1 

Hydraulic Excavator 1 
Tipper 1 

Manpower 
Deployment 

20 persons 

Total Project Cost  Rs.88,25,000/- 
CER cost (2.0%) Rs.1,76,500/- 

Air Environment  
Calculation of the cumulative production load of granite from the mines within the 

cluster is shown in Table 7.10.  

Table 7.10 Cumulative Production Load of Granite  

Quarry 

Proposed 

Production 

of ROM for 

5 years 

(m3) 

 

Proposed 

Production 

of 

ROM/Day 

(m3) 

 

Daily 

Production 

of Granite 

(m3) 

Daily 

Production 

of Granite 

waste (m3) 

Number of 

Lorry 

Loads/Day 

(Granite) 

P1 50,069 33.38 
20 

(@ 60%) 
13.35 

(@ 60%) 
3.33 

E1 17,100 11.4 
6.84 

(@ 60%) 
4.56 

(@ 40%) 
1.14 

E2 60,050 40.03 
20 

(@ 50%) 
20 

(@ 50%) 
3.33 

E3 15,300 10.20 
6.12 

(@ 60%) 
40.08 

(@ 40%) 
1.02 

E4 17,083 11.38 
6.83 

(@ 60%) 
4.55 

(@ 40%) 
1.14 

E5 51,570 34.38 
10.31 

(@ 30%)  
24.07 

(@ 60%) 
1.72 

Total 2,11,172 140.77 70.10 70.67 11.68 
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On a cumulative basis considering all the quarries (5 existing and 1 proposed), it can 

be seen that the overall production of Granite ROM per day is 140.77 m3 and overall production 

of granite is 70.10 m3 per day, number of lorries loads per day is 11.68. The emissions from all 

the mines in the cluster are due to various activities like ground preparation, excavation, 

handling and transport of ore. Based on the above production quantities, these activities have 

been analysed systematically basing on USEPA-Emission Estimation Technique Manual, for 

Mining AP-42 to arrive at possible emissions to the atmosphere and estimated emissions are 

given in Table 7.11. Following the emission estimation, incremental and resultant GLC values 

were calculated for all the quarries and the results have been shown in Table 7.12. 

Table 7.11 Emission Estimation from Quarries within 500 Meter Radius 

Emission Estimation for the Proposed Project (P1) 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM2.5 0.127743997 43400 0.00000294341 

Overall Mine PM10 1.328537572 43400 0.0000306115 

Overall Mine SO2 0.013507931 43400 0.000000311243 

Overall Mine NOX 0.014357692 43400 0.000000330822 

Emission Estimation for Quarry “E1” 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM2.5 0.117571884 28650 0.00000410373 

Overall Mine PM10 1.222747591 28650 0.0000426788 

Overall Mine SO2 0.012978397 28650 0.00000452998 

Overall Mine NOX 0.013579309 28650 0.00000473972 

Emission Estimation for Quarry “E2” 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM2.5 0.116638871 27550 0.0000042337 

Overall Mine PM10 1.21304426 27550 0.000440306 

Overall Mine SO2 0.004455129 27550 0.00000161711 

Overall Mine NOX 0.01243225 27550 0.00000451261 

Emission Estimation for Quarry “E3” 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM2.5 0.349751737 27300 0.0000128114 

Overall Mine PM10 3.637418068 27300 0.000133239 

Overall Mine SO2 0.007476774 27300 0.000000273875 

Overall Mine NOX 0.015043609 27300 0.000000551048 
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Emission Estimation for Quarry “E4” 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM2.5 0.384796172 44050 0.00000873544 

Overall Mine PM10 4.00188019 44050 0.0000908486 

Overall Mine SO2 0.036889473 44050 0.000000837445 

Overall Mine NOX 0.015165222 44050 0.000000344273 

Emission Estimation for Quarry “E5” 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM2.5 0.315044037 16200 0.0000194472 

Overall Mine PM10 3.276457985 16200 0.00020225 

Overall Mine SO2 0.002982435 16200 0.000000184101 

Overall Mine NOX 0.012325944 16200 0.000000760861 

Source: Emission Calculations using empirical formula. 
 

Table 7.12 Incremental and Resultant Ground Level Concentration from the Quarries  
Incremental and resultant ground level concentration from the proposed project-P1 

Pollutants 

Average Baseline 

Value 

(μg/m3) 

Incremental 

Value (μg/m3) 

Total Value 

(μg/m3) 

PM2.5 23.24 10 33.24 

PM10 44.08 10 54.08 

SO2 8.78 3 11.78 

NOX 26.37 3 29.37 

Incremental and resultant ground level concentration from the project area-E1 

PM2.5 23.24 16.06 39.30 

PM10 44.08 16.06 60.14 

SO2 8.78 4.82 13.60 

NOX 26.37 4.82 31.19 

Incremental and resultant ground level concentration from the project area-E2 

PM2.5 23.24 5.62 28.86 

PM10 44.08 5.62 49.70 

SO2 8.78 1.68 10.46 

NOX 26.37 1.68 28.05 

Incremental and resultant ground level concentration from the project area-E3 

PM2.5 23.24 7.49 30.73 

PM10 44.08 7.49 51.57 

SO2 8.78 2.25 11.03 

NOX 26.37 2.25 28.62 

Incremental and resultant ground level concentration from the project area-E4 

PM2.5 23.24 5.08 28.32 
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PM10 44.08 5.08 49.16 

SO2 8.78 1.52 10.30 

NOX 26.37 1.52 27.89 

Incremental and resultant ground level concentration from the project area-E5 

PM2.5 23.24 3.96 25.73 

PM10 44.08 15.49 60.15 

SO2 8.78 3.96 12.86 

NOX 26.37 1.98 22.29 

Source: Emission Calculations 

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, as shown in Table 7.13. 

Total noise levels have been calculated using the equation as below.  

Lp total = 10 log {10(Lp1/10) + 10(Lp2/10) + 10(Lp3/10) +……} 

Total predicted noise level results have been given in Table 7.13. 

Table 7.13 Predicted Noise Levels from 6 Quarries in the Cluster 

Location 

ID 

Distance 

(m) 

Directio

n 

Backgroun

d Value 

(Day) dB(A) 

Incrementa

l Value 

dB(A) 

Total 

Predicte

d dB(A) 

Residentia

l Area 

Standards 

dB(A) 

Habitation 

Near P1 
1395 NW 49 34.26 49.14 

55 
Habitation 

Near E1 
838 NW 49 38.69 49.38 

Habitation 

Near E2 
1042 NW 49 36.8 49.25 
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Habitation 

Near E3 
810 N 49 38.98 49.41 

Habitation 

Near E4 
960 NNW 49 37.51 49.29 

Habitation 

Near E5 
460 NW 49 43.90 50.17 

 

From the Table 7.13, it can be seen that the total noise levels at the nearby habitation 

due to the quarries in the cluster are within permissible limits of Residential Area as per THE 

NOISE POLLUTION (REGULATION AND CONTROL) RULES, 2000. 

Socio Economic Environment  

The 6 mines in the cluster shall create employment to local peoples and will generate 

revenue to the government. The employment and economic benefits have been given in Table 

7.14. 

Table 7.14 Socio Economic Benefits from 6 Quarries 

Location code Employment Project Cost CER @ 2% 

P1 43 Rs. 3,21,17,000/- Rs. 6,43,000/- 

E1 40 Rs.72,28,000/- Rs.1,44,560/- 

E2 40 Rs. 55,55,000/- Rs.1,11,100/- 

E3 40 Rs. 58,30,000/- Rs.1,16,600/- 

E4 39 Rs. 3,10,26,000/- Rs.6,21,000/- 

E5 20 Rs.88,25,000/- Rs.1,76,500/- 

Total 222 Rs.9,05,81,000/- Rs.18,11,620/- 

A total of 222 people will get employment from these cluster quarries. Allocation for 

Corporate Environment Responsibility (CER) shall be made as per Government of India, 

MoEF & CC Office Memorandum F.No.22-65/2017-IA.III, Dated: 01.05.2018 by all the 

mines. 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 6 mines is Rs. 

18,11,620/- 
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CHAPTER VIII 

PROJECT BENEFITS 

8.0 General  

 Multi-colour granite quarry of Thiru P. Velmani will enhance the socio-economic 

activities in the adjoining areas and will: 

❖ Increase in Employment Potential  

❖ Improve Socio-Economic Welfare  

❖ Improve Physical Infrastructure  

❖ Improve Social infrastructure  

❖ Meet out the demand and supply gap of granite and enhance the foreign exports.  

8.1 Employment Potential  

 It is proposed to provide employment to about 43 persons for carrying out mining 

operations and give preference to the local people in providing employment. In addition, there 

will be opportunity for indirect employment to many people in the form of contractual jobs, 

business opportunities, service facilities etc., the economic status of the local people will be 

enhanced due to mining project. 

8.2 Socio-Economic Welfare Measures  

 The impact of mining activity in the area will be more positive than negative on the 

socio-economic environment in the immediate project impact area. The employment 

opportunities both direct and indirect will contribute to enhanced money incomes to job seekers 

with minimal skill sets especially among the local communities. 

8.3 Improvement in Physical Infrastructure 

 The proposed mine is located in Nadanthai and Irrukkur Village, Paramathi-velur Taluk 

and Namakkal District of Tamil Nadu and the area have communications, roads and other 

facilities already well established. The following physical infrastructure facilities will further 

improve due to proposed mine.  

❖ Road Transport facilities  

❖ Communications  

❖ Medical, Educational and social benefits will be made available to the nearby civilian 

population in addition to the workmen employed in the mine.  
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8.4 Improvement in Social Infrastructure  

 Employment is expected during civil construction period, in trade, garbage lifting, 

sanitation and other ancillary services, Employment in these sectors will be primarily 

temporary or contractual and involvement of unskilled labour will be more. A major part of the 

labour force will be mainly from local villagers who are expected to engage themselves both 

in agriculture and mining activities. This will enhance their income and lead to overall 

economic growth of the area. 

8.5 Other Tangible Benefits 

The proposed mine is likely to have other tangible benefits as given below.  

❖ Indirect employment opportunities to local people in contractual works like construction 

of infrastructural facilities, transportation, sanitation, for supply of goods and services to 

the mine and other community services.  

❖ Additional housing demand for rental accommodation will increase  

❖ Cultural, recreation and aesthetic facilities will also improve  

❖ Improvement in communication, transport, education, community development and 

medical facilities and overall change in employment and income opportunity  

❖ The State Government will also benefit directly from the proposed mine, through 

increased revenue from royalties, cess, DMF, GST etc.,  

8.5.1 Corporate Social Responsibility  

 The project proponent Thiru P. Velmani, will take responsibility to develop awareness 

among all levels of their staff about CSR activities and the integration of social processes with 

business processes. Those involved with the undertaking of CSR activities will be provided 

with adequate training and re-orientation.  

 Under this programme, the project proponent will take-up following programmes for 

social and economic development of villages within 10 km of the project site. For this purpose, 

separate budget will be provided every year. For finalization of these schemes, proponent will 

interact with LSG. The schemes will be selected from the following broad areas –  

❖ Health Services  

❖ Social Development  

❖ Infrastructure Development  

❖ Education & Sports  

❖ Self-Employment  
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8.5.2 CSR Cost Estimation  

 CSR activities will be taken up in the Nadanthai and Irrukkur mainly contributing to 

education, health, training of women self-help groups and contribution to infrastructure etc., 

CSR budget is allocated as 2.5% of the profit. 

8.5.3 Corporate Environment Responsibility 

 Allocation for Corporate Environment Responsibility (CER) shall be made as per 

Government of India, MoEF & CC Office Memorandum F.No.22-65/2017-IA.III, Dated: 

01.05.2018.  

As per para 6 (II) of the office memorandum, being a green field project & Capital Investment 

is ≤ 100 crores, Thiru P.Velmani, shall contribute 2% of Capital Investment towards CER as 

per directions of EAC/SEAC.  

Capital cost is Rs. 3,21,17,000/- and 2% of the same works out to Rs. 6,43,000. 

Table 8.1 CER – Action Plan 

Activity Beneficiaries Total in Rs 

Water Management – 

Construction of rainwater harvesting 

structures 

Nadanthai & Irrukkur village 2,00,000/- 

Sanitation – 

Maintenance & repairs of toilets in 

nearby schools 

One school in Nadanthai & 

Irrukkur village 
2,50,000/- 

Solar Power – 

Installation of Solar Street Lamps 

Nadanthai & Irrukkur village 

roads 
1,93,000/- 

Total 6,43,000/- 

Source: Field survey conducted by FAE, consultation with project proponent 
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CHAPTER IX   

ENVIRONMENTAL COST BENEFIT ANALYSIS 

Not Applicable, Since Environmental Cost Benefit Analysis not recommended at the Scoping 

stage. 

 

 



150 

 

CHAPTER X 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 

10.0 General 

 Environment Management Plan (EMP) aims at the preservation of ecological system 

by considering in-built pollution abatement facilities at the proposed site. Good practices of 

Environmental Management plan will ensure to keep all the environmental parameters of the 

project in respect of ambient air quality, water quality, socio – economic improvement 

standards.  

 Mitigation measures at the source level and an overall environment management plan 

at the study area are elicited so as to improve the supportive capacity of the receiving bodies. 

The EMP presented in this chapter discusses the administrative aspects of ensuring that 

mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored after approval of the 

EIA. 

10.1 Environmental Policy 

 The Project Proponent committed to conduct all its operations and activities in an 

environmentally responsible manner and to continually improve environmental performance.  

The Proponent will –  

❖ Allocate necessary resources to ensure the implementation of the environmental policy  

❖ Meet the requirements of all laws, acts, regulations, and standards relevant to its 

operations and activities  

❖ Implement a program to train employees in general environmental issues and individual 

workplace environmental responsibilities  

❖ Ensure that an effective closure strategy is in place at all stages of project development 

and that progressive reclamation is undertaken as early as possible to reduce potential 

long-term environmental and community impacts  

❖ Implement monitoring programmes to provide early warning of any deficiency or 

unanticipated performance in environmental safeguards  

❖ Conduct periodic reviews to verify environmental performance and to continuously 

strive towards improvement  

10.1.1 Description of the Administration and Technical Setup  

 The Environment Monitoring Cell discussed under chapter VI will ensure effective 

implementation of environment management plan and to ensure compliance of environmental 

statutory guidelines through Mine Management Level of the proposed quarry.  
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The said team will be responsible for:  

❖ Analysis of the water and air samples collected through external laboratory  

❖ Monitoring of the water/ waste water quality, air quality and solid waste generated  

❖ Implementation and monitoring of the pollution control and protective measures/ devices 

which shall include financial estimation, ordering, installation of air pollution control 

equipment, waste water treatment plant, etc.,  

❖ Co-ordination of the environment related activities within the project as well as with 

outside agencies  

❖ Collection of health statistics of the workers and population of the surrounding villages  

❖ Green belt development  

❖ Monitoring the progress of implementation of the environmental monitoring programme  

❖ Compliance to statutory provisions, norms of State Pollution Control Board, Ministry of 

Environment and Forests and the conditions of the environmental clearance as well as 

the consents to establish and consents to operate.  

10.2  Land Environment Management  

 Landscape of the area will be changed due to the quarrying operation, restoration of the 

land by converting the quarry pit into temporary reservoir and the remaining part of the area 

(un utilized areas, infrastructure, haul Roads) will be utilized for greenbelt development. 

Aesthetic of the Environment will not be affected. There is no major vegetation in the project 

area during the course of quarrying operation and after completion of the quarrying operation 

thick plantation will be developed under greenbelt development programme. 

Table 10.1: Proposed Controls for Land Environment 

Control Responsibility  

Designing vehicle wash-down system so that all washed water is 

captured and passed through grease and oil separators.  

Mines Manager  

Refueling will be carried out in a safe location, away from vehicle 

movement pathways  

Mine Foreman &  

Mining Mate  

No external dumping i.e., outside the project area  Mine Foreman  

Greenbelt on dumps and its maintenance  Environment Officer  

Garland drains with catch pits to be provided all around the project 

area to prevent run off affecting the surrounding lands.  

Environment Officer  

The periphery of Project area will be planted with thick plantation to 

arrest the fugitive dust, which will also act as acoustic barrier.  

Mines Manager  

Thick plantation using native flora spices will be carried out on the 

backfilled area.  

Mines Manager  
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There will be formation of a small surface water body in the mined-

out area, which can be used for watering the greenbelt at the 

conceptual stages.  

Environment Officer  

10.3 Soil Management 

10.3.1 Top Soil Management  

 During the scheme of mining period, there is no topsoil production. According to the 

mining plan of the past 5 years, about 40,386m3 of topsoil was removed and the topsoil has 

been preserved to facilitate greenbelt development on the backfilled area during mine closure.  

10.3.2 Overburden / Waste and Side Burden Management  

❖ About 20,027m3 of waste will be removed and temporarily store at predetermined places 

as the per mining plan and will be backfilled during mine closure.  

Table 10.2 Proposed Controls for Soil Management 

Control Responsibility  

backfilling process during mine closure as per mining plan  Mines Manager  

The dump slopes will be planted with deep rooting shrubs, grasses 

and creepers for stabilizing them  

Environment Officer  

Garland drains are to be paved around the dump area to arrest 

possible wash off in the rainy seasons  

Mines Manager  

Surface run-off from the surface dumps via garland drains will be 

diverted to the mine pits  

Mine Foreman &  

Mining Mate  

The backfilled area shall be covered with the soil for green belt 

development  

Environment Officer  

Design haul roads and other access roads with drainage systems to 

minimize concentration of flow and erosion risk  

Environment Officer  

keeping records of mitigation of erosion events, to improve on 

management techniques  

Environment Officer  

The overall slope of the dump is maintained at angle of repose not 

exceeding 37° from horizontal  

Mines Manager  

The retaining wall has to be made to arrest the waste dump spills  Mines Manager  

A monitoring map with information including their GPS 

coordinates, erosion type, intensity, and the extent of the affected 

area, as well as existing control measures and assessment of their 

performance  

Environment Officer  

Empty sediment from sediment traps  Environment Officer  
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Maintain, repair or upgrade garland drain system  

Test soils for pH, EC, chloride, exchangeable cations, particle size 

and water holding capacity  

Mines Manager  

10.4 Water Management 

 Water is a key component in mining projects as it is required for, and affected by, 

mining activities. Effective water management is important for a variety of reasons including: 

uninterrupted operation of the mine, compliance with operational permissions and applicable 

legislation, and minimization of effects on the receiving environment. 

 This section focuses on actions for avoidance, mitigation, and control, as well as a 

water management monitoring program – 

❖ To protect water-related resources, and avoid harmful impacts;  

❖ To supply and retain water for mines operations;  

❖ to define water-related environmental control structures; and  

❖ To manage water to ensure that any discharges are following the applicable water quality 

levels and guidelines.  

Table 10.3 Proposed Controls for Water Environment 

Control Responsibility 

To maximize the reuse of pit water for water supply  Mines Manager  

Temporary and permanent garland drain will be constructed to 

contain the catchments of the mining area and to divert runoff from 

undisturbed areas through the mining areas  

Environment Officer  

Natural drains/nallahs/brooklets outside the project area should not 

be disturbed at any point of mining operations  

Safety distance of 50m will be always maintained from the odai 

and oorani  

Mines Manager  

Mine pit water is used for dust suppression and greenbelt 

development utilization of mine pit water is optimal and effective 

ways  

Environment Officer  

Ensure there is no process effluent generation or discharge from 

the project area into water bodies  

Environment Officer  

Domestic sewage generated from the project area will be disposed 

in septic tank and soak pit system  

Mines Manager  

Fast growing grasses, small plants and bushes will be grown on the 

overburden dumps to control soil erosion and siltation  

Mines Manager  

Retention walls and garland drains will be constructed around toe 

of waste dumps to arrest silt wash off from dumps during monsoon  

Environment Officer  
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Rainwater harvesting measures will be adopted in the project area 

and in nearby villages to maintain and enhance the ground water 

table of the area  

Environment Officer  

Regularly assess and modify Water Management Plan to adapt to 

changing work plans and site conditions  

Environment Officer  

Familiarize all site personnel with the purpose and content of the 

Water Management Plan, and their responsibilities in its 

implementation  

Environment Officer  

Water management and sediment control structures and facilities 

will be regularly inspected and maintained according to the 

monitoring schedules  

Environment Officer  

Monthly or after rainfall, inspection for performance of water 

management structures and systems  

Environment Officer  

Conduct ground water and surface water monitoring for parameters 

specified by State Pollution Control Board (SPCB)  

Mines Manager  

Source: Proposed by FAE‟s & EIA Coordinator 

10.5 Air Quality Management 

 The proposed mining activity would result in the increase of particulate matter 

concentrations due to fugitive dust. Daily water sprinkling on the haul roads, approach roads 

in the vicinity would be undertaken and will be continued as there is possibility for dust 

generation due to truck mobility. It will be ensured that vehicles are properly maintained to 

comply with exhaust emission requirements. 

Table 10.4 Proposed Controls for Air Environment 

Control Responsibility  

Generation of dust during excavation is minimized by water 

sprinkling on working face  

Mines Manager  

Develop thick Greenbelt with tall growing trees and thick foliage 

cover all along the boundary of the project (7.5 Meter Buffer Zone) 

to arrest dust spreading outside the project area and to be 

maintained. This plantation cover will also act as an acoustic 

barrier  

Environment Officer  

Daily maintenance of haul roads and daily water sprinkling to 

minimize the generation of fugitive dust due to movement of heavy 

earth moving machineries on it  

Mines Manager  

Handle the waste from the mine pit to respective dumps and 

backfilling during closure process, fugitive dust is anticipated. this 

Mines Manager &  

Environment Officer  
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fugitive emission can be controlled by well-maintained 

machineries, well maintained haul roads water sprinkling on haul 

roads twice a day. Besides it is also advised not to handle the waste 

during high windy periods  

Wet drilling procedure /drills with dust extractor system to control 

dust generation during drilling at source itself to be implemented  

Environment Officer  

Plantation will be carried out on surface dumps, backfilled area and 

top benches of the mined-out area  

Environment Officer  

Water reservoir will be developed in the left over mined out pit, 

which will serve as additional surface water resources for the 

nearby villages  

Environment Officer  

Maintenance as per operator manual of the equipment and 

machinery in the mines to minimizing air pollution and noise 

generation  

Mines Manager  

Over loading of trucks should be avoided  Mines Manager  

All the mining equipment and trucks has been controlled with 

emission norms  

Environment Officer  

The village roads used for mineral transport will be maintained 

weekly and monthly basis to avoid fugitive dust emissions  

Mines Manager  

Dust mask are provided to the workers working in high dust 

generating areas and continue to provide the same  

Mines Manager  

Weekly and Monthly maintenance of deployed machineries, to 

reduce gaseous emission  

Mines Manager  

Ambient Air Quality Monitoring carried out in the project area and 

in surrounding villages to access the impact due to the mining 

activities and the efficacy of the adopted air pollution control 

measures  

Environment Officer  

Monitor meteorological conditions (temperature, wind, rainfall)  Environment Office  

Source: Proposed by FAE‟s & EIA Coordinator 

10.6 Noise Management 

 There will be intermittent noise levels due to vehicular movement, trucks loading, 

drilling and blasting and cutting activities. No mining activities are planned during night time. 
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Table 10.5 Proposed Controls for Noise Environment 

 Control  Responsibility  
A thick greenbelt to be developed all along the Buffer Zone (7.5 
Meters) of the project area to attenuate the noise and the same will 
be maintained  

Mines Manager  

Plantation activities to be carried out on surface dumps and 
infrastructure facilities, these plantations will help in attenuating 
the noise levels  

Environment Officer  

Preventive maintenance of mining machinery and replacement of 
worn-out accessories to control noise generation  

Mines Manager  

Deployment of mining equipment with an inbuilt mechanism to 
reduce noise  

Environment Officer  

Provision of earmuff / ear plugs to workers working in noise prone 
zones in the mines  

Environment Officer  

Provision of effective silencers for mining machinery and transport 
vehicles  

Environment Officer  

Provision of sound proof AC operator cabins to HEMM  Environment Officer  
Sharp drill bits are used to minimize noise from drilling  Environment Officer  
Controlled blasting technologies are adopted by using delay 
detonators to minimize noise from blasting  

Mines Manager  

Annual ambient noise level monitoring to be carried out in the 
project area and in surrounding villages to access the impact due to 
the mining activities and the efficacy of the adopted noise control 
measures. Additional noise control measures will be adopted if 
required as per the observations during monitoring  

Environment Officer  

Undertake noise or vibration monitoring in response to a complaint 
(from any sensitive receptor).  

Mines Manager  

Change the burden and spacing by altering the drilling pattern 
and/or delay layout, or altering the hole inclination during initial 
stage of operation  

Mines Manager  

If a noise or vibration complaint is received, follow the complaints 
and inquiries  

Environment Officer  

Undertake noise or vibration monitoring half yearly  Environment Officer  
Source: Proposed by FAE‟s & EIA Coordinator 

10.7 Ground Vibration and Fly Rock Control 

Table 10.6 Proposed Controls for Ground vibration & Fly rocks 

  Control  Responsibility  

Controlled blasting using delay detonators will be carried out to 

maintain the PPV value (below 8Hz) well within the prescribed 

standards of DGMS  

Mines Manager  

Drilling and blasting during initial stage will be carried under the 

supervision of qualified persons  

Mines Manager  

Proper stemming of holes should be carried out with statutory 

competent qualified blaster under the supervision of statutory 

mines manager to avoid any anomalies during blasting  

Mines Manager  
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Prior to blasting within 500 meters of the lease boundary, establish 

a fly rock exclusion zone within adjacent properties and check with 

landholders that the area is not occupied by humans, blast 

clearance zones are applied for all blasts.  

Environment Officer  

Undertake vibration monitoring  Environment Officer  

Source: Proposed by FAE‟s & EIA Coordinator 

10.8 Biological Environment Management 

 The mine management will take all necessary steps to avoid the impact on the ecology 

of the area by adopting suitable management measures in the planning and implementation 

stage. During mining, thick plantation will be carried out around the project periphery, on 

safety barrier zone, on top benches of mined out area, backfilled area, etc., the water reservoir 

will be developed in lower benches of the mined-out area at conceptual stage will be used for 

the maintenance of green belt after the closure of mine. 

 Following control measures are proposed for its management and will be the 

responsibility of the environment officer. 

❖ Greenbelt development all along the safety barrier of the project area  

❖ The main attributes that retard the survival of sapling is fugitive dust, this fugitive dust 

can be controlled by water sprinkling on the haul roads and constructing a sprinkler near 

the newly planted area.  

❖ Year wise plantation should be recorded and monitored based on: 

• The area of plantation.  

• Period of plantation  

• Type of plantation  

• Spacing between the plants  

• Type of manuring and fertilizers and its periods  

• Lopping period, interval of watering  

• Survival rate  

• Density of plantation  

❖ The ultimate reclamation planned leaves a congenial environment for development of 

flora & immigration of small fauna through green belt and water reservoir. The green 

belt and water reservoir developed within the Project at the end of mine life will attract 

the birds and animals towards the project area in the post mining period.  

The objectives of the greenbelt development plan are – 
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❖ Provide a green belt around the periphery of the quarry area to combat the dispersal of 

dust in the adjoining areas,  

❖ Protect the erosion of the soil, Conserve moisture for increasing ground water recharging,  

❖ Restore the ecology of the area, restore aesthetic beauty of the locality and meet the 

requirement of fodder, fuel and timber of the local community.  

 A well-planned Green Belt with multi rows (three tiers) preferably with long canopy 

leaves shall be developed with dense plantations around the boundary and haul roads to prevent 

air, dust noise propagation to undesired places and efforts will be taken for the enhancement 

of survival rate. 

10.8.1 Species Recommended for Plantation 

Following points have been considered while recommending the species for plantation:  

❖ Creating of bio-diversity.  

❖ Fast growing, thick canopy cover, perennial and evergreen large leaf area,  

❖ Efficient in absorbing pollutants without major effects on natural growth  

Table 10.7 Recommended Species to Plant in the Greenbelt 

S. 

No. 

Botanical 

Name of the 

Plant 

Family 

Name 

Common 

Name 
Category 

Height 

(m) 
Regenerations 

Efficiency 

of Dust 

Removal 

(%) 

1 Azadirachta 

indica 

Meliaceae Neem, 

Vembu 

Tree 
15– 
20 

Seedlings 25.54 

2 Techtona 

grandis 

Lamiaceae Teak 

 

Tree 
40 Seedlings 14.94 

3 Polyalthia 

longifolia 

Annonaceae Nettilingam Tree 
10 Seedlings 29.84 

4 Albizia 

lebbeck 

Fabaceae Vagai Tree 18– 
   30 

Seedling 23.03 

5 Delonix regia Fabaceae Cemmayir-

konrai 

Tree 
12 Cuttings 18.05 

6 Nerium 

indicum 

Apocynaceae Arali Shrub    2– 
6 

Cuttings 12.3 

7 Bougainvilliea 

glavra 

Nycaginaceae Kakithapoo Shrub 
4 Cuttings 21.35 

8 

 

Hibiscus rosa 

sinensis 

Malvaceae seamparuthi shrub 
3 Cuttings 21.09 

Source: Proposed by FAE’s & EIA Coordinator 

10.9 Occupational Safety & Health Management 

 Occupational safety and health are very closely related to productivity and good 

employer-employee relationship. The main factors of occupational health in mines are fugitive 



159 

 

dust and noise. Safety of employees during mining operation and maintenance of mining 

equipment will be taken care as per Mines Act 1952 and Rule 29 of Mines Rules 1955. To 

avoid any adverse effect on the health of workers due to dust, noise and vibration sufficient 

measures have been provided. 

10.9.1 Medical Surveillance and Examinations  

❖ Identifying workers with conditions that may be aggravated by exposure to dust & noise 

and establishing baseline measures for determining changes in health.  

❖ Evaluating the effect of noise on workers  

❖ Enabling corrective actions to be taken when necessary  

❖ Providing health education  

 The health status of workers in the mine shall be regularly monitored under an 

occupational surveillance program. Under this program, all the employees are subjected to a 

detail’s medical examination at the time of employment. The medical examination covers the 

following tests under mines act 1952. 

❖ General Physical Examination and Blood Pressure  

❖ X-ray Chest and ECG  

❖ Sputum test  

❖ Detailed Routine Blood and Urine examination  

The medical histories of all employees will be maintained in a standard format annually. 

Thereafter, the employees will be subject to medical examination annually. The above tests 

keep upgrading the database of medical history of the employees. 

10.9.2 Proposed Occupational Health and Safety Measures  

❖ Providing a clean working environment that is conductive to safety & health annually  

❖ Employee involvement and commitment in the implementation of health and safety 

guidelines  

❖ Implementing safety and health management system and assessing the effectiveness 

through periodic audits  

❖ Setting of safety and health objectives based on comprehensive strategic plans and 

measure performance against these plans  

❖ Provision of necessary standard personal protective equipment’s (PPE)  

❖ Ensuring that all employees at all levels receive appropriate training and are competent 

to carry out their duties and responsibilities.  

❖ Provision of rest shelters for mine workers with amenities like drinking water, fans, 

toilets urinals, canteen etc.,  

❖ Rotation of workers exposed to noisy areas.  
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❖ Daily dust suppression on haul roads to prevent fugitive dust emission into the air.  

❖ First-aid facility at the mine office.  

10.9.3 Health and Safety Training Programme 

 The company shall provide special induction program along with machinery 

manufacturers for the operators and co-operators to run and maintain the machinery effectively 

and efficiently. The training program for the supervisors and office staffs will be arranged in 

the Group Vocational Training Centres in the State. And engage an Environmental Consultants 

to provide periodical training to all the employ to carry out the mining operation in and eco-

friendly manner. 

 Table 10.8 List of Periodical Trainings Proposed for employees 

Course Personnel Frequency Duration Instruction 
New-hire 
Training  

All new hires 
exposed to 
mine hazards  

Once  One 
week  

Employee rights, Supervisor 
responsibilities, Self-rescue  
Respiratory devices, 
Transportation controls, 
Communication systems,  
Escape and emergency 
evacuation,  
Ground control hazards,  
Occupational health hazards,  
Electrical hazards, First aid, 
Explosives  

Task Training  
Like Drilling, 
Blasting, 
Stemming, 
safety, Slope 
stability, 
Dewatering, 
Haul Road 
maintenance,  

Employees 
assigned to 
new work 
tasks  

Before new  
Assignments  

Variable  Task-specific health &safety 
procedures and SOP for 
various mining activity.  
Supervised practice in 
assigned work tasks.  

Refresher  
Training  

All 
employees 
who received 
new-hire 
training  

Yearly  One 
week  

Required health and safety 
standards  
Transportation controls  
Communication systems  
Escape ways, emergency 
evacuations, Fire warning 
Ground control hazards First 
aid, Electrical hazards  
Accident prevention  
Explosives, Respirator 
devices  

Hazard  
Training  

All 
employees  
exposed to 
mine  
hazards  

Once  Variable  Hazard recognition and 
avoidance  
Emergency evacuation 
procedures  
Health standards  
Safety rules, Respiratory 
devices  

Source: Proposed by FAE‟s & EIA Coordinator as per DGMS Norms 
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10.10 Budgetary Provision for Environmental Management 

 Adequate budgetary provision has been made by the Company for execution of 

Environmental Management Plan. The Tables 5.2 and 5.3 give overall investment on the 

environmental safeguards and recurring expenditure for successful monitoring and 

implementation of control measures (including reclamation). 

Table 10.9 Capital and Recurring Cost of EMP 

Attribut
e Activity Mitigation measure 

Provision for 
Implementatio

n 

Capital 
Cost 
INR 

Recurrin
g Cost 
INR 
Per 

annum 

Air 
Quality 

Haul Road 
Dust 

Suppression 

Compaction, 
gradation and 
drainage on both 
sides 

Rental Dozer & 
d rainage 

construction on 
haul road length 
600 m @ 300/ 

Meter 

180,000/- 20,000/- 

Fixed Water 
Sprinkling 
Arrangements + 
twice a day water 
sprinkling by own 
water tankers 

Water @ Rs 
100/- per tanker 

7,00,000/
- 70,000/- 

Air Quality will be 
regularly monitored 
as per norms within 
ML area & Ambient 
Area 

Yearly 
Compliance as 

per CPCB 
norms 

0 76,000/- 

Mine Pit 
Operations 

Wet drilling will be 
practiced Provision made 

in Operating 
Cost 

0 0 
Controlled delay 
blasting will be used 

Truck 
Loading 

No overloading of 
trucks/tippers/tractor
s 

Manual 
Monitoring 

through Security 
guard 

0 5,000/- 

Stone carrying trucks 
will be covered by 
tarpaulin to avoid 
escape of 
fines to the 
atmosphere 

Monitoring if 
trucks will be 

covered by 
tarpaulin 

0 5,000/- 

Enforcing speed 
limits of 20 km/hr 
within ML area 

Manual 
Monitoring 

through Security 
guard 

0 5,000/- 

Regular monitoring 
of exhaust fumes as 
per RTO norms 

Monitoring of 
Exhaust Fumes 0 5,000/- 
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Transportatio
n over 
roads 

Regular sweeping 
and maintenance of 
roads for at least 
about 200 m from 
quarry entrance 

Provision for 3 
labours @ 

Rs.10,000/labou
r (Contractual) 

0 30,000/- 

Installing wheel 
wash system near 
exit gate of quarry 

Installation + 
Maintenance + 

Supervision 
50,000/- 20,000/- 

  

Attribute Activity Mitigation measure Provision for 
Implementation 

Cost of EMP INR 

Capital 
Cost 
INR 

Recurring 
Cost INR 

Noise 
Management 

Mine Pit 
Operations 

Source of noise will 
be during operation of 
transportation 
vehicles, HEMM for 
this proper 
maintenance will be 
done at regular 
intervals. 

Provision made 
in Operating 

Cost 
0 0 

Oiling & greasing of 
Transport vehicles 
and HEMM at regular 
interval will be done 

Provision made 
in Operating 

Cost 
0 0 

Adequate silencers 
will be provided in all 
the diesel engines of 
vehicles. 

Provision made 
in Operating 

Cost 
0 0 

It will be ensured that 
all transportation 
vehicles carry a 
fitness certificate. 

Provision made 
in Operating 

Cost 
0 0 

Plantation along 
periphery of lease 
area will act as 
attenuation. 

Provision made 
in Operating 

Cost 
0 0 

Vibrations Drilling & 
Blasting 

Safety tools and 
implements that are 
required will be kept 
adequately near 
blasting site at the 
time of charging. 

Provision made 
in OHS part 0 0 

Proper warning 
system before blasting 
will be adopted and 
clearance of the area 

Installation of 
Warning System 25,000/- 2,000/- 
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before blasting will be 
ensured. 

Provision for Portable 
blaster shed 

Installation of 
Portable blasting 

shelter 
50,000/- 2,000/- 

 

Attribute Activity Mitigation measure Provision for 
Implementation 

Cost of EMP INR 

Capital 
Cost INR 

Recurring 
Cost INR 

Surface 
Water 

Water 
collected 

during 
Monsoon 

period 

During monsoon 
period surface runoff 
around the quarry will 
follow the garland 
drains/storm water 
drains as per natural 
drain pattern. Eroded 
sediments, through a 
garland drain will be 
entrapped before being 
discharged to the 
natural drainage 
system. Otherwise, the 
water from garland 
drains shall be 
collected in temporary 
pit reservoirs, after 
settling and this 
collected water shall 
be used for a 
plantation and dust 
suppression. 

Provision for 
garland drain 
drains @ Rs. 

300/Running 
Meter (Provision 
for 

Peripheral 
Length 600 m) + 
Recurring for 
maintenance 

1,80,000/- 20,000/- 

Solid 
Waste 

Mine Pit 
Operations 

Any domestic waste 
generated due to 
human activity will be 
collected and handed 
over to solid waste 
handling agency. 

Provision for 
domestic waste 
collection and 

disposal through 
authorized 
agency (Capital 

Cost Member 
ship fee + 
Recurring for 

collection 
/disposal 
charges) 

25,000/- 20,000/- 

Provision for dust bins 
etc. 

Installation of 
dust bins 10,000/- 2,000/- 

Toilets/ 

Sanitation 
Mine Pit 
Operations 

Bio toilets will be 
made available outside 
mine lease on the land 
of owner itself 

Provision made 
in Operating 
Cost 

0 0 
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EC 
Condition 

Display 
Board  

Fixed Display 
Board at the 
Quarry Entrance 
as permanent 
structure 

30,000/- 1,000/- 

 

Attribute Activity 
Mitigation 

measure 
Provision for 

Implementation 

Cost of EMP INR 

Capital 

Cost INR 
Recurring 

Cost INR 

Occupational 

Health 

and Safety 

Mine Pit 
Operations 

Workers will 
be provided 
with Personal 
Protective 
Equipment's 

Provision of 25 
kits 

0 1,00,000/- 

Health 
checkup for 
workers will be 
provisioned 

IME & PME 
Health check up 

0 87,000/- 

First aid 
facility will be 
provided 

Provision of 5 
kits 

0 20,000/- 

Mine will have 
safety 
precaution 
signages, 
boards. 

Provision for 
signages and 
boards made 

20,000/- 2,000/- 

Barbed Wire 
Fencing to 
quarry area 
will be 
provisioned. 

Wire Fencing @ 
300 per Meter 
for 1050 m 

3,15,000/- 30,000/- 

Development 

of 

Green Belt 

Mine Pit 
Operations 

Transportation 
over roads 

About 360 
trees along 
peripheral 
length within 
7.5 m safety 
zone of quarry 
will be planted 
in five years. 
(Two Tier 
Plantation) 

Site clearance, 
preparation of 
land, digging of 
pits / 

trenches, soil 
amendments, 
transplantation 
of saplings @ 
100 per plant  

1,86,000/- 20,000/- 
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About 100 
trees for five 
years will be 
planted for 1 
km area on 
transport road 
on both sides. 

As above and 
maintenance @ 
10,000/- every 
year 

50,000 10,000/- 

Mine 

Closure 

Activity 

Mine Pit 
Operations 

Closure 
includes 
Greenbelt 
development, 
wire fencing, 
drains 

Provision made 
in Closure Cost 

0 0 

Traffic 

Management 

Mine Pit 
Operations 

Transportation 
over roads 

No parking 
will be 
provided on 
the transport 
routes. 
Separate 
provision on 
the Northern 
part of ML will 
be made for 
vehicles 
/HEMMs. 
Flaggers will 
be deployed 
for traffic 
management 

Parking area 
with shelter and 
flags 

1,00,000/- 10,000/- 

TOTAL EMP BUDGET 19,21,000/-  5,62,000/- 

In order to implement the environmental protection measures, an amount of Rs. 19.21 

lakhs as capital cost and Rs. 5.62 lakhs as recurring cost is proposed considering present 

market scenario. 
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CHAPTER XI 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

11.1 GENERAL 

 The proponent Thiru. P. Velmani applied for multi coloured Granite quarry lease over 

an Extent of 4.34.0 ha, located in S.F. Nos:456 & 25/1, Nadanthai and Irrukkur Village, 

Paramathivelur Taluk and Namakkal District. The Precise area Communication has been 

granted as per Govt. letter No. 8537/MM5/2014, dated: 24.04.2015. to get approved Mining 

Plan and Environment Clearance from SEIAA, TN. The mining plan was approved by 

Department of Geology and Mining, Guindy, Chennai vide Letter No. Rc.No. 

4166/MM4/2020, dated 07.10.2020. 

 There are two Existing quarries located within the radius of 500m from the proposed 

project site, since the project falls in the cluster category as per the MoEF & CC Notification 

2269 (E) Dated 1st July 2016.Hence this cumulative Impact study is conducted covering 2 

Existing quarry and 1 proposed quarry (This project). This Draft EIA/EMP Report is prepared 

and submitted for conducting Public Hearing as the projects falls under B1 Category. 

Cumulative EIA/ EMP study was carried out considering the two existing quarries and one 

proposed quarry in the cluster. 

11.2 PROJECT DESCRIPTION 

Table 11.1 Salient Features of the Proposed Project 

Name of the Quarry Nadanthai and Irrukkur Multicolour Granite quarry 

Quarry Owner Name  Thiru. P. Velmani 

Type of Project  Multi-colour Granite quarry  

Survey Nos. 456 & 25/1 

Land Type Patta land vide Patta. No: 1265 & 1396 

Extent 4.34.0 Ha 

Lease period 20 years 
Mining Plan Period 5 Years 
Life of the Mine 20 years 
Existing Depth Pit-I:132m (L) x 72m(W) x 12(D)                    

Pit-II:50m (L) x 34m(W) x 2(D) 
Previous lease particulars                               - 
Proposed Depth for five years 
plan period 

39m BGL Multi colour Granite 

Ultimate Depth The ultimate depth of quarrying is about 44m. 
Toposheet No. 58 E/16 
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Latitude between 11°10’40.60’’N to11°10’48.77’’N 
Longitude between 77°58’18.81’’E to 77°58’28.30’’E 
Highest Elevation 187m MSL 
Topography The area exhibits flat terrain. The gradient is gentle 

towards southeast and altitude of the area ranges from 
179m to 187m above from MSL.  

Method of Mining The quarrying operation is carried out by open cut 
mechanized mining method with 5m bench height and 
a 5m bench width. 

 
 
 
 
Machinery 
 proposed  
 

Jack Hammer  8 

Compressor 2 
Tippers 2 
Crawler Crane 1 
Excavator 2 
Generator  2 
Diamond Wire saw 2 

Proposed manpower deployment  43  

Project cost  Rs. 3,17,37,000/- 
CER cost                Rs.  6,34,740/- 

Source: Approved Mining Plans and Survey of India Toposheet 

• There is no forest land involved in the study area, the area is devoid of major 

cultivation and trees.  

• The Topography of the cluster project area (Proposed quarries) is an undulated 

topography, with Granite outcrops, which is site specific, non – Captive use, opencast 

Mechanized quarry. 

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

• Elevation is 179m to 187 m above from MSL, showing gentle gradient towards South 

east.   

• There is no forest land involved in the proposed project area and the area is devoid of 

major cultivation.  

 

Table 11.2 Land Use Data at Present, During Scheme of Mining, and at the End 

Of Mine Life 

Description Present Land Use 

Area (ha) 

Land Use Area 

Required during 

the Scheme of 

Mining (ha) 

Land Use Area at 

the end of mine life 

(ha) 

Area under quarry 1.02.5 Nil 3.59.0 

Waste Dump 0.37.3 Nil Backfilled 

Infrastructure Nil Nil Nil 
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Roads 0.02.0 0.21.9 0.04.0 

Green Belt Nil 2.70.3 0.54.2 

Stocking Blocks 2.92.2 2.92.2 0.16.8 

Total 4.34.0 2.92.2 4.34.0 

Source: Approved Mining plan 

Table 11.3 Resources and Reserves of Proposed Project 

Description 
ROM in 

m3 

Granite 

recovery 

@60 

% In m3 

Granite waste 

@40% recovery 

Top Soil 

in m3 

Weathered 

Rock 

in m3 

Geological 
Resources 

16,61,880 9,97,128 6,64,752 56,572 65,236 

Mineable 
Reserves 

6,14,945 3,68,967 2,45,978 40,386 42,384 

Year wise 
Production 

50,069 30,042 20,027 ---- ---- 

Source: Approved Mining Plan 

Table 11.4 Water Requirement  

Purpose Quantity Source 

Dust Suppression    2 KLD From Existing bore wells from nearby area. 

Green Belt development 1.0 KLD From Existing bore wells from nearby area. 

Drinking and Domestic 

purpose 

    1.8KLD For Drinking purpose Packaged drinking 

water will be brought from nearby approved 

water vendors. 

For domestic purpose Bore well water will be 

utilized 

Total 4.8 KLD   

 

11.3 DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 

11.3.1 Base line environmental study  

 Collection of base line data is an integral part of the preparation of environmental 

impact assessment reports. The baseline monitoring study has been carried out during March, 

2022 to May 2022 to assess the existing environmental scenario in the area. For the purpose of 

EIA studies, mine lease area was considered as the core zone and area outside the mine lease 

boundary up to 10km radius from the lease boundary was considered as buffer zone. 
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❖ Land  

❖ Water  

❖ Air  

❖ Noise  

❖ Biological  

❖ Socio-economic status 

11.3.2 Land Environment  

❖ The existing land use pattern of the study area based on the latest satellite imagery is 

given below:  

Table 11.5 Land Use / Land Cover Table 10 Km Radius 

S. No. Classification Area in ha Area in % 

1 Barren Rocky/Stony waste/ 

sheet rock area  
110 0.36% 

2 Crop Land  24161 79.58% 

3 Dense Forest  483 1.59% 

4 Fallow Land  1681 5.54% 

 5. Land affected by salinity  6 0.02% 

6 Land with or without scrub  271 0.89% 

7 Mining/Industrial waste lands  344 1.13% 

8 Plantations 2682 8.83% 

9 Sands-Desertic/coastal  40 0.13% 

10 Settlement  369 1.21% 

11 Water bodies  215 0.71% 

                                                        Total  30361 100 

 Source: Survey of India Toposheet and Landsat Satellite Imagery  

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

BMTPC, Vulnerability Atlas of Seismic zone of India IS: 1893 – 2002. The project area falls 

in the hard rock terrain on the peninsular shield of south India which is highly stable. 

11.3.3 SOIL CHARACTERISTICS 

Physical Characteristics  

The physical properties of the soil samples were examined for texture, bulk density, 

porosity and water holding capacity. The soil texture found in the study area is Clay Loam Soil 

and Bulk Density of Soils in the study area varied between 1.06 and 1.35 g/cc. The Water 

Holding Capacity ranging from 41.0 to 47.5 %. Porosity of the soil samples ranging from 29.5 

to 34.5 %.  
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Chemical Characteristics  

❖ The nature of soil is slightly alkaline to strongly alkaline with pH range 7.21 to 8.18 

❖ The available Nitrogen content range between 153 to 210kg/ha  

❖ The available Phosphorus content range between 0.88 to 1.21 kg/ha  

❖ The available Potassium range between 30.2 to 52.1mg/kg  

❖ Whereas, the micronutrient as lead (Pb) and Total iron (Fe) were found in the range of 

0.75 to 1.28 mg/kg; 1.05 to 1.89 mg/kg. 

11.3.4 Water Environment 

Surface Water  

The pH value of the water is 7.27-7.71 while turbidity found within the standards. Total 

Dissolved Solids vary from 417 to 459mg/l. Chloride content is 70.2 to 90.1 mg/l. Nitrates 

content is 3.5 to 7.1 mg/l, while sulphates content is 17.3 to 34.0 mg/l.  

Ground Water  

 The pH of the water samples collected ranged from 7.20 to 8.10 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 364-460 mg/l in all samples. The Total 

hardness varied between 110.77 and 185.36mg/l. On Microbiological parameters, the water 

samples from all the locations meet the requirement. The parameters thus analysed were 

compared with IS 10500:2012 and are well within the prescribed limits. 

11.3.5 Air Environment 

 Ambient air quality was monitored for the period of March – May 2022 at 8 locations 

within 10 km radius from the project site. As per the monitoring data, PM2.5 ranges from 21.38 

µg/m3 to 25.68 µg/m3; PM10 ranges from 42.18 µg/m3 to 46.60µg/m3; SO2 from 6.79 µg/m3 to 

8.93 µg/m3; NOx from 22.54 µg/m3 to 27.31 µg/m3. The concentration levels of the pollutants 

fall within the acceptable limits of NAAQS prescribed by CPCB. 

11.3.6 Noise Environment 

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

project area. Noise levels recorded in core zone during day time 48.4 dB (A) Leq and during 

night time 41.1 dB (A) Leq. Noise levels recorded in buffer zone during day time were from 

44.5-49.0 dB (A) Leq and during night time were from 37.6 – 41.6 dB (A) Leq. Thus, the 

noise level for Industrial and Residential area meets the requirements of CPCB. 
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11.3.7 Biological Environment 

 There is no schedule I species of animals observed within study area as per Wildlife 

Protection Act 1972 as well as no species is in vulnerable, endangered or threatened category 

as per IUCN. There is no endangered red list species found in the study area. Hence this small 

operation over short period of time will not have any significant impact on the surrounding 

flora and fauna. 

11.3.8 Socio-Economic Environment 

 An attempt has been made to assess the impact of the proposed mining project at 

Nadanthai and Irrukkur Village on Socio-economic aspect of the study area. The various 

attributes that have been considered are population composition, employment generation, 

occupational shift, household income and consumption pattern. Implementation of the 

Proposed Mine Project will generate both direct and indirect employment. Besides, Mining 

operation will be legally valid and it will bring income to the state exchequer. At present 

seasonal agriculture is the main occupation of the people as more than half of the population 

depends on it. With the implementation of the proposed mining project the occupational 

pattern of the people in the area will change making more people engaged in mining-based 

activities rather in seasonal agriculture. 

11.4 ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION 

MEASURES 

 The summary of anticipated adverse environmental impacts due to the proposed 

project and mitigation measures are given below:  

Table 11.6 Anticipated Impacts & Mitigation Measures 

Impact Mitigation Measure 

Land Environment 

 • Mining will be carried out as per approved 

mine plan in scientific and systematic way  

• Safety Zone or Buffer area will not be 

disturbed for the quarrying operation 

instead plantation will be carried out in the 

safety zone  

• Barbed wire fencing will be constructed all 

along the lease boundary and around the 

quarry pit 

• At conceptual stage, the land use pattern of 

the quarry will be changed into Greenbelt 

area and temporary reservoir  
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• Construction of garland drains all around 

the quarry pit and construction of settling 

traps at strategic location in lower 

elevations to prevent soil erosion due to 

surface runoff during rainfall and also to 

collect the storm water for various uses 

within the proposed area  

Water Environment 

• Decrease in aquifer recharge and increase 

in surface runoff;  

• Disturbance to land drainage, overload 

and erosion of watercourses;  

• Changes to the surface over which water 

flows;  

• Changes to surface and groundwater 

resources quantity and quality due to 

stream blockage and contamination by 

particulate matter or waste;  

• Contamination of aquifers due to removal 

of the natural filter medium.  

 

• Construction of garland drains all around 

the quarry pit and construction of settling 

traps at strategic location in lower 

elevations to prevent soil erosion due to 

surface runoff during rainfall and also to 

collect the storm water for various uses 

within the proposed area  

• De-silting will be carried out before and 

immediately after the monsoon season 

and the settling tank and drains will be 

cleaned weekly, especially during 

monsoons  

• Domestic sewage from site office & 

urinals/latrines provided in project area 

will be discharged through septic tank 

followed by soak pit system.  

• Tippers & HEMM will be washed in a 

designated area and the washed water 

will be routed through drains to a settling 

tank, which has an oil & grease trap, only 

clear water will be reused for greenbelt 

development.  

Air Environment 

• Generation of Fugitive Dust  

• Dust will be generated mainly during 

excavation, loading & unloading 

activities.  

• Gaseous pollutants will by generated 

mostly by the traffic.  

• Reduction in visibility due to dust 

plumes.  

• Coating of surfaces leading to annoyance 

and loss of amenity.  

• Physical and/or chemical contamination 

and corrosion.  

• Haul roads will be well maintained by 

sprinkling water twice a day  

• The access road will be cleaned and 

brushed to ensure that mud and dust 

deposits do not accumulate.  

• To ensure that dust and debris is 

minimised on the access road, all the 

tipper drivers will be instructed to use 

water spray system on all the tyres and 

spray water on the loaded material that is 

provided at the compound area before 

leaving the site  
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• Increase in the concentration of 

suspended particles in runoff water.  

• Coating of vegetation leading to reduced 

photosynthesis,  

• Inhibited growth, destroying of foliage,  

 

• Speed restrictions will be imposed to 

avoid spillage of loaded materials upon 

the road and to reduce wear and tear of 

the road.  

• Weekly inspections of the condition of 

the access road by competent person 

employed, and immediate action will be 

taken to address any potholes or damage 

to the road surface.  

• Dust wetting agents can be mixed with 

the water applied to haul roads during 

hot, dry weather conditions to increase 

the duration that the road surface remains 

damp.  

• Personal Protective Equipment’s will be 
provided to all workers 

• All drilling rods used will have dust 

suppression systems fitted which injects 

water into the hole. 

• Wet gunny bags will be used as a cover 

while drilling. 

• A site speed limit of 20 km/h will be set 

to minimise the potential for dust 

generation 

• Weekly maintenance programme to 

identify machinery due for maintenance, 

based on the number of hours it has been 

in operation. 

• Air filters are renewed after every 1000 

hours of use, unless otherwise indicated 

by an on-board computer system. 

• All site machineries & tippers will be 

serviced and maintained 6 months once 

and drivers will report any defects 

immediately to the site manager to enable 

repairs to be carried out promptly 

Noise and Vibration 

• Annoyance and deterioration of the 

quality of life;  

• Propelling of rocks fragments by 

blasting.  

• Shaking of buildings and people due to 

blasting;  

• Usage of sharp drill bits while drilling 

which will help in reducing noise;  

• Controlled blasting with proper spacing, 

burden, stemming and optimum 

charge/delay will be maintained;  
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 • The blasting will be carried out during 

favourable atmospheric condition and 

less human activity timings by using 

nonelectrical initiation system;  

• Proper maintenance, oiling and greasing 

of machines will be done every week to 

reduce generation of noise;  

• Provision of sound insulated chambers 

for the workers working on machines 

(HEMM) producing higher levels of 

noise;  

• Silencers / mufflers will be installed in all 

machineries;  

• Green Belt/Plantation will be developed 

around the project area and along the haul 

roads. The plantation minimizes 

propagation of noise;  

• Personal Protective Equipment (PPE) 

like ear muffs/ear plugs will be provided 

to the operators of HEMM and persons 

working near HEMM and their use will 

be ensured though training and 

awareness.  

Biological Environment 

• Direct impacts include land clearance 

and excavation causing destruction of 

flora and fauna and loss of habitats;  

• Indirect impacts include habitat 

degradation due to noise, dust, and 

human activity.  

 

• Only some common herbs, shrubs and 

grass will be cleared. So, there will be 

no impact on the biodiversity.  

• Green belt development with suitable 

species will enhance the biodiversity of 

the project area.  

• The core zone or buffer zone does not 

encompass any threatened flora or fauna 

species.  

Socio Economic Environment 

• Health and safety of workers and the 

general public;  

• Increase in traffic volumes and sizes of 

road vehicles  

• Economic issues, including the increase 

in employment opportunities;  

•  

 

• The mining activity puts negligible 

change in the socio-economic profile.  

• Around 35 local workers will get 

employment opportunities  

• New patterns of indirect employment/ 

income will generate.  

• Regular health check-up camp.  

• Assistance to schools and scholarship to 

children will be provided.  
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Occupational Health and Safety 

• Exposure to Dust  

• Noise and Vibration Exposure  

• Physical Hazards  

• Respiratory hazards due to Dust 

exposure  

 

• Provision of rest shelters for mine 

workers with amenities like drinking 

water etc.  

• All safety measures like use of safety 

appliances, such as dust masks, helmets, 

shoes, safety awareness programs, 

awards, posters, slogans related to safety 

etc.  

• Training of employees for use of safety 

appliances and first aid in vocational 

training centre.  

• Weekly maintenance and testing of all 

equipment as per manufacturers’ 
guidelines.  

• Pre placement and Yearly Medical 

Examination of all workers by a medical 

Officer  

• First Aid facility will be provided at the 

mine site.  

• Close surveillance of the factors in 

working environment and work practices 

which may affect environment and 

worker’s health by the mines manager 
employed.  

• Working of mine as per approved mining 

plan and environmental management 

plan  

11.5 ANALYSIS OF ALTERNATIVES  

There are no alternatives suggested as the proposed mining area has the following advantages  

• The mineral deposit occurs in a non-forest area.  

• There is no habitation within the applied lease area; hence no R & R issues exist.  

• There is no river, stream, nallah and water bodies in the or passing through the 

applied my lease.  

• Availability of skilled, semi-skilled and unskilled workers in this region.  

• All the basic amenities such as medical, firefighting, education, transportation, 

communication and infrastructural facilities are accessible.  

• Mine connectivity through road and rail is good.  

• The proposed mining operations do not intersect the ground water level. Hence, no 

impact on ground water environment.  
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11.6 ENVIRONMENTAL MONITORING PROGRAM 

Environmental Monitoring program will be conducted for various environmental 

components as per conditions stipulated in Environmental Clearance Letter issued by SEIAA 

& Consent to Operate issued by TNPCB. 

Table 11.7 Post Project Monitoring Program 

S. 

No. 
ACTIVITY SCHEDULE 

AIR POLLUTION MONITORING 
1 Ambient Air Monitoring of parameters specified by 

TNPCB/SEIAA in their CTO/EC Order within the Applied 
Area  

Once in every Six 
Months  

2 Ambient Air Monitoring of parameters specified by 
TNPCB/SEIAA in their CTO/EC Order outside the 
Applied Area  

Once in every Six 
Months  

WATER QUALITY MONITORING 
3 Monitoring water quality of rain water collected in mine 

pit area. Rain water will be used for plantation purpose.  
Once in every Six 
Months  

4 Monitoring of samples of tube well and open well or 
Surface Water bodies in nearby location. Parameters as per 
IS: 10500:1991  

Once in every Six 
Months  

NOISE QUALITY MONITORING 
5 Noise in the ambient atmosphere within and outside the 

applied area  
Once in every Six 
Months  

GREENBELT MAINTENANCE 
6 Monitor schedule for Greenbelt development as per 

approved mining plan  
Once in every Six 
Months  

SOIL QUALITY MONITORING 
7 Grab Samples within and around the applied area  Once in every Six 

Months  
11.7 ADDITIONAL STUDIES 

11.7.1 Public Consultation  

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

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

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

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

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

11.7.2 Risk Analysis & Disaster Management Plan 

 The methodology for the risk assessment has been based on the specific risk assessment 

guidance issued by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), Dhanbad, vide Circular 

No.13 of 2002, dated 31st December, 2002. The DGMS risk assessment process is intended to 

identify existing and probable hazards in the work environment and all operations and assess 
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the risk levels of those hazards in order to prioritize those that need immediate attention. 

Further, mechanisms responsible for these hazards are identified and their control measures, 

set to timetable are recorded along with pinpointed responsibilities. In the unlikely event that a 

consequence has occurred, disaster management kicks in. This includes instituting procedures 

pertaining to a number of issues such as communication, rescue, and rehabilitation. These are 

addressed in the disaster management plan.  

 Both, the RA and DMP, are living documents and need to be updated whenever there 

are changes in operations, equipment, or procedures Assessment is all about preventing 

accidents and taking necessary steps to prevent it from happening. The Disaster Management 

Plan (DMP) is a guide, giving general considerations, directions, and procedures for handling 

emergencies likely to arise from planned operations. The DMP has been prepared on the basis 

of the Risk Assessment and related findings covered in the report 

11.7.3 Cumulative Impact Study  

 There are 5 existing quarries within a radius of 500 meters from the proposed project 

area. The cumulative production of all the quarries is given in Table 11.9. 

Table 11.8 Cumulative Production of cluster quarries 

Quarry 

Proposed 

Production 

of ROM for 

5 years 

(m3) 

 

Proposed 

Production 

of 

ROM/Day 

(m3) 

 

Daily 

Production 

of Granite 

(m3) 

Daily 

Production 

of Granite 

waste (m3) 

Number of 

Lorry 

Loads/Day 

(Granite) 

P1 50,069 33.38 
20 

(@ 60%) 
13.35 

(@ 60%) 
3.33 

E1 17,100 11.4 
6.84 

(@ 60%) 
4.56 

(@ 40%) 
1.14 

E2 60,050 40.03 
20 

(@ 50%) 
20 

(@ 50%) 
3.33 

E3 15,300 10.20 
6.12 

(@ 60%) 
40.08 

(@ 40%) 
1.02 

E4 17,083 11.38 
6.83 

(@ 60%) 
4.55 

(@ 40%) 
1.14 

E5 51,570 34.38 
10.31 

(@ 30%)  
24.07 

(@ 60%) 
1.72 

Total 2,11,172 140.77 70.10 70.67 11.68 

Source: Approved Mining plan of Respective mines  

 From the Table 11.8, it is known that the overall production of granite ROM per day is 

140.77m3 and overall production of granite is 70.10 m3 per day, number of lorries loads per 

day is 11.68. 
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Table 11.9 Emission Estimation from Quarries within 500 Meter Radius 

Emission Estimation for the Proposed Project (P1) 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM2.5 0.127743997 43400 0.00000294341 

Overall Mine PM10 1.328537572 43400 0.0000306115 

Overall Mine SO2 0.013507931 43400 0.000000311243 

Overall Mine NOX 0.014357692 43400 0.000000330822 

Emission Estimation for Quarry “E1” 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM2.5 0.117571884 28650 0.00000410373 

Overall Mine PM10 1.222747591 28650 0.0000426788 

Overall Mine SO2 0.012978397 28650 0.00000452998 

Overall Mine NOX 0.013579309 28650 0.00000473972 

Emission Estimation for Quarry “E2” 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM2.5 0.116638871 27550 0.0000042337 

Overall Mine PM10 1.21304426 27550 0.000440306 

Overall Mine SO2 0.004455129 27550 0.00000161711 

Overall Mine NOX 0.01243225 27550 0.00000451261 

Emission Estimation for Quarry “E3” 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM2.5 0.349751737 27300 0.0000128114 

Overall Mine PM10 3.637418068 27300 0.000133239 

Overall Mine SO2 0.007476774 27300 0.000000273875 

Overall Mine NOX 0.015043609 27300 0.000000551048 

Emission Estimation for Quarry “E4” 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM2.5 0.384796172 44050 0.00000873544 

Overall Mine PM10 4.00188019 44050 0.0000908486 

Overall Mine SO2 0.036889473 44050 0.000000837445 

Overall Mine NOX 0.015165222 44050 0.000000344273 

Emission Estimation for Quarry “E5” 

Activity Pollutant 
Calculated 

Value (g/s) 

Lease Area in 

m2 

Calculated 

Value (g/s/m2) 

Overall Mine PM2.5 0.315044037 16200 0.0000194472 

Overall Mine PM10 3.276457985 16200 0.00020225 
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Overall Mine SO2 0.002982435 16200 0.000000184101 

Overall Mine NOX 0.012325944 16200 0.000000760861 

Table 11.10 Incremental and Resultant Ground Level Concentration from the Quarries 

within Cluster 

Incremental and resultant ground level concentration from the proposed project-P1 

Pollutants 

Average Baseline 

Value 

(μg/m3) 

Incremental 

Value (μg/m3) 

Total Value 

(μg/m3) 

PM2.5 23.24 10 33.24 

PM10 44.08 10 54.08 

SO2 8.78 3 11.78 

NOX 26.37 3 29.37 

Incremental and resultant ground level concentration from the project area-E1 

PM2.5 23.24 16.06 39.30 

PM10 44.08 16.06 60.14 

SO2 8.78 4.82 13.60 

NOX 26.37 4.82 31.19 

Incremental and resultant ground level concentration from the project area-E2 

PM2.5 23.24 5.62 28.86 

PM10 44.08 5.62 49.70 

SO2 8.78 1.68 10.46 

NOX 26.37 1.68 28.05 

Incremental and resultant ground level concentration from the project area-E3 

PM2.5 23.24 7.49 30.73 

PM10 44.08 7.49 51.57 

SO2 8.78 2.25 11.03 

NOX 26.37 2.25 28.62 

Incremental and resultant ground level concentration from the project area-E4 

PM2.5 23.24 5.08 28.32 

PM10 44.08 5.08 49.16 

SO2 8.78 1.52 10.30 

NOX 26.37 1.52 27.89 

Incremental and resultant ground level concentration from the project area-E5 

PM2.5 23.24 3.96 25.73 

PM10 44.08 15.49 60.15 

SO2 8.78 3.96 12.86 

NOX 26.37 1.98 22.29 

Source: Emission Calculations 

11.8 Project Benefits  

 The Multi Colour Granite Quarry project located in Nadanthai and Irukkur Village of 

Namakkal District has well established roads, communications and other facilities. The impact 
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on the civic amenities substantially will increase due to mining activity. The project envisages 

a direct job opportunity to the local persons, and this includes both technical and non-technical 

persons. Literacy is future expected to increase because of increase income and awareness 

amongst the people. Part of the royalty is given to local bodies by the State Govt. for the welfare 

and development of the village. District Mineral Fund @30% of the Royalty shall be given to 

the Dept. of Geology and Mining, Namakkal District. The State Government will also benefit 

directly from the mine, through increased revenue from royalties, excise duty and etc., 

In addition, the proponent has to pay Corporate Environmental Responsibility (CER) 

@ 2% of the project cost to the benefit of local people likely to be affected by this project 

which amounts to Rs. 6,43,000 for development of green belt and maintenance of sanitation in 

Govt. School, Nadanthai and Irrukkur village and Solar Power Installation of Solar Street 

Lamps Nadanthai and Irrukkur village roads. 

11.9 Environmental Management Plan 

 In order to implement the environmental protection measures, an amount of 

Rs.19.21lakhs as capital cost and recurring cost as Rs. 5.62 lakhs as recurring cost is proposed 

considering present market price considering present market scenario. 

11.10 Conclusion  

 EIA study was performed as per the approved ToR. Various environmental attributes 

were studied relating with aspects of mining activities. The related impacts were identified and 

evaluated. Considering all the possible ways to mitigate the environmental concerns 

Environmental Management Plan was prepared and accordingly fund was allocated.  

 The project will increase the revenue of the State Govt. as well as it will help in the 

social upliftment of the local community. The green belt development programme will help in 

increasing the green cover in the area. Thus, the proposed project is not likely to affect the 

environment or adjacent ecosystem adversely.  

The Mine Management will be responsible for the project review of EMP and its 

implementation to ensure that the EMP remains effective and appropriate. Thus, the proper 

steps will be taken to accomplish all the goals mentioned in the EMP and the project will bring 

the positive impact in the study area. 
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CHAPTER XII 

DISCLOSURES OF CONSULTANT 

The Project Proponent, Thiru. P. Velmani have engaged Geo Technical Mining Solutions, an 

Accredited Organization under Quality Council of India – National Accreditation Board for Education 

& Training, New Delhi, for carrying out the EIA Study as per the ToR Issued. 

Name and address of the consultancy:  

GEO TECHNICAL MINING SOLUTIONS 

No: 1/213B Natesan Complex, 

Oddapatti, Dharmapuri – 636705, 

Tamil Nadu, India. 

Email:info.gtmsdpi@gmail.com 

Web: www.gtmsind.com 

Phone: 04342 232777. 

The accredited experts and associated members who were engaged for this EIA study are given 

below: 

S. 

No. 
Name of the expert In house/ Empanelled 

FAE 

Sector 
Function

al Area 
Category 

1. Shri G. Vageesan 
EIA Coordinator (EC) 

In-house 
1(a)(i) Mining 

 
B 
 

2. Dr.S. Karuppannan 
In-house 

FAE 
 

1(a)(i) 
LU, HG, 

GEO 
B 

3. Dr.M. VijayPrabhu 
In-house  

FAE 
1(a)(i) HG, LU, 

GEO 
B 
 

4. Dr.J. Rajarajeswari In-house 1(a)(i) EB, SC B 
5. Dr.G. Prabakaran In-house 1(a)(i) SE B 

6. Dr.R. ArunBalaji 
In-house 

FAE 
1(a)(i) AP, AQ, 

NV 
B 

7. Mr.J.N.Manikandan Empanelled 
1(a)(i) RH, 

SHW, AP 
B 

8. Dr.S.Malar 
In-house 

FAE 
1(a)(i) 

WP B 

9. Mr.G. UmaMaheswaran 
In-house 

FAE 
1(a)(i) HG, LU, 

GEO 
B 

10. Mr.S. GopalaKrishnan 
In-house 

FAE 
1(a)(i) 

HG, GEO B 

11. Mr.G. Prithiviraj FAA 1(a)(i) LU, HG B 
12. Mr.C. Kumaresan FAA 1(a)(i) NV B 

13. Mr.N. GokulPraveen FAA 1(a)(i) HG B 

14. Mr.S. Dinesh FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

15. Mr.P. Vellaiyan FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

16. Dr.A. Kalaiyarasi Team Member - HG - 
17. Mr.M. Saravannan Team Member - GIS - 

18. Mr.P. Venkatesh 
Team Member - SHW, 

AP, RH 
- 

19. Mr. SriKrishna Team Member - LU, HG - 
Abbreviations 

mailto:info.gtmsdpi@gmail.com
http://www.gtmsind.com/
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EC EIA Coordinator NV Noise and Vibration 

FAE Functional Area Expert SE Socio Economics 

FAA Functional Area Associates HG Hydrology, ground water and water 

conservation 

TM Team Member SC Soil conservation 

GEO Geology RH Risk assessment and hazard management 

WP Water pollution monitoring, 

prevention and control 

SHW Solid and hazardous wastes 

AP Air pollution monitoring, 

prevention and control 

MSW Municipal Solid Wastes 

LU Land Use ISW Industrial Solid Wastes 

AQ Meteorology, air quality 

modelling, and prediction 

HW Hazardous Wastes 

EB Ecology and bio-diversity GIS Geographical Information System 

 
 

DECLARATION BY EXPERTS CONTRIBUTING TO THE EIA & EMP 

Declaration by experts contributing to the EIA/EMP for Nadanthai and Irrukkur 

Village Multicolor Granite Quarry project over a cluster extent of 18.71.5 hectares in 

Nadanthai and Irrukkur Village, Paramathivelur Taluk, Namakkal District of Tamil Nadu. It 

is also certified that information furnished in the above EIA study are true and correct to the 

best of our knowledge. 

 I, hereby, certify that I was a part of the EIA team in the following capacity that 

developed the EIA/EMP report. 

Name   : Shri. G. VAGESAN 

Designation : EIA Coordinator 

Date & Signature :         

 

Period of Involvement :        January 2021 to till date 
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FUNCTIONAL AREA EXPERTS ENGAGED IN THE PROJECT 
Sl. 

No

. 

Functional 

Area 
Involvement Name of the Expert/s Signature 

1 AP 

o Identification of different sources of 
air pollution due to the proposed mine 
activity 

o Prediction of air pollution and propose 
mitigation measures / control 
measures 

Mr.J.N. Manikandan 

 

2 WP 

o Suggesting water treatment systems, 
drainage facilities 

o Evaluating probable impacts of 
effluent/waste water discharges into 
the receiving environment/water 
bodies and suggesting control 
measures. 

 
 
Dr.S. Malar 

 

3 HG 

o Interpretation of ground water table 
and predict impact and propose 
mitigation measures. 

o Analysis and description of aquifer 
Characteristics 

Dr.M. Vijay Prabhu 
 

Mr.G. UmaMaheswaran 
 

Dr.S. Karuppannan 
 

4 GEO 

o Field Survey for assessing the regional 
and local geology of the area. 

o Preparation of mineral and geological 
maps. 

o Geology and Geo morphological 
analysis/description and 
Stratigraphy/Lithology. 

Mr.G. Gopala Krishnan 
 

Mr.G. UmaMaheswaran 
 

Dr.M. Vijay Prabhu 
 

Dr.S. Karuppannan 
 

5 SE 

o Revision in secondary data as per 
Census of India, 2011. 

o Impact Assessment & Preventive 
Management Plan 

o Corporate Environment 
Responsibility. 

Dr.G. Prabhakaran 

 

6 EB 

o Collection of Baseline data of Flora 
and Fauna. 

o Identification of species labelled as 
Rare, Endangered and threatened as 
per IUCN list. 

o Impact of the project on flora and 
fauna. 

o Suggesting species for greenbelt 
development. 

Dr.J. Rajarajeshwari 
 

7 RH 

o Identification of hazards and 
hazardous substances 

o Risks and consequences analysis 
o Vulnerability assessment 
o Preparation of Emergency 

Preparedness Plan 
o Management plan for safety. 

Mr.J.N. Manikandan 
 

 

8 LU 

o Construction of Land use Map 
o Impact of project on surrounding land 

use 
o Suggesting post closure sustainable 

land use and mitigative measures. 

Dr.S. Karuppannan 
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9 NV 

o Identify impacts due to noise and 
vibrations 

o Suggesting appropriate mitigation 
measures for EMP. 

Dr.R. Arun Balaji 
 

10 AQ 

o Identifying different source of 
emissions and propose predictions of 
incremental GLC using AERMOD. 

o Recommending mitigations measures 
for EMP 

Dr.R. ArunBalaji 
 

11 SC 
o Assessing the impact on soil 

environment and proposed mitigation 
measures for soil conservation 

Dr.J. Rajarajeshwari 
 

12 SHW 

o Identify source of generation of non-
hazardous solid waste and hazardous 
waste. 

o Suggesting measures for minimization 
of generation of waste and how it can 
be reused or recycled. 

Mr.J.N. Manikandan 

 

 

LIST OF FUNCTIONAL AREAS ASSOCIATES ENGAGED IN THIS PROJECT 

 

S. No. Name 
Functional 

Area 
Involvement Signature 

1 Mr. G. Prithiviraj 
AQ, AP, 
LU, HG 

o Site visit with FAE 
o Provide inputs & Assisting 

FAE with sources of Air 
Pollution, its impact and 
suggest control measures 

o Analyse & provide inputs 
and assist FAE with 
meteorological data, 
emission estimation, 
AERMOD modelling and 
suggesting control measures 

 

2 Mr.N.GokulPraveen HG 

o Site visit with FAE 
o Assisting FAE on sources of 

water pollution, its impacts 
and suggest control measures 

o Assisting FAE in preparation 
of land use maps 

 

3 Mr.C. Kumaresan NV 

o Assist in Resources & 
Reserve Calculation and 
preparation of Production 
Plan & Conceptual Plan 

 

4 Mr. S. Dinesh HG; GEO 

o Site visit with FAE 
o Provide inputs on Geological 

Aspects 
o Assist in Resources & 

Reserve calculation and 
preparation of production 
Plan & Conceptual Plan 

 

5 Mr.P. Vellaiyan HG; GEO 

o Site visit with FAE 
o Assist FAE with collection 

of data  
o Provide inputs by analysing 

primary and secondary data 
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DECLARATION BY THE HEAD OF THE ACCREDITED CONSULTANT 

ORGANIZATION 

I, Dr. S. KARUPPANNAN, Managing Partner, Geo Technical Mining Solutions, 

hereby, confirm that the above-mentioned Functional Area Experts and Team Members 

prepared the cluster EIA/EMP for Nadanthai and Irrukkur village multicolour granite project 

over a cluster extent of 18.71.5 hectares in Nadanthai and Irrukkur Village, Paramathivelur 

Taluk, Namakkal District of Tamil Nadu. It is also certified that information furnished in the 

EIA report is true and correct to the best of our knowledge. 

Signature                  :     

Name      :   Dr. S. Karuppannan 

Designation      :   Managing Partner 

Name of the EIA Consultant Organization :   Geo Technical Mining Solutions 

NABET Certificate No & Issue Date  :   NABET/EIA/2023/IA0067  

                                                                                   Dated: March 30, 2021 

Validity     :   Valid till 29.12.2023 

 

Minutes of 254th Accreditation Committee Meeting for Initial Accreditation held on 29.01.2021. 
 

 



ffiTMT. P. RAJESWARI, I.F.S.,

MEMBER SECRETARY

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT

ASSESSMENT AUTHORITY - TAMIL NADU

3rd Floor, Panagal Maaligai,

No.1 Jeenis Road, Saidapet,

Chennai-15.

Phone No.044-24359973

Fax No. 044-24359975

To

TEBMS OF REFER"ENCE (ToR)

Lr Np.SEIAA-TN/T'.No.8091/SEACiToR-1 140/202-2 .Dated:08'04.?0?2

Thiru.P.Velmani ,,-
S/o.Palani Gounder /

Narasingapuram Post /
Nethaji Nagar, Atrur Taluk /

Salem District - 636106 /'

Sir / Madam, /
Sub: SEIAA, Tamil Nadu Terms of Reference with Public Hearing (ToR) for the

Existing Multi-Colour 
/anite Quarry over an extent of 4.34.0 Ha in SF.No. 456

(ltradanthai) & 2511 (Imrkkur), Nadanthai & Irrukkur Village, Paramathivelur

Taluk, Namakkal District by Thiru.P.Ve(rani - under project category - "B1" and

Schedule S.No. l(a) - ToR issued along with Public Hearing- preparation ol EIA

report - Regarding.

Ref: 1 . Online proposal No.SIA,/TN,MIN I 6607 5/2021 , dated: 27 .07 .2021

2. Your application seeking Terms of Reference submitted on: 2.12.2020

3. Minutes of the 253'd meeting of SEAC held on 11.03.2022, , minutes received

on30.04.2022

4. Minutes of the 4971h meeting of SEIAA held on07.04.2022.

Kindly refer to your proposal submitted to the State Level Impact Assessment Authority for

Terms of Reference.

The project proponent, Thiru.P.Velmani has submitted application seeking ToR for 81

an extent of 4.34.0 Hacategory project in Form-I, for the Existing Multi-Colour Granite Quarry

?
Y

Page I of 17

SEIAA-TN
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Lr No.SEIAA-TN/F.No.8091/SEAC/ToR-1 140/2 021 Dateit:08.04.2022

in SF'No. 456 (Nadanthai) & 25lr (mrkkur), Nadanthai & Imrkkur vllage, paramathiverur Taluk,
Namakkal District, Tamil Nadu and has fumished pre-feasibility report.

Discussion bv SEAC and the Remarks:_

The proposal was placed in the 253'd EAC Meeting held on 11.3.2022. The project proponent
gave a detailed presentation. The details of the project fumished by the proponent are given on the
website (parivesh.nic.in).

The SEAC noted the following:

l The Project Proponent, Thiru.P.Velmani has applied for Terms of Reference for the
Proposed Multi-colour Granite euany over an extent of 4.34.0 Ha in SF.No. 456
(Nadanthai) & 25ll (Inukkur), Nadanthai & Imrkkur Village, paramathivelur Taluk,
Namakkal District Tamil Nadu.

2. The pro ject/activity is covered under category ,'B 
1 " of Item r (a) " Mining of mineral of

the Schedule to the EIA Notification, 2006.

3' As per l't scheme of mining plan the production for 5 years not exceed RoM - 50069 m3

& Recovery - 30042m3 of granite with proposed depth _ 39m.

Based on the presentation made by the proponent and the documents fumished, SEAC decided

to recommend the proposal for the grant of rerms of Reference (ToR) with pubric Hearing for
the plan the production for 5 years not exceed RoM - 50069 m3 & Recore.y - 30042m3 of granite
with proposed depth - 39m below ground level, Subject to the following ToRs, in addition to the
standard terms of reference for EIA study for non-coal mining projects and details issued by the
MOEF & CC to be included in EIA/EMp Report:

l. The Proponent shall carry out the cumulative & comprehensive impact study due to mining
operations carried out in the quarry cluster specifically with reference to the environment in
terms of air pollution, water pollution, hearth impacts, and the pourtry farm accordingly the

Environment Management pran should be prepared keeping the concemed quarry and the

sunounding habitations in the mind.

2' The certified existing EC compliance report shalr be included in the EIA Report.

3 The entire Cluster of mine lease area shall be video graphed through Drone and submit the

same along with EIA report.

4. If the proponent has already carried out the mining activity in the proposed mining rease

area after 15.01.2016, then the proponent shall fumish the following details from AD/DD,
mines,

SECRETAR
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What was the period of the operation and stoppage of the earlier mines with last

work permit issued by the AD/DD mines?

Quantrty of minerals mined out.

Highest production achieved in any one year

Detail of approved depth of mining.

Actual depth of the mining achieved earlier.

Name of the person already mined in that leases area.

If EC and CTO already obtained, the copy of the same shall be submiued.

Whether the mining was carried out as per the approved mine plan (or EC if issued)

with stipulated benches.

All corner coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution

Imagery/Topo sheet, topographic sheet, geomorphology, lithology and geology of the

mining lease area should be provided. such an Imagery ofthe proposed area should clearly

show the land use and other ecological features of the study area (core and buffer zone).

The proponent shall fumish photogaphs of adequate fencing, green belt along the periphery

including replantation of existing trees & safety distance between the adjacent quarries &

water bodies nearby provided as per the approved mining plan.

The Project Proponent shall provide the details of mineral reserves and mineable reserves,

planned production capacity, proposed working methodology with justifications, the

anticipated impacts of the mining operations on the surrounding environment a:rd the

remedial measures for the same.

The Project Proponent shall provide the organization chart indicating the appointment of

various statutory officials and other competent persons to be appointed as per the provisions

of Mines Act'1952 and the MMR, 1961 for carrying out the quarrying operations

scientifically and systematically in order to ensure safety and to protect the environment.

The Project Proponent shall conduct the hydro-geological study considering the contour

map of the water table detailing the number of ground water pumping & open wells, and

surface water bodies such as rivers, tanks, canals, ponds etc. within I km (radius) along with

the collected water level data for both monsoon

and non-monsoon seasons from the PWD / TWAD so as to assess the impacts on

the wells due to mining activity. Based on actual monitored data, it may clearly be shown

a)

b)

c)

d)

e)

f)

c)

h)

5.

6.

7.

8.

9.

whether working will intersect groundwater. Necessary data and

regard may be provided.

in this
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10. The proponent shall fumish the baseline data for

paramete$ with regard to surface $/aterlground water

flora/fauna including traffic/vehicular movement study.

the environmental and ecological

quality, air quality, soil quality &

11 A tree survey study shall be carried out (nos., name ofthe species, age, diameter etc.,) both

within the mining lease applied area & 300m buffer zone and its management during mining

activity.

12. A detailed mine closure plan for the proposed project shall be included in EIA/EMp report

which should be site-specific.

13. The Public hearing advertisement shall be published in one major National daily and one

most circulated vemacular daily.

14. The recommendation for the issue of "Terms of Reference,, is subjected to the outcome of
the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in o.A No.186 of 2016 (M.A.No.350/2016)

and o.A. No.200/20r6 and o.A.No.580/2016 (M.A.No. 11g2/2016) and o.A.No.102i20r7

and o'A.No.404/2016 (M.A.No. 758/2016, M.A.No.920/2016, M.A.No.lr2212016,

M.A.No.1212017 & M.A. No. 843/2017) and o.A.No.405 /2016 and o.A.No.520 of 2016

(M.A.No. 981/2016, M.A.No.98212016 & M.A.No.38 4/2017).

15. The purpose of Green belt around the project is to capture the fugitive emissions, carbon

sequestration and to attenuate the noise generated, in addition to improving the aesthetics.

A wide range of indigenous plant species should be planted as given in the appendix in

consultation with the DFo, State Agriculture University and local school/college

authorities. The plant species with dense/moderate canopy of native origin should be

chosen. Species of small/medium/tall trees altemating with shrubs should be planted in a
mixed manner.

16. Taller/one year old Saplings raised in appropriate size ofbags, preferabry eco-friendly bags

should be planted in proper espacement as per the advice of locar fbrest

authorities,botanist{Horticulturist with regard to site specific choices. The proponent shall

earmark the greenbelt area with GpS coordinates all along the boundary of the project site

with at least 3 meters wide and in between blocks in an organized manner.

17. A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA/EMp Report.

18. A Risk Assessment and management plan shall be prepared and included in the EIA/EMp

Report.

19. The Socio-economic studies should be carried

mining activity. Measures of socio-economic

out within a 5

Page 4 of 17

significance

zone from the

SEIAA-TN

189 



Lr No.SEIAA-TN/X'.No.809 1/SEAC/ToR- 1140 12021 Dated:08.0 4.2022 SEIAA.TN

' 
.o--*ity 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.

20.If any quarrying operations were carried out in the proposed quarrying site for which now

the EC is sought, the Project Proponent shall furnish the detailed compliance to EC

conditions given in the previous EC with the site photographs which shall duly be certified

by MoEF&CC, Regional Office, chennai (or) the concerned DEE/TNPCB.

2l.Concealing any factual information or submission of false/fabricated data and failure to

.comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this Terms

of Reference besides attracting penal provisions in the Environment (Protection) Act, 1986.

Appendix

List of Native Trees for Planting

1" Aegle marmelos - Vilvam

2. Adenaanthera pavonina - Manjadi

3. Albizia lebbeck - Vaagai

4. Albizia arnara - Usil

5. Bauhinia purpurea - Mantharai

6. Bauhinia racemosa - Aathi

7. Bauhinia tomentosa - Iruvathi

8. Buchanania aillaris - Kattuma

9. Borassus flabellifer - Panai

10. Butea monospenna - Murukka maram

1 1. Bobax ceiba - Ilavu, Sevvilavu

12. Calophyllum inophyllum - Punnai

13. Cassia fistula - Sarakondrai

14. Cassia roxburghii- Sengondrai

15. Chloroxylon sweitenia - Purasa maram

16. Cochlosperrnum religiosum - Kongu, Manjal Ilavu

17. Cordia dichotoma - Mookuchali maram

18. Creteva adansonii - Mavalingum

19. Dillenia indica - lJva, Uzha

20. Dillenia pentagyna - Siru Uva, Sitruzha

21. Diospyros ebenum - Karungali

Page 5 of 17
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22. Diospyros chloroxylon - Vaganai

23. Ficus amplissima - Kal Itchi

24. Hibiscus tiliaceous - Aatru poovarasu

25. Hardwickia binata - Aacha

26. Holoptelia integrifolia - Aayili

27 . Lannea coromandelica - Odhiam

28. Lagerstroemia speciosa - poo Marudhu

29. Lepisanthus tetraphylla - Neikottai maram

30. Limonia acidissima - Vila maram

31 . Litsea glutinosa -Pisin pattai

32. Madhuca longifolia - Illuppai

33. Manilkara hexandra - Ulakkai paalai

34. Mimusops elengi - Magizha maram

35. Mitragyna parvifolia - Kadambu

36. Morinda pubescens - Nuna

37. Morinda citrifolia - Vellai Nuna

38. Phoenix sylvestre - Eachai

39. Pongamia pinnata - pungam

40. Premna mollissima - Munnai

41. Premna serratifolia . Narumunnai

42. Premna tomentosa - Purangai Naari, pudanga Naari

43. Prosopis cinerea - Vanni maram

44. Pterocarpus marsupium - Vengai

45. Pterospermum canescens - Vennangu, Tada

46. Pterospermum xylocarpum - polavu

47. Puthranjivaroxburghii puthranjivi

48. Salvadora persica - Ugaa Maram

49. Sapindus emarginatus - Manipungan, Soapu kai

50. Saraca asoca - Asoca

51. Streblus asper - Piraya maram

52. Strychnos nuxvomica - yetti

53. Strychnos potatorum - Therthang Kottai

54. Syzygium cumini - Naval

?
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55. Terminalia bellerica - Thandri

56. Terminalia arjuna - Ven marudhu

57. Toona ciliate - Sandhana vembu

58. Thespesia populnea - Puvarasu

59. Walsura trifoliata - valsura

60. Wrightia tinctoria - Vep

Discussion by SEIAA and the Remarks:-

The subject was placed in the 497th Authority meeting held on 07.04.2022. After detailed

discussions, the Authority accepts the recommendation of SEAC and decided to grant Terms of

Reference (ToR) along with Public Hearing under cluster for undertaking the combined

Environment Impact Assessment Study and preparation of separate Environment Management Plan

subject to the conditions as recommended by SEAC & normal condition in addition to the following

conditions:

1. As per the MoEF&, CC offrce memorandum F.No.22-6512017-IA.III dated: 30.09.2020 and

20.10.2020 the proponent shall address the concernS raised during the public consultation and all

the activities proposed shall be part of the Environment Management Plan.

2. The Environmental lmpact Assessment shall study in detail the carbon emission and also suggest

the measures to mitigate carbon emission including development of carbon sinks and

temperature reduction including control of other emission and climate mitigation activities.

3. The Environmental Impact Assessment should study the biodiversity, the natural ecosystem, the

soil micro flora, fauna and soil seed banks and suggest measures to maintain the natural

Ecosystem.

4. Action should specifically suggest for sustainable management of the area and restoration of

ecosystem for flow ofgoods and services.

5. The project proponent shall study impact on fish habitats and the food WEB/ food chain in the

water body and Reservoir.

6. The Terms of Reference should specifically study impact on soil

physical, chemical components and microbial components.

7. The Environmental Impact Assessment should study impact on

vulnerable and endangered indigenous flora and fauna.

health, soil erosion, the soil

forest, vegetation, endemic,

8. The Environmental Impact Assessment should study impact on

fiees should be numbered and action suggested for protection.

standing trees and the existing

SECRETAKY

PageT oflT
192 



Lr No.SEIAA-TN/F.No.809I/SEAC/ToR_1 I 40/2 021 Datedz0l.04.2022

9' The Environmental Impact Assessment should study on wetlands, water bodies, rivers streams.

lakes and farmer sites.

I 0' The Environmental Impact Assessment should hold detailed study on EMp with budget for
Green belt development and mine closure plan including disaster management plan.

1l' The Environmental Impact Assessment should study impact on climate change, temperature rise,

pollution and above soil & below soil carbon stock.

12' The Environmental Impact Assessment should study impact on protected areas, Reserve Forests,

National Parks, Corridors and Wildlife pathways, near project site.

13' The project proponent shall study and furnish the impact of project on planrations in adjoing

patta lands, Horticulture, Agriculture and livestock.

14' The project proponent shall study and fumish the details on potential fragmentation impact of
natural environment, by the activities.

15' The project proponent shall study and fumish the impact on aquatic plants and animals in water

bodies and possible sc s on the randscape, damages to nearby caves, heritage site, and

archaeological sites possible land form changes visual and aesthetic impacts.

16 The project proponent shall study and fumish the possible pollution due to plastic and

microplastic on the environment. The ecological risks and impacts of plastic & microplastics on

aquatic environment and fresh water systems due to activities, contemplated during mining may

be investigated and reported.

lT The project proponent shall detailed study on impact of mining on Reserve forests free ranging

wildlife.

18. The project proponent shall study on impact of different pathways and migration.

A. STANDARD TERMS OF REFERENCE

1) Year-wise production details since 1994 should be given, clearly stating the highest production

achieved in any one year prior lo 1994. It may also be categorically informed whether there

had been any increase in production after the EIA Notification 1994 came into force. w.r.t. the

highest production achieved prior to 1994.

2) A copy of the document in support of the fact that the Proponent is the rightful lessee of the

mine should be given.

3) All documents including approved mine plan, EIA and Public Hearing should be compatible

with one another in terms of the mine lease are4 production levels, waste generation and its

management, mining technology etc. and should be in the name of

frm^J,'P
SEIAA.TN
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4) All corner coordinates of the mine lease area, superimposed on a High Resolution lmageryl

topo sheet, topographic sheet, geomorphology and geology of the area should be provided.

Such an Imagery of the proposed area should clearly show the land use and other ecological

features ofthe study area (core and buffer zone).

5) Information should be provided in Survey of India Topo sheet in 1:50,000 scale indicating

geological map of the area, geomorphology of land forms of the area, existing minerals and

mining history ofthe area, impofiant water bodies, streams and rivers and soil characteristics.

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 concemed authority.

7) It should be clearly stated whether the proponent Company has a well laid down Environment

Policy approved by its Board of Directors? If so, it may be spelt out in the EIA Report with

description of the prescribed operating process/procedures to bring into focus any

infringement/deviation/ violation of the environmental or forest norms/ conditions? The

hierarchical system or administrative order of the Company to deal with the environmental

issues and for ensuring compliance with the EC conditions may also be given. The system of

reporting of non-compliances / violations of environmental norms to the Board of Directors of

the Company and/or shareholders or stakeholders at large, may also be detailed in the EIA

Report.

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.

9) The study area will comprise of 10 km zone around the mine lease fiom lease periphery and

the data contained in the EIA such as waste generation etc. should be for the life of the mine /

lease period.

10) Land use of the study area delineating forest area, agricultural land, grazing land, wildlife

sanctuary, national park, migratory routes of faun4 water bodies, human settlements and other

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

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

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

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, ifany,

12) Certificate from the Competent Authority in the State Forest

Page 9 of 17
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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.

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 fumished.

14) Implementation status of recognition of forest rights under the Scheduled Tribes and other

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

l5) The vegetation in the RF / PF areas in the study area, with necessary details, should be given.

16) A study shall be got done to ascertain the impact of the Mining Project on wildlife of the study

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

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

out with cost implications and submitted.

17) Location of National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Wildlife Corridors, Ramsar site

Tiger/ Elephant Reserves/(existing as well as proposed), if any, within 10 km ofthe mine lease

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

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

ecologically sensitive areas zls mentioned above, should be obtained from the Standing

Committee of National Board of Wildlife and copy fumished.

18) A detailed biological study ofthe 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

fumished based on such primary field survey, clearly indicating the Schedule of the fauna

present. In case of any scheduledl 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 fumished. Necessary allocation of funds for

implementing the same should be made as part of the project cost.

19) Proximity to Areas declared as 'Critically Polluted' or the Project areas likely to come under

the 'Aravali Range', (attracting court restrictions for mining operations), should

also be indicated and where so required, clearance certifications

Page 10 of 17
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20)

21)

Authorities, such as the SPCB or State Mining Department should be secured and fumished to

the effect that the proposed mining activities could be considered.

Similarly, for Coastal Projects, a CRZ map duly authenticated by one of the authorized

agencies demarcating LTL. HTL, CRZ area,location ol the mine lease with respect to CRZ,

coastal features such as mangroves, if any, should be fumished. (Note: The Mining Projects

falling under CRZ would also need to obtain approval of the concemed Coastal Zone

Management Authority).

R&R Plan/compensation details for the Project Affected People (PAP) should be fumished.

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 Govemment.

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.

One season (non-monsoon) [i.e. March-May (Summer Season); October-December (post

monsoon season) ; December-February (winter season)]primary baseline data on ambient air

quality as per CPCB Notification of 2009, water quality, noise level, soil and flora and fauna

shall be collected and the AAQ and other data so compiled presented date-wise in the EIA and

EMP Report. Site-specific meteorological data should also be collected. The location of the

monitoring stations should be such as to represent whole of the study area and justified

keeping in view the pre-dominant downwind direction and location of sensitive receptors.

There should be at least one monitoring station within 500 m of the mine lease in the pre-

dominant downwind direction. The mineralogical composition of PM10, particularly for free

silica, should be given.

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

map.

LZ)

23)
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24) The water requirement for the Project, its availability and source should be fumished. A

detailed water balance should also be provided. Fresh water requirement for the Project should

be indicated.

25) Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite quantity of water for

the Project should be provided.

26) Description of water conservation measures proposed to be adopted in the Project should be

given. Details of rainwater harvesting proposed in the Project, ifany, should be provided.

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.

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 fumished. The Report inter-ali4 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 fumished.

29) Details of any stream, seasonal or otherwise, passing through the lease area and modification /

diversion proposed, if any, and the impact of the same on the hydrology should be brought out.

30) Information on site elevation, working depth, groundwater table etc. Should be provided both

in AMSL and bgl. A schematic diagram may also be provided for the same.

31) A time bound Progressive Greenbelt Development Plan shall be prepared in a tabular form

(indicating the linear and quantitative coverage, plant species and time frame) and submitted,

keeping in mind, the same will have to be executed up front on cornmencement of the Project.

Phase-wise plan of plantation and compensatory afforestation should be charted clearly

indicating the area to be covered rurder plantation and the species to be planted. The details of

plantation already done should be given. The plant species selected for green belt should have

greater ecological value and should be of good utility value to the local population with

emphasis on local and native species and the species which are tolerant to pollution.

32) Impact on local transport infrastructure due to the Project should be indicated. Projected

increase in truck trafhc 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 ofhandling the

incremental load. Arrangement for improving the infrastructure,

action to be taken by other agencies such as State Govemment)
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Proponent shall conduct Impact of Transportation study as per Indian Road Congress

Guidelines.

33) Details of the onsite shelter and facilities to be provided to the mine workers should be

included in the EIA Report.

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'

35) Occupational Health impacts of the Project should be anticipated and the proposed preventive

measures spelt out in detail. Details of pre-placement medical examination and periodical

medical examination schedules should be incorporated in the EMP. The project specific

occupational health mitigation measures with required facilities proposed in the mining area

may be detailed.

36) Public health implications of the Project and related activities for the population in the impact

zone should be systematically evaluated and the proposed remedial measures should be

detailed along with budgetary allocations.

37) Measures of socio economic sigrificance and influence to the local community proposed to be

provided by the Project Proponent should be indicated. As far as possible, quantitative

dimensions may be given with time frames for implementation.

38) Detailed Environmental Management Plan (EMP) to mitigate the environmental impacts

which, should inter-alia include the impacts of change of land use, loss of agricultural and

grazing land, ifany, occupational health impacts besides other impacts specific to the proposed

Project.

39) Public Hearing points raised and commitment of the Project Proponent on the same along with

time bound Action Plan with budgetary provisions to implement the same should be provided

and also incorporated in the fir:al EIA/EMP Report ofthe Project.

40) Details of litigation pending against the projec! if any, with direction /order passed by any

Court of Law against the Project should be given.

4l) The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards

implementation of EMP should be clearly spelt out.

42) A Disaster management Plan shall be prepared and included in the EIA,/EMP Report.

43) Benefits of the Project if the Project is implemented should be spelt out. The benefits of the

Project shall clearly indicate environmental, social, economic, employment potential, etc.

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

a) Executive Summary of the EIA/EMP Report
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b)

c)

All documents to be properly referenced with index and continuous page numbering.

where data are presented in the Report especiafly in Tables, the period in which the data

were collected and the sources should be indicated.

Project Proponent shall enclose all the analysisitesting reports of water, air, soil, noise

etc. using the MoEF&cG/NABL accredited laboratories. All the original analysis/testing

reports should be available during appraisal of the project.

Where the documents provided are in a language other than English, an English

translation should be provided.

The Questionnairc for environmental appraisar of mining projects as devised earlier bv

the Ministry shall also be filled and submitted.

while preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for
the consultants issued by MoEF&cc vide o.M. No. J-l 1013/4112006-14.110) dated 4th

August, 2009, which are available on the website of this Ministry, should be folrowed.

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.

As per the circular no. J-1l011l6l9l2ol0-rA.ll(I) dated, 30.5.2012, certified report of the

status of compliance of the conditions stipulated in the Environment clearance for the

existing operations of the project, should be obtained from the Regional office of

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as may be applicable.

The 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 extemal dumps, if any, clearly showing the land

features ofthe adjoining area.

d)

e)

c)

h)

i)

The Er"crrtir" ro--".v of th" EIA/EMp ."no.t io abort g-10 oan", shoold b" o."pa.ed
incornoratinp the information on followine points:

l. Project name and location (village, District, State, Industrial Estate (ifapplicable).

2. Process description in briell specifically indicating the gaseous

solid and hazardous wastes.

liquid effluent and

6)E
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3. Measures for mitigating the impact on the environinent and mode of discharge or disposal.

4. Capital cost of the project, estimated time of completion.

5. The proponent shall fumish the coniour map of the water table detailing the number of wells

located around the site and impacts on the wells due to mining activity'

6. A detailed study of the lithology of the mining lease area shall be fumished'

7. Details of village map, "A" register and FMB sketch shall be fumished.

8. Detailed mining closure plan for the proposed project approved by the Geology of Mining

department shall be shall be submitted along with EIA report.

9. Obtain a letter /certificate from the Assistant Director of Geology and Mining standing that

there is no other Minerals/resources like sand in the quarrying area within the approved depth

of mining and below depth of mining and the same shall be fumished in the EIA report'

10. EIA report should strictly follow the Environmental Impact Assessment Guidance Manual for

Mining of Minerals published February 2010.

11. Detail plan on rehabilitation and reclamation carried out for the stabilization and restoration of

the mined areas.

12. The EIA study report shall include the surrounding mining activity, if any.

13. Modeling study for Air, Water and noise shall be carried out in this field and incremental

increase in the above study shall be substantiated with mitigation measures.

14. A study on the geological resources available shall be carried out and reported.

15. A specific study on agriculture & livelihood shall be carried out and reported.

16. Impact of soil erosion, soil physical chemical and biological property changes may be

assumed.

17. Site selected for the project - Nature of land - Agricultural (single/double crop), barren, Govt./

private land, status of is acquisition, nearby (in 2-3 km.) water body, population, with in 10km

other industries, forest , eco-sensitive zones, accessibility, (note - in case of industrial estate

this information may not be necessary)

18. Baseline environmental data - air quality, surface and ground water quality, soil characteristic,

flora and fauna, socio-economic condition ofthe nearby population

19. Identification of hazards in handling, processing and storage of hazardous material and safety

system provided to mitigate the risk.

20. Likely impact ofthe project on air, water, land, flora-fauna and nearby population

21. Emergency preparedness plan in case of natural or in plant

22. Issues raised during public headng (if applicable) and response given

Page 15 of 17
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23. CER plan with proposed expenditure.

24. Occupational Health Measures

25. Post project monitoring plan

26 The project proponent shall carry out detailed hydro geological study through
intuitions,NABET Accredited agencies.

27' A detailed report on the green belt development already undertaken is to be fumished and also
submit the proposal for green belt activities.

28' The proponent shall propose the suitable control measure to control the fugitive emissions

during the operations ol the mines.

29. A specific study should include impact on flora & fauna, disturbance to migratory pattem of
animals.

30. Reserve funds should be earmarked for proper closure plan.

31. A detailed plan on prastic waste management shall be fumished. Further, the proponent should

strictly comply with, Tamil Nadu Govemment Order (Ms) No.84 Environment and forests

(EC.2) Department dated 25.06.2019 regarding ban on one time use and throw away plastics

irrespective of thickness with effect from 01.01.2019 under Environment (protection) Act,

1986. In this connection, the project proponent has to fumish the action plan.

b.

A note confirming compliance of the ToR, with cross referencing of the relevant sections /
pages ofthe EIA report should be provided.

All documents may be properly referenced with index, page numbers and continuous page

numbering.

where data are presented in the report especially in tables, the period in which the data were

collected and the sources should be indicated.

while preparing the EIA report, the instructions for the proponents and instructions for the

consultants issued by MoEF & cc vide o.M. No. J-rr0r3/4r/2006-IA.rI (D dated 4th

August, 2009, which are available on the website of this Ministry should also be followed.

The consultants involved in the preparation of EIA/EMp report after accreditation with

Quality Council of India (QCl),4rlational Accreditation Board of Education and Training

(NABET) would need to include a certificate in this regard in the EIA,{EMp reports prepared

by them and data provided by other organization/Laboratories including their status of
approvals etc. In this regard circular no F. No.J -l1ol3l77/2004-IA-ffi) dated 2nd December,

e.

*ffi)-t,
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2009, 18ft March 2010,2gft May 2or0,2g,ft June 2010, 3lr, December 2010 & 30th

September 2011 posted on the Ministry's website http://www.moef.nic.i nl maybe referred.

' After preparing the EIA (as per the generic structure prescribed in Appendix-Ill of
the EIA Notification,2006) covering the above mentioned points, the proponent will
take further necessary action for obtaining environmental clearance in accordance

with the procedure prescribed under the EIA Notificatio n,2006.

' The final EIA report shall be submitted to the SEIAA, Tamil Nadu for obtaining
Environmental Clearance.

. The TORs with public be valid for a period ofthree vears
from the date

report as per OMNo.J-
1t013/41

The

Gofi. of
Department,

The

CBD

The

76,

4. TheApC

Cathedral Garden
ltt& 2"d Floor,

Copy to:

1.

2.

3.

5.

6.

7.

Monitoring Cell,

Paryavaran Bhavan,

The District Collector, Namakkal District.

Stock File.

& CC,

Government,

PagelT oflT
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TAMIL NADU POLLUTION CONTROL BOARD

                                                                                    
CONSENT ORDER NO. 160427304662           DATED: 14/12/2016.

                                                                                    
PROCEEDINGS NO.F.0344NML/RS/DEE/TNPCB/NML/A/2016         DATED:

14/12/2016

                                                                                    
________________________________________________________________

                                                                                    

                                                                                    
        CONSENT TO OPERATE is hereby granted under Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as

amended in 1987 (Central Act 14 of 1981) (hereinafter referred to as “The Act”) and the rules and orders made there under to

                                                                                    
                            The Proprietor,

                            M/s . P.VELMANI,

                          S.F No.456 Nadanthai and 25/1,

                          IRRUKUR Village,

                          Paramathi velur      Taluk,

                          Namakkal District.

                                                                                    
         Authorizing the occupier to operate the industrial plant in the Air Pollution Control Area as notified by the Government and to

make discharge of emission from the stacks/chimneys.

        This is subject to the provisions of the Act, the rules and the orders made there under and the terms and conditions incorporated

under the Special and General conditions stipulated in the Consent Order issued earlier and subject to the special conditions annexed.

                                                                                    
         This CONSENT is valid for the period ending March 31, 2021

 

                                                                                    
                                                                                    

To

The Proprietor,

M/s.P.VELMANI,

S.F.No: 456 and 25/1 of Nadanthai and Irukkur Village,

Pin: 637206

                                                                                    
Copy to:

1.The Commissioner,  PARAMATHI-Panchayat Union, Paramathi velur      Taluk, Namakkal District .

2. Copy submitted to the Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board, Chennai for favour of kind information.

3. Copy submitted to the JCEE-Monitoring, Tamil Nadu Pollution Control Board, Coimbatore for favour of kind information.

SUB: Tamil Nadu Pollution Control Board –CONSENT TO OPERATE –After CTE -M/s. P.VELMANI ,
S.F.No. 456 Nadanthai and 25/1, IRRUKUR villageParamathi velur      Taluk and Namakkal District
- Consent for operation of the plant and discharge of emissions  under Section 21 of the Air
(Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended in 1987 (Central Act 14 of 1981)
–Issued- Reg.

REF: i) Your Application for CTO No.  7304662    Dated: 15.112016
ii)Existing CTE Pro.No.F.NML.0344/RS/DEE/TNPCB/NML/W&A/2014,Dt :27/11/2015
iii) F IR.No : F.0344NML/RS/AEE/NML/2016 dated 14/12/2016
iv) Minutes of the  72nd    DCCC Meeting Dated:    12 /12/2016

District Environmental Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board,

NAMAKKAL
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4. File

------------
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SPECIAL CONDITIONS

                                                                                    
1. This consent to operate is valid for operating the facility for the manufacture of products (Col. 2) at the

rate (Col. 3) mentioned below. Any change in the products and its quantity has to be brought to the
notice of the Board and fresh consent has to be obtained.

Sl.
No.

Description Quantity Unit

Product Details

1.  Multi Colour Granite  256.5  Cubic

meter/month

2. This consent to operate is valid for operating the facility with the below mentioned emission/noise
sources along with the control measures and/or stack. Any change in the emission source/control
measures/change in stack height has to be brought to the notice of the Board and fresh
consent/Amendment has to be obtained.

I Point source emission with stack :

Stack
No.

Point Emission Source Air pollution
Control measures

Stack height
from Ground
Level in m

Gaseous Discharge
in Nm3/hr

 1  DG Set- 125 kVA  Acoustic

enclosures with

stack

 3.0

II Fugitive/Noise emission :

Sl.
No.

Fugitive or Noise  Emission
sources

Type of emission Control
measures

3(a). The emission shall not contain constituents in excess of the tolerance limits as laid down hereunder :

Sl. Parameter Unit Tolerance limits Stacks

Annexure enclosed if applicable.           :-

3.(b) The Ambient Air in the industrial plant area shall not contain constituents in excess of the tolerance
limits prescribed below.

Sl.
No.

Pollutant Time Weighted
Average

Unit Tolerance Limits

Industrial,
Residential,
Rural and other
area

Ecologically
Sensitive Area
(notified by
Central Govt.)

1. Sulphur Dioxide
(SO2)

Annual
24 hours

microgram/m3
microgram/m3

50
80

20
80

2. Nitrogen Dioxide
(NO2)

Annual
24 hours

microgram/m3
microgram/m3

40
80

30
80

3. Particulate Matter
(Size Less than
10 micro M)  or
PM10

Annual
24 hours

microgram/m3
microgram/m3

60
100

60
100

4. Particulate Matter
(Size Less than
2.5 micro M ) or
PM2.5

Annual
24 hours

microgram/m3
microgram/m3

40
60

40
60

5. Ozone (O3) Annual
24 hours

8 Hours
1 Hour

100
180

100
180
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Sl.
No.

Pollutant Time Weighted
Average

Unit Tolerance Limits

Industrial,
Residential,
Rural and other
area

Ecologically
Sensitive Area
(notified by
Central Govt.)

6. Lead (Pb) Annual
24 hours

microgram/m3
microgram/m3

0.5
1.0

0.5
1.0

7. Carbon
Monoxide (CO)

8 Hours
1 Hour

miligram/m3
miligram/m3

02
04

02
04

8. Ammonia (NH3) Annual
24 hours

microgram/m3
microgram/m3

100
400

100
400

9. Benzene (C6H6) Annual microgram/m3 5 5

10. Benzo(O) Pyrene
(BaP)
–particulate phase
only

Annual nanogram/m3 01 01

11. Arsenic (As) Annual nanogram/m3 06 06

12. Nickel (Ni) Annual nanogram/m3 20 20

3(c) The Ambient Noise Level in the industrial plant area shall not exceed the limits prescribed below:

Limits in L.eq.-dB(A) Day Time Night Time

IndustrialArea 75 70

4. All units of the Air pollution control measures shall be operated efficiently and continuously so as to
achieve the standards prescribed in Sl. No.3 above.

5. The occupier shall not change or alter quality or quantity or the rate of emission or replace or alter the
air pollution control equipment or change the raw material or manufacturing process resulting in
change in quality and/or quantity of emissions without the previous written permission of the Board.

6. The occupier shall maintain log book regarding the stack monitoring system or operation of the plant
or any other particulars for each of the unit operations of air pollution control systems to reflect the
working condition which shall be furnished for verification of the Board officials during inspection.

7. The occupier shall at his own cost get the samples of emission/air/noise levels collected and analyzed
by the TNPC Board Laboratory once in every 6 months/once in a year/periodically  for the parameters
as prescribed.

8. Any upset condition in any of the plants of the factory which is likely to result in increased emissions
and result in violation of the standards mentioned in Sl.No.3 shall be reported to the Member
Secretary / Joint Chief Environmental Engineer-Monitoring and the concerned District/Assistant
Environmental Engineer of the Board by e-mail immediately and subsequently by Post with full
details of such upset condition.

9. The occupier shall always comply and carryout the order/directions issued by the Board in this
Consent Order and from time to time without any negligence. The occupier shall be liable for action as
per provisions of the Act in case of non compliance of any order/directions issued.

Additional Conditions:
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 1.	The unit shall do the aggregate gravel quarrying manually or in strict accordance with the orders of
the Government of Tamil Nadu, as upheld by the Hon’ble High Court of Madras.
2.	The unit shall  ensure that the quarrying operation shall be carried out only between 7 AM and 5
PM..
3.	 The unit shall carry out Water Sprinkling as Air Pollution Control Measures to control the high
levels of Particulate Matter such as loading and unloading and all transfer points.
4.	The unit shall provide acoustic measures so as to satisfy the Ambient Noise Level Standards
prescribed by the Board.
5.	The unit shall provide necessary Air Pollution Control Measures so as to achieve the AAQ/
Emission Standards prescribed by the Board.
6.	Wet drilling method is to be adopted to control dust emission. Delay detonators and shock tube
initiation system for blasting shall be used so as to reduce vibration and dust.
7.	The unit shall ensure that the transportation of mineral shall be carried out through the covered
trucks to arrest erosion by winds.
8.	The unit shall provide rain water harvesting facilities within the premises so as to increase the
recharging of groundwater in that area.
9.	The following measures to be implenmented to reduce Air pollution during transportation
i)Roads shall be grded  to mitigate the dust emission
ii)Water shall be sprinkled at regular intervals on the main road ansd other service roads to suppress
dust.
  10.   In addition to the above conditions, the unit should comply with the terms and 	conditions given
by State Level Environment Impact Assessment Authority, Tamil 	Nadu vide letter No. SEIAA vide
Lr.No. SEIAA- TN/ F.3767/ EC/1(a)/2188/2015 	,dated:13.10.2015.

District Environmental Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board,

NAMAKKAL
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GENERAL CONDITIONS

                                                                                    

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                                    
** This consent order is computer generated by OCMMS of TNPCB and no signature is needed**

1. The occupier shall make an application along with the prescribed consent fee for grant of renewal of
consent at least 60 days before the date of expiry of this Consent Order along with all the required
particulars ensuring that there is no change in production quantity and emission.

2. This Consent is given by the Board in consideration of the particulars given in the application. Any
change or alteration or deviation made in actual practice from the particulars furnished, in the
application will also be ground for review/variation/revocation of the Consent Order under Section 21
of the Act.

3. The conditions imposed shall continue in force until revoked under Section 21 of the Act.

4. After the issue of this order, all the ‘Consent to Operate’ orders issued previously under Air
(Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended stands defunct.

5. The occupier shall maintain an Inspection Register in the factory so that the inspecting officer shall
record the details of the observations and instructions issued to the unit at the time of inspection for
adherence.

6. The occupier shall provide and maintain an alternate power supply along with separate energy meter
for the Air Pollution Control measures sufficient to ensure continuous operation of all pollution
control equipments to ensure compliance.

7. The occupier shall provide all facilities to the Board officials for collection of samples in and around
the factory at any time.

8. The applicant shall display the flow diagram of the sources of emission and pollution control systems
provided at the site.

9. The liquid effluent arising out of the operation of the air pollution control equipment shall also be
treated in a manner and to the satisfaction of standards prescribed by the Board in accordance with the
provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended.

10. The air pollution control equipments, location of inspection chambers and sampling port holes shall be
made easily accessible at all time.

11. In case of any episodal discharge of emission, the industry shall take immediate action to bring down
the emission within the limits prescribed by the Board.

12. If applicable, the occupier has to comply with the provisions of Public Liability Insurance Act, 1991 to
provide immediate relief in the event of any hazard to human beings, other living creatures/plants and
properties while handling and storage of hazardous substances.

13. The issuance of this consent does not authorize or approve the construction of any physical structures
or facilities or the undertaking of any work in any natural watercourse or in Government Poromboke
lands.

14. The issuance of this Consent does not convey any property right in either real personal property or any
exclusive privileges, nor does it authorize any injury to private property or Government property or
any invasion of personal rights nor any infringement of Central, State laws or regulation.

15. The occupier shall forth with keep the Board informed of any accident of unforeseen act or event of
any poisonous, noxious or polluting matter or emissions are being discharged into stream or well or air
as a result of such discharge, water or air is being polluted.

16. If due to any technological improvements or otherwise the Board is of opinion that all or any of the
conditions referred to above requires variation (including the change of any treatment system, either in
whole or in part) the Board shall, after giving the applicant an opportunity of being heard, vary all or
any of such conditions and thereupon the applicant shall be bound to comply with the conditions as so
varied.

17. In case there is any change in the constitution of the management, the occupier of the new
management shall file fresh application under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as
amended in Form-I alongwith relevant documents of change of management immediately and get the
necessary amendment with renewal of consent order.

18. In case there is any change in the name of the company alone, the occupier shall inform the same with
relevant documents immediately and get the necessary amendments for the change of name from the
Board.

19. The occupier shall display this consent order granted to him in a prominent place for perusal of the
inspecting Officers of this Board.

District Environmental Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board,

NAMAKKAL
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TAMIL NADU POLLUTION CONTROL BOARD

                                                                                    
CONSENT ORDER NO. 160417304662           DATED: 14/12/2016.

                                                                                    
PROCEEDINGS NO.F.0344NML/RS/DEE/TNPCB/NML/W/2016     DATED: 14/12/2016

                                                                                    
________________________________________________________________

                                                                                    

                                                                                    
        CONSENT TO OPERATE is hereby granted under Section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as

amended in 1988 (Central Act, 6 of 1974) (hereinafter referred to as “The Act”) and the rules and orders made there under to

                                                                                    
                            The Proprietor,

                            M/s . P.VELMANI

                          S.F No.456 Nadanthai and 25/1,

                          IRRUKUR Village,

                          Paramathi velur      Taluk,

                          Namakkal District.

                                                                                    
Authorising the occupier to make discharge of sewage and /or trade effluent.

                                                                                    
                                                                                    

        This is subject to the provisions of the Act, the rules and the orders made there under and the terms and conditions incorporated

under the Special and General conditions stipulated in the Consent Order issued earlier and subject to the special conditions annexed.

                                                                                    
         This CONSENT is valid for the period ending March 31, 2021

 

                                                                                    
                                                                                    

To

The Proprietor,

M/s.P.VELMANI,

S.F.No: 456 and 25/1 of Nadanthai and Irukkur Village,

Pin: 637206

                                                                                    
Copy to:

1.The Commissioner,  PARAMATHI-Panchayat Union, Paramathi velur      Taluk, Namakkal District .

2. Copy submitted to the Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board, Chennai for favour of kind information.

3. Copy submitted to the JCEE-Monitoring, Tamil Nadu Pollution Control Board, Coimbatore for favour of kind information.

SUB: Tamil Nadu Pollution Control Board –CONSENT TO OPERATE –After CTE -M/s. P.VELMANI ,
S.F.No. 456 Nadanthai and 25/1, IRRUKUR villageParamathi velur      Taluk and Namakkal District
- Consent for the operation of the plant and discharge of sewage and/or trade effluent under  Section
25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended in 1988 (Central Act  6
of 1974) – Issued- Reg.

REF: i) Your Application for CTO No.  7304662    Dated: 15.112016
ii)Existing CTE Pro.No.F.NML.0344/RS/DEE/TNPCB/NML/W&A/2014,Dt :27/11/2015
iii) F IR.No : F.0344NML/RS/AEE/NML/2016 dated 14/12/2016
iv) Minutes of the  72nd    DCCC Meeting Dated:    12 /12/2016

District Environmental Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board,

NAMAKKAL
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4. File

------------

                                                                                    
SPECIAL CONDITIONS

                                                                                    
1. This consent to operate is valid for operating the facility for the manufacture of products (Col. 2) at the

rate (Col. 3) mentioned below. Any change in the products and its quantity has to be brought to the
notice of the Board and fresh consent has to be obtained.

Sl.
No.

Description Quantity Unit

Product Details

1.  Multi Colour Granite  256.5  Cubic
meter/month

2. This consent to operate is valid for operating the facility with the below mentioned permitted outlets
for the discharge of sewage/trade effluent. Any change in the outlets and the quantity has to be
brought to the notice of the Board and fresh consent has to be obtained.

Outlet No. Description of Outlet Maximum daily discharge
in KLD

Point of disposal

Effluent Type : Sewage

1.  Sewage  0.25  On Industrys own land

Effluent Type : Trade Effluent

3. The effluent discharge shall not contain constituents in excess of the tolerance Limits as laid down
hereunder.
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Sl.
No.

Parameters Unit TOLERANCE  LIMITS - OUTLETS -Nos

Sewage Trade Effluent

1

1. pH - 5.5 to 9

2. Temperature oC -

3. Particle size of Suspended
solids

- -

4. Total Suspended Solids mg/l 30

5. Total Dissolved solids
(inorganic)

mg/l -

6. Oil & Grease mg/l -

7. Biochemical Oxygen Demand
(3 days at 27oC)

mg/l 20

8. Chemical Oxygen Demand mg/l -

9. Chloride (as Cl) mg/l -

10. Sulphates (as SO4) mg/l -

11. Total Residual Chlorine mg/l -

12. Ammonical Nitrogen (as N) mg/l -

13. Total  Kjeldahl Nitrogen (as N) mg/l -

14. Free Ammonia (as NH3) mg/l -

15. Arsenic (as As) mg/l -

16. Mercury (as Hg) mg/l -

17. Lead (as Pb) mg/l -

18. Cadmium(as Cd) mg/l -

19. Hexavalent Chromium (as
Cr+6)

mg/l -

20. Total Chromium (as Cr) mg/l -

21. Copper (as Cu) mg/l -

22. Zinc (as Zn) mg/l -

23. Selenium (as Se) mg/l -

24. Nickel (as Ni) mg/l -

25. Boron (as B) mg/l -

26. Percent Sodium % -

27. Residual Sodium Carbonate mg/l -

28. Cyanide (as CN) mg/l -

29. Fluoride (as F) mg/l -

30. Dissolved Phosphates(as P) mg/l -

31. Sulphide (as S) mg/l -

32. Pesticides mg/l -

33. Phenolic Compounds (as
C6H5OH)

mg/l -

34. Radioactive materials  a) Alpha
emitters

micro
curie/
ml

-

35. Radioactive materials  b). Beta
emitters

micro
curie/
ml

-

4. All units of the sewage and Trade effluent treatment plants shall be operated efficiently and
continuously so as to achieve the standards prescribed in Sl No.3 above or to achieve the zero liquid
discharge of effluent as applicable.

5. The occupier shall maintain the Electro Magnetic Flow Meters/water Meters installed at the inlet of
the water supply connection for each of the purposes mentioned below for assessing the quantity of
water used and ensuring that such meters are easily accessible for inspection and maintenance and for
other purposes of the Act.
a.   Industrial Cooling, Spraying in mine pits or boiler feed.
b.   Domestic purpose.
c.   Process.
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6. The occupier shall maintain the Electro Magnetic Flow Meters with computer recording arrangement
for measuring the quantity of effluent generated and treated for the monitoring purposes of the Act.

7. Log book for each of the unit operations of ETP have to be maintained to reflect the working
condition of ETP along with the readings of the Electro Magnetic Flow Meters installed to assess
effluent quantity and the same shall be furnished for verification of the Board officials during
inspection.

8. The occupier shall at his own cost get the samples of effluent/surface water/ground water collected in
and around the unit by Board officials and analyzed by the TNPC Board Laboratory periodically.

9. Any upset condition in any of the plants of the factory which is, likely to result in increased effluent
discharge and result in violation of the standards mentioned in Sl. No.3 above shall be reported to the
Member Secretary / Joint Chief Environmental Engineer-Monitoring and the concerned
District/Assistant Environmental Engineer of the Board by e-mail immediately and subsequently by
Post with full details of such upset condition.

10. The occupier shall always comply and carryout the order/directions issued by the Board in this
Consent Order and from time to time without any negligence. The occupier shall be liable for action as
per provisions of the Act in case of non compliance of any order/directions issued.

11. The occupier shall develop adequate width of green belt at the rate of 400 numbers of trees per
Hectare.

12. The occupier shall provide and maintain rain water harvesting facilities.

13. The occupier shall ensure that there shall not be any discharge of effluent either treated or untreated
into storm water drain at any point of time.

14. In the case of zero liquid discharge of effluent units, the occupier shall adhere the following conditions
as laid under.
i). The occupier shall ensure zero liquid discharge of effluent, thereby  no discharge of untreated /
treated effluent on land or into any water bodies either  inside or outside the premises at any point of
time.
ii) The occupier shall operate and maintain the Zero liquid discharge treatment components
comprising of Primary, Secondary and tertiary treatment systems at all times and ensure that the RO
permeate/Evaporator condensate shall be recycled in the process and the final RO reject shall be
disposed off with the reject management system ensuring zero liquid discharge of effluents in the
premises.
iii) The occupier shall operate and maintain the reject management system effectively and recover the
salt from the system which shall be reused in the process if reusable or shall be disposed off as ETP
sludge.
iv)  In case of failure to achieve zero discharge of effluents for any reason, the occupier shall stop its
production and operations forthwith and shall be reported to the Member Secretary/Joint Chief
Environmental Engineer-Monitoring and the concerned District/Assistant Environmental Engineer of
the Board by e-mail immediately and subsequently by Post with full details of such upset condition.
v) The occupier shall restart the production only after ascertaining that the Zero discharge treatment
system can perform effectively for achieving zero discharge of effluents.

Additional Conditions:

 1.	The unit shall treat the sewage in the septic tank with soak pit so as to satisfy the sewage standards
prescribed by the Board.
2.	The unit shall dispose the solid waste then and there without accumulation within the premises.
3.	 The proponent shall do the gravel quarrying manually or in strict accordance with the orders of the
Government of Tamil Nadu, as upheld by the Hon’ble High Court of Madras.
4.	It shall be ensured that the quarrying operation shall be carried out only between 7 AM and 5 PM.
5.	The proponent shall ensure that there shall not be any adverse impacts due to quarrying operation on
the nearby human habitations, by way of pollution to the environment.
6.	It shall be ensured that quarrying is not carried out below subterranean water level to safe
Environmental Contamination and over exploitation of resources.
7.	The unit shall ensure that the mined out pits should be backfilled where warranted and area should
be suitably landscaped to prevent environmental degradation.
8.	No change in mining technology and scope of working should be made without prior approval of the
SEIAA, Tamilnadu.
9.	Depth of Quarrying shall be 2M above the ground water table/approved depth of mining which ever
is lesser to be considered as a safe guard against Environmental contamination and over exploitation
of resources
10.	In addition to the above conditions, the unit should comply with the terms and conditions given by
State Level Environment Impact Assessment Authority, Tamil Nadu vide letter No. SEIAA vide
Lr.No. SEIAA- TN/ F.3767/ EC/1(a)/2188/2015 ,dated:13.10.2015.
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District Environmental Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board,

NAMAKKAL
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GENERAL CONDITIONS

                                                                                    
1. The occupier shall make an application along with the prescribed consent fee for grant of renewal of

consent at least 60 days before the date of expiry of this Consent Order along with all the required
particulars ensuring that there is no change in Production quantity and change in sewage/Trade
effluent.

2. This Consent is issued by the Board in consideration of the particulars given in the application. Any
change or alteration or deviation made in actual practice from the particulars furnished in the
application will also be ground for review/variation/revocation of the Consent Order under Section 27
of the Act and to make such variation as deemed fit for the purpose of the Act.

3. The consent conditions imposed in this order shall continue in force until revoked under Section
27(2) of the Act.

4. After the issue of this order, all the ‘Consent to Operate’ orders issued previously under Water
(Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended stands defunct.

5. The occupier shall maintain an Inspection Register in the factory so that the inspecting officer shall
record the details of the observations and instructions issued to the unit at the time of inspection for
adherence.

6. The occupier shall provide and maintain an alternate power supply along with separate energy meter
for the Effluent Treatment Plant sufficient to ensure continuous operation of all pollution control
equipments to maintain compliance.

7. The occupier shall provide all facilities to the Board officials for inspection and collection of samples
in and around the factory at any time.

8. The occupier shall display the flow diagram of the sources of effluent generation and pollution control
systems provided at the ETP site.

9. The solid waste such as sweepings, wastage, package, empty containers, residues, sludge including
that from air pollution control equipments collected within the premises of the industrial plant shall be
collected in an earmarked area and shall be disposed off properly.

10. The occupier shall collect, treat the solid wastes like food waste, green waste generated from the
canteen and convert into organic compost.

11. The occupier shall segregate the Hazardous waste from other solid wastes and comply in accordance
with Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008.

12. The occupier shall maintain good house-keeping within the factory premises.

13. All pipes, valves, sewers and drains shall be leak proof.  Floor washings shall be admitted into the
trade effluent collection system only and shall not be allowed to find their way in storm drains or open
areas.

14. The occupier shall ensure that there shall not be any diversion or by-pass of trade effluent on land or
into any water sources.

15. The occupier shall ensure that solar Evaporation pans shall be constructed in such a way that the
bottom of the solar pan is at least 1 m above the Ground level (if applicable).

16. The occupier shall furnish the following returns in the prescribed formats to the concerned District
office regularly.
a) Monthly water consumption returns of each of the purposes with water meter readings in Form-I on
or before 5th of every month.
b) Yearly return on Hazardous wastes generated and accumulated for the period from 1st April to 31st
March in Form–4 before the end of the subsequent 30th June of every year (if applicable).
c) Yearly Environmental Statement for the period from 1st April to 31st March in Form –V before the
end of the subsequent 30th September of every year(if applicable).

17. If applicable, the occupier has to comply with the provisions of Public Liability Insurance Act, 1991 to
provide immediate relief in the event of any hazard to human beings, other living creatures/plants and
properties while handling and storage of hazardous substances.

18. The issuance of this consent does not authorize or approve the construction of any physical structures
or facilities or the undertaking of any work in any natural watercourse or in Government Poromboke
lands.

19. The issuance of this Consent does not convey any property right in either real personal property or any
exclusive privileges, nor does it authorize any injury to private property or Government property or
any invasion of personal rights nor any infringement of Central, State laws or regulation.

20. The occupier shall forth with keep the Board informed of any accident of unforeseen act or event of
any poisonous, noxious or polluting matter or emissions are being discharged into stream or well or air
as a result of such discharge, water or air is being polluted.

21. If due to any technological improvements or otherwise the Board is of opinion that all or any of the
conditions referred to above requires variation (including the change of any treatment system, either in
whole or in part) the Board shall, after giving the applicant an opportunity of being heard, vary all or
any of such conditions and thereupon the applicant shall be bound to comply with the conditions as so
varied.
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** This consent order is computer generated by OCMMS of TNPCB and no signature is needed**

22. In case there is any change in the constitution of the management, the occupier of the new
management shall file fresh application under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974,
as amended in Form-II alongwith relevant documents of change of management immediately and get
the necessary amendment with renewal of consent order.

23. In case there is any change in the name of the company alone, the occupier shall inform the same with
relevant documents immediately and get the necessary amendments for the change of name from the
Board.

24. The occupier shall display this consent order granted to him in a prominent place for perusal of the
inspecting Officers of this Board.

District Environmental Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board,

NAMAKKAL
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வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 

மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டம் 

மல்டி கலை் கிைாரைட் குவாரி குத்தகை 

நடந்கத மற்றும் இருை்கூர் கிைாமம் 

பரமத்திவவலூர் வட்டம், நாமை்ைல் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

பரப்பளவு – 4.34.0 ஹெை்வடர ்

ஐந்தாண்டு உற்பத்தித் திறன்- 

30,042 ைன மீட்டர்   கிராகனட் @ மீட்பு விகிதம் 60% 

ஆழம் -39 மீ தரை மட்டத்திற்கு கீழ் 

புல எண்:  456&25/1 
ஹமாத்த குழும அளவு – 18.71.5 ஹெை்வடர் 

"B1" வகை  

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆவலாசைர்                  

   

 

அடிப்பகட ஆய்வுை் ைாலம் –( மாை்ச ்2022 – மம 2022) 

திரு.P.வவல்மணி 
த/ஹப.பழனி ைவுண்டர், 
நரசிங்ைபுரம் அஞ்சல், 

வநதாஜி நைர், ஆத்தூர் வட்டம், 

வசலம் மாவட்டம் – 636106. 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வைம் 

எை்ஸலன்ஸ் லவபார்டரி 

NABL அங்கீைாரம் ஹபற்ற லவபார்டரி 

பதிவு ஹசய்யப்பட்ட அலுவலைம் 
எண்:23/93, ஐந்தாவது ஹதரு, ராம் 

நைர், 

  எஸ்.எஸ்.ைாலனி, மதுகர-625010 

mail: rcenvirolab@gmail.com  

mailto:rcenvirolab@gmail.com


அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர ் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

குறி
யீடு 

குத்தணகயி
ன் பபயர ்

புல. 

எை்கள் 

மற்றும் 

கிராமம் 

மற்றும் 

வட்டம் 

பெக்டட
ரில் 

பரப்பள
வு 

பதாடங்
கும் 

டததி 

மற்றும் 

காலாவ
தி 

நிணல 

P1 P.வேல்மணி 

456 &25/1 & 

நடந்தை 

இருக்கூர ்

கிராமம், 

பரமை்தி - 

வேலூர ்

ேட்டம்  

4.34.0 

20 

ேருடங்க
ள் 

02.12.2015 

முைல் 

01.12.2035 

ேதர 

மற்றும் 

ToR பபறப்பட்ட 

ஆதண 

Lr.No. SEIAA-

TN/F.No.8091/SEAC/

ToR-1140/2022 

வைதி 08/04/2022 

பமாத்தம் 4.34.0  

குறி
யீடு 

உரிணமயா
ளரின் 

பபயர ்

புல. 

எை்கள் 

மற்றும் 

கிராமம் 

மற்றும் 

வட்டம் 

பெக்டட
ரில் 

பரப்பள
வு 

பதாடங்
கும் 

டததி 

மற்றும் 

காலாவ
தி 

நிணல 

E1 
திருமதி . V. 

புனிைா 

482 மற்றும் 

நடந்தை 

கிராமம், 

பரமை்தி 

வேலூர ்

ேட்டம். 

2.86.5 

30.01.2018 

முைல் 

02.01.2038 

ேதர 

ToRக்கு 

விண்ணப்பிக்க
வில்தல 

E2 

எம்/எஸ். M.M. 

எக்ஸ்வபாரட்்
ஸ் 

483/2A& 

நடந்தை 

கிராமம், 

பரமை்தி 

வேலூர ்

ேட்டம். 

2.75.5 

05.01.2017 

முைல் 

04.01.2037 

ேதர 

EC நீட்டிப்புக்கு 

விண்ணப்பிக்கப்
பட்டது 

E3 

எம்/எஸ். M.M. 

எக்ஸ்வபாரட்்
ஸ் 

492/2& 

நடந்தை 

கிராமம், 

பரமை்தி
வேலூர ்

ேட்டம். 

2.73.0 

05.01.2017 

முைல் 

04.01.2037 

ேதர 

EC நீட்டிப்புக்கு 

விண்ணப்பிக்கப்
பட்டது 

E4 
திருமதி.L.பெ

ல்வி 

494/1&494/2 

மற்றும் 

நடந்தை 

கிராமம், 

4.40.5 

25.02.2016 

முைல் 

24.02.2036 

ேதர 

விண்ணப்பிக்க
வில்தல ToR 



பரமை்தி 

வேலூர ்

ேட்டம். 

E5 

M / S 

சிேெக்தி 

ராக் 

எக்ஸ்வபாரட்்
ஸ் 

480/1(பகுதி) 

மற்றும் 

நடந்தை 

கிராமம், 

பரமை்தி 

வேலூர ்

ேட்டம். 

1.62.0 - 
விண்ணப்பிக்க
வில்தல ToR 

தற்டபாதுள்ள குவாரிகளின் 

பமாத்த அளவு 
14.37.5  

குழுமம் உள்ள குவாரிகளின் 

பமாத்த அளவு 
18.71.5  

ஆதாரம்: முைல் திட்டம் (2020 -21 முைல் 2024-25 ஐந்து ஆண்டுகள்) சுரங்கை ்

திட்டை்திற்கு புவியியல் மற்றும் சுரங்க இயக்குனர,் கிண்டி, பென்தன தேட ்

RC ஒப்புைல் அளிை்ைார.் எண். 4166/MM4/2020 வைதி 07.10.2020. 

 

 குறிப்பு விதிமுணறகள் (ToR) இைக்கம் 

திரு. P.வேல்மணி 

“ToR வழங்கிய கடிதம் எை். SEIAA-TN/F.No.8091/SEAC/ToR-1140/2022 

டததி: 08.04.2022 

குறிப்பிட்ட  நிபந்தணனகள் 

1 குழுமக்  குவாரியில் 
மமற்ககாள்ளப்படும் சுரங்க 
நடவடிக்கககளால் ஏற்படும் 
ஒட்டுகமாத்த மற்றும் விரிவான தாக்க 
ஆய்கவ, குறிப்பாக காற்று மாசுபாடு, 

நீர ் மாசுபாடு, சுகாதார பாதிப்புகள் 
மற்றும் மகாழிப்பண்கண 
ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் 
சுற்றுசச்ூழகலக் குறிக்கும் வககயில், 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்கமத் திட்டம் 
இருக்க மவண்டும். சம்பந்தப்பட்ட 
குவாரி மற்றும் சுற்றியுள்ள 
குடியிருப்புககள மனதில் கவத்து 
தயார ்கசய்யப்பட்டது. 

காற்று மாசுபாடு, நீர ்மாசுபாடு 

மற்றும் சுகாைார பாதிப்புகள் 

பைாடரப்ான ஒட்டுபமாைை் 

ைாக்க ஆய்வு முடிவுகள், 

அை்தியாயம் VII இன் கீழ் பிரிவு 

7.4, pp.188-1197 இல் 

வமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

முடிவுகளின் அடிப்பதடயில், 

சுற்றுெச்ூழல் வமலாண்தமை ்

திட்டம் ையாரிக்கப்பட்டு 

பக்.208 – 235 இல் அை்தியாயம் 

Xன் கீழ் வெரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

2 சான்றளிக்கப்பட்ட தற்மபாகதய EC 

இணக்க அறிக்கக EIA அறிக்ககயில் 
இறுதி EIA அறிக்தகயுடன் EC 

இணக்க அறிக்தக 



மசரக்்கப்படும். ெமரப்்பிக்கப்படும். 

3 சுரங்க குதத்கக பகுதி முழுவதுமாக 
ட்மரான் மூலம் வீடிமயா படம் 
எடுக்கப்பட்டு, EIA அறிக்ககயுடன் 
சமரப்ிக்க மவண்டும். 

இறுதி EIA அறிக்தகயுடன் முழு 

பகுதிக்கான ட்வரான் ஆய்வுப் 

படங்கள் ெமரப்்பிக்கப்படும். 

4 15.01.2016க்குப் பிறகு முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தககப் 
பகுதியில் சுரங்க நடேடிக்கககய முன்மமொழிபேர ் ஏற்கனவே 
வமற்மகொண்டிருந்தொல், முன்மமொழிபேர் பின்ேரும் விேரங்ககை 
AD/DD, சுரங்கங்கைில் இருந்து அைிக்க வேண்டும்: 

a) AD/DD சுரங்கங்களால் வழங்கப்பட்ட 
ககடசி பணி அனுமதியுடன் முந்கதய 
சுரங்கங்களின் கசயல்பாடு மற்றும் 
நிறுதத்தத்ின் காலம் என்ன? 

இறுதி EIA அறிக்தகதய 

ெமரப்்பிக்கும் வபாது அனுமதி 

ஆேணம் இதணப்பில் 

இதணக்கப்படும். 

b) மதாண்டிகயடுக்கப்பட்ட 
கனிமங்களின் அளவு. 

சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி 

ொன்றிைழில் 15390 மீ3 மல்டி 

கலர ்  கிராதனட், 10260 மீ3 

கழிவுகள் மற்றும் 4832 மீ3 

வமல் மண் 5 ஆண்டு திட்ட 

காலை்தில் 

பேட்டிபயடுக்கப்பட்ட 

கனிமங்கள் என 

பைளிோகக் காடட்ுகிறது. 

c) ஒரு வருடத்தில் அதிகபட்ச 
உற்பத்திகய எட்டியது. 

இதணப்பு III இல் 

இதணக்கப்பட்டுள்ள சுரங்க 

அறிக்தகயின் திட்டை்தின்படி, 

2017-18 காலகட்டை்தில் 

அதிகபட்ெ உற்பை்தி 

எட்டப்பட்டது. இந்ை 

காலகட்டை்தில் அதடயப்பட்ட 

அதிகபட்ெ உற்பைத்ி 3032.004 

மீ3 ஆகும். 

d) சுரங்கம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆழத்தின் 
விவரம் 

இதணப்பு III இல் EC ஆல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி, முன்னர ்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கை்தின் ஆழம் 12மீ ஆகும். 

e) முன்பு அகடயப்பட்ட சுரங்கத்தின் 
உண்கமயான ஆழம் 

ைற்வபாதுள்ள 16.10.2020 

வைதியிட்ட குழி கடிைை்தின்படி, 

முன்னர ் அதடயப்பட்ட 



சுரங்கை்தின் உண்தமயான 

ஆழம் ைதர மட்டை்திலிருந்து 

12 மீ கீவழ இருந்ைது. ஏற்கனவே 

உள்ள குழி கடிைம் இதணப்பு III 

இல் இதணக்கப்பட்டுள்ளது. 

f) அந்த குதத்கக பகுதியில் 
ஏற்கனமவகவட்டிகயடுக்கப்பட்ட 
நபரின் கபயர.் 

இதணப்பு III இல் உள்ள சுரங்க 

திட்ட அறிக்தகயில் 

இதணக்கப்பட்ட கணினி 
பட்டாவின் படி, அந்ை குை்ைதக 

பகுதியில் சுரங்கம் எடுை்ைேர ்

P.வேல்மணி. 
g) EC மற்றும் CTO ஏற்கனமவ 

கபற்றிருந்தால், அதன் நகல் 
சமரப்்பிக்கப்படும். 

2015-2020 சுரங்கை் திட்ட 

காலை்திற்குப் பபறப்பட்ட EC 

மற்றும் CTO ஆகியதே 

இதணப்பு III இல் ெமீபை்தில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்ட அறிக்தகயுடன் 

இதணக்கப்பட்டுள்ளன. 

h) அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்
திட்டத்தின்படி சுரங்கம் 
மமற்ககாள்ளப்பட்டதா (அல்லது EC 

நிரண்யிக்கப்பட்ட 
கபஞ்சுகளுடன்வழங்கப்பட்டால். 

ஆம். ஆைரோளர ் கண்டிப்பாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்டை்தைப் 

பின்பற்றியுள்ளார.் 

5 சுரங்க குத்தகக பகுதியின் அகனத்து 
மூகல ஒருங்கிகணப்புகளும்,உயர ்

கதளிவுத்திறன் படங்கள்/ நிலப்பரப்பு 
தாள், புவியியல், கல்கவட்டு மற்றும் 
சுரங்க குத்தகக பகுதியின் புவியியல் 
ஆகியவற்றில்மிககப்படுத்தப்பட்ட
கவ வழங்கப்பட மவண்டும். 
முன்கமாழியப்பட்ட பகுதியின் 
அத்தககய படம் நிலப் பயன்பாடு 
மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (கமய 
மற்றும் இகடயக மண்டலம்) பிற 
சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்ககளத ்
கதளிவாகக் காட்ட மவண்டும். 

சுரங்க குைை்தக பகுதியின் 

அதனை்து மூதல 

ஒருங்கிதணப்புகளும் 

அை்தியாயம் II இன் கீழ் படம் 

2.4, ப.13 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 

குை்ைதக பகுதியின் புவியியல் 

பிரிவு 2.1.5, ப.17 அைத்ியாயம் II 

இன் கீழ் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

6 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத ்
திட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்ட 
மபாதுமான மவலிகள், ஏற்கனமவ 
உள்ள மரங்ககள மீண்டும் நடவு 
கசய்தல் மற்றும் அருகிலுள்ள 
குவாரிகள் மற்றும் நீரந்ிகலகளுக்கு 
இகடமய உள்ள பாதுகாப்பு 

வேலி அதமை்ைல் மற்றும் 

பசுதம பகுதியின் 

புதகப்படங்கள் இறுதி EIA 

அறிக்தகயுடன் 

ெமரப்்பிக்கப்படும். 



இகடகவளி உட்பட சுற்றளவில் பசுகம 
பகுதி ஆகியவற்றின் புககப்படதக்த 
ஆதரவாளர ்வழங்க மவண்டும். 

7 திட்ட ஆதரவாளர ் கனிம இருப்புக்கள் 
மற்றும் சுரங்க இருப்புக்கள், 

திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி திறன், 

முன்கமாழியப்பட்ட மவகல முகற, 

நியாயப்படுத்துதல், சுரங்க 
நடவடிக்கககளால் சுற்றியுள்ள 
சூழலில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 
பாதிப்புகள் மற்றும் அதற்கான தீரவ்ு 
நடவடிக்கககள் ஆகியவற்கற வழங்க 
மவண்டும். 

புவியியல் இருப்புக்கள் மற்றும் 

சுரங்க இருப்புக்கள் மற்றும் 

திட்டமிடப்பட்ட உற்பை்தி 

திறன் பற்றிய விேரங்கள் 

அட்டேதண 2.5, ப.21 இல் 

அை்தியாயம் II இன் கீழ் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்டை்தைை் பைாடரந்்து 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

முன்பமாழியப்பட்ட வேதல 

முதறதம பிரிவுகள் 2.1.7, ப.21 

இல் 

விோதிக்கப்பட்டது.சுற்றுெச்ூழ
லில் சுரங்க நடேடிக்தககளால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகள் மற்றும் அைற்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட ைணிப்பு 

நடேடிக்தககள் அட்டேதண 

11.7 இல் pp.251-252 இன் கீழ் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 

அை்தியாயம் XI. 

8 சுரங்கச ் சட்டம்' 1952 மற்றும் MMR,1961 

இன் விதிகளின்படி, பாதுகாப்கப 
உறுதி கசய்வதற்காக விஞ்ஞான 
ரீதியாகவும் முகறயாகவும் 
குவாரிககளமமற்ககாள்வதற்காகநிய
மிக்கப்பட்ட பல்மவறு சட்டப்பூரவ் 
அதிகாரிகள் மற்றும் பிற 
தகுதிவாய்ந்த நபரக்கள 
நியமிப்பகதக் குறிக்கும் நிறுவன 
விளக்கப்படத்கத திட்ட ஆதரவாளர ்
வழங்குவார.் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகல 
பாதுகாக்க மவண்டும். 

சுரங்கெ ் ெட்டம்' 1952 மற்றும் 

MMR, 1961 இன் விதிகளின்படி, 

பாதுகாப்தப உறுதி 

பெய்ேைற்கும் 

சுற்றுெச்ூழதலப் 

பாதுகாப்பைற்கும் குோரி 
நடேடிக்தககதள 

வமற்பகாள்ேைற்குை் 
வைதேயான மனிைேளம் ப.26 

இல் பிரிவு 2.1.18 இல் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



9 திட்ட முன்பமாழிபேர,் நிலை்ைடி 

நீரம்ட்டை்தின் விளிம்பு ேதரபடைத்ைக் 

கருை்தில் பகாண்டு, நிலைை்டி நீர ்

இதறைை்ல் மற்றும் திறந்ை கிணறுகள் 

மற்றும் வமற்பரப்பு நீரந்ிதலகளான 

ஆறுகள், பைாட்டிகள், கால்ோய்கள், 

குளங்கள் வபான்றேற்றின் அளதேக் 

கருை்தில் பகாண்டு ைாக்கை்தை 

மதிப்பிடுேைற்கு நீர-்புவியியல் 

ஆய்தே வமற்பகாள்ள வேண்டும். 

PWD/TWAD இலிருந்து பருேமதழ 

மற்றும் பருேமதழ அல்லாை இரண்டு 

காலங்களிலும் நீர ்நிதலகளுடன் 1 கிமீ 

(ஆரம்). 

 

ஆறுகள், குளங்கள், 

கால்ோய்கள், குளங்கள் 

வபான்ற அருகிலுள்ள 

வமற்பரப்பு நீரந்ிதலகள் 

பற்றிய விேரங்கள் 

அட்டேதண 3.3 இல் ப.42 இல் 

அை்தியாயம் III இன் கீழ் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 3 

மாைங்களுக்கு (மாரெ்-்வம,2022) 

விரிோன நீரே்ளவியல் 

ஆய்வுகள் நடைை்ப்பட்டன 

மற்றும் முடிவுகள் அை்தியாயம் 

III இன் கீழ் பிரிவுகள் 3.3.4, pp.57-

61 இல் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

10 மமற்பரப்பு நீர/்நிலத்தடி நீரின் தரம், 

காற்றின் தரம், மண்ணின் தரம் 
மற்றும் மபாக்குவரத்து/வாகன 
இயக்கம் ஆய்வு உட்பட 
தாவரங்கள்/விலங்குகள் கதாடரப்ான 
சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 
அளவுருக்களுக்கான அடிப்பகடத ்
தரகவ முன்கமாழிபவர ் அளிக்க 
மவண்டும். 

அதனை்து விேரங்களும் 

அை்தியாயம் III இன் கீழ் 

பிரிவுகள் 3.1-3.9, பக்.34-126 இல் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 

11 சுரங்க குை்ைதகக்கு 

பயன்படுைை்ப்பட்ட பகுதி & 300 மீ 

இதடயக மண்டலம் மற்றும் சுரங்க 

நடேடிக்தகயின் வபாது அைன் 

வமலாண்தம ஆகிய இரண்டிலும் ஒரு 

மர ஆய்வு ஆய்வு (எண்கள், 

இனங்களின் பபயர,் ேயது 

வபான்றதே) வமற்பகாள்ளப்படும் 

4.6.2.1-4.6.3 பிரிவுகளில்  பக்.151-

156 அை்தியாயம் IVன் கீழ் 

பசுதம பபல்ட் வமம்பாட்டு 

முன்பமாழிவு 

பேளியிடப்பட்டுள்ளது. 

12 முன்கமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான 
விரிவான மூடல் திட்டம் EIA/EMP இல் 
மசரக்்கப்பட மவண்டும், அது 
குறிப்பிட்ட தளமாக இருக்க மவண்டும். 

சுரங்க மூடல் விேரங்கள் 

அை்தியாயம் II இன் கீழ் ப.30 

இல் பிரிவு 2.1.16 இல் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

13 கபாது விசாரகண விளம்பரம் ஒரு 
கபரிய மதசிய நாளிதழிலும், ஒரு மிக 

பபாது விொரதணக் 

கூட்டை்திற்குப் பிறகு இறுதி 



அதிகமாக விநிமயாகிக்கப்படும் 
வட்டார கமாழி நாளிதழிலும் 
கவளியிடப்படும். 

EIA அறிக்தகயில் இது 

புதுப்பிக்கப்படும். 

14 2016 ஆம் ஆண்டின் O.A.No.186 (M.A.NO. 

350/2016) மற்றும் O.A.No.200/2016 இல் 

உள்ள மாண்புமிகு NGT, முைன்தம 

பபஞ்ெ,் புது தில்லியின் "குறிப்பு 

விதிமுதறகள்" பிரெச்ிதனக்கான 

பரிந்துதரக்கு உட்பட்டது. மற்றும் 

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

O.A எண். 102/2017 மற்றும் O.A. எண். 

404/2016 (M.A.No758/2016, M.A.NO 920/2016, 

M.A.NO. 1122/2016, M.A.No.12/2017 & 

M.A.No. 843/2017) மற்றும் OA.No 405/2016 

மற்றும் OA.No 5260 (M.A.No. 981/2016, 

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

ஒப்புக்பகாண்டது & 

குறிப்பிடட்து. 

15 இத்திட்டதக்தச ் சுற்றி பசுகமப் 
பகுதியின் மநாக்கம் பறக்கும் 
உமிழ்வுகள், காரப்ன் சுரப்பு மற்றும் 
உருவாக்கப்படும் சத்ததக்தக் 
குகறப்பது, அழகியகல 
மமம்படுத்துவது. DFO, மாநில விவசாய 
பல்ககலக்கழகம் மற்றும் உள்ளூர ்
பள்ளி/கல்லூரி அதிகாரிகள். பூரவ்ீக 
மதாற்றம் ககாண்ட 

அடரத்்தியான/மிதமான ககாண்ட 
தாவர வககககளத் மதரந்்கதடுக்க 
மவண்டும். சிறிய இனங்கள். 

4.6.2.1-4.6.3, பக்.151-155 

அை்தியாயம் IV இன் கீழ் 

விரிோன பசுதமப் பகுதி  

வமம்பாட்டுை ் திட்டம் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

16 உயரமான/ஒரு வருடம் பழகமயான 
மரக்கன்றுககள கபாருத்தமான அளவு 
கபகளில் வளரக்்க மவண்டும், 

முன்னுரிகம சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 
கபககள, குறிப்பிடட் இடத் மதரவ்ுகள் 
கதாடரப்ாக, உள்ளூர ் வன 
அதிகாரிகள்/தாவரவியலாளர/் 
      மதாட்டக்ககல நிபுணரக்ளின் 
ஆமலாசகனயின்படி, சரியான 
இகடகவளியில் நடப்பட மவண்டும். 
திட்டத் தளத்தின் எல்கலகயங்கும் 
குகறந்தபட்சம் 3 மீட்டர ் அகலம் 

ஒப்புக்பகாண்டது & 

குறிப்பிடட்து. 



மற்றும் கதாகுதிகளுக்கு இகடயில் 
மற்றும் ஒழுங்ககமக்கப்பட்ட 
முகறயில், GPS 

ஆயதக்தாகலவுகளுடன் பசுகம 
பகுதிகய முன்கமாழிபவர ் ஒதுக்க 
மவண்டும். 

17 மபரிடர ் மமலாண்கம திட்டம் 
தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்ககயில் மசரக்்கப்படும். 

வபரிடர ்வமலாண்தமை் திட்டம் 

பைாடரப்ான விேரங்கள் பிரிவு 

7.3, பக்.182-188 அைத்ியாயம் VII 

இன் கீழ் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 

18 இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் மமலாண்கமத ்
திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்ககயில் மசரக்்கப்படும். 

இடர ் மதிப்பீடு மற்றும் 

வமலாண்தமை ் திட்டம் 

அை்தியாயம் VII இன் கீழ் pp.177 

-178 இல் பிரிவு 7.2 இல் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

19 சமூக-கபாருளாதார ஆய்வுகள் சுரங்க 
நடவடிக்ககயிலிருந்து 5 கிமீ இகடயக 
மண்டலத்திற்குள் மமற்ககாள்ளப்பட 
மவண்டும். திட்ட முன்கமாழிபவரால் 
வழங்க முன்கமாழியப்பட்ட உள்ளூர ்
சமூகத்திற்கு சமூக-கபாருளாதார 
முக்கியத்துவம் மற்றும் கசல்வாக்கின் 
நடவடிக்கககள் சுட்டிக்காட்டப்பட 
மவண்டும். முடிந்தவகர, 

கசயல்படுத்துவதற்கான கால 
அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 
ககாடுக்கப்படலாம். 

ெமூக-பபாருளாைார ஆய்வுகள் 

வமற்பகாள்ளப்பட்டு அைன் 

முடிவு அை்தியாயம் III இன் கீழ் 

பிரிவு 3.9, pp.114-116 இல் 

விோதிக்கப்பட்டது 

20 தற்மபாது ஆகணயம் மகாரப்பட்டுள்ள 
உதம்தச குவாரி தளத்தில் ஏமதனும் 
குவாரி நடவடிக்கககள் 
மமற்ககாள்ளப்பட்டிருந்தால், திட்ட 
முன்கமாழிபவர,் முந்கதய மதரத்ல் 
ஆகணயத்தில் ககாடுக்கப்பட்ட EC 

நிபந்தகனகளுக்கு விரிவான 
இணக்கத்கத, MoEF&CC, பிராந்திய 
அலுவலகத்தால் முகறயாக 
சான்றளிக்கப்பட்ட தள 
புககப்படங்களுடன் வழங்க 
மவண்டும். கசன்கன(அல்லது) 
சம்பந்தப்பட்ட DEE/TNPCB. 

ஒப்புக்பகாண்டு குறிப்பிட்டார.் 

MoEF&CC, மண்டல அலுேலகம், 

பென்தன (அல்லது) 

ெம்பந்ைப்பட்ட DEE/TNPCB 

மூலம் முதறயாக 

ொன்றளிக்கப்பட்ட EC இணக்க 

அறிக்தக இறுதி EIA 

அறிக்தகயுடன் 

ெமரப்்பிக்கப்படும். 



21 எந்தகவாரு உண்கமத் தகவகலயும் 
மகறத்தல் அல்லது 
தவறான/புகனயப்பட்ட தரகவச ்
சமரப்்பித்தல் மற்றும் மமமல 
குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தகனகளுக்கு 
இணங்கத் தவறினால், சுற்றுசச்ூழலில் 
தண்டகன விதிககள ஈரப்்பதுடன் 
இந்த குறிப்பு விதிமுகறககள 
திரும்பப் கபறலாம். 
(பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986. 

ஒப்புக்பகாண்டு குறிப்பிட்டார.் 

கூடுதல் நிபந்தணனகள் 

1 MoEF&CC அலுேலக 

குறிப்பாதணயின்படி   22-65/2017-IA.III 

வைதி: 30.09.2020, மற்றும் 20/10/2020 

பபாது கலந்ைாய்வின் வபாது 

எழுப்பப்பட்ட கேதலகதள 

முன்பமாழிபேர ் நிேரை்்தி பெய்ோர ்

மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட அதனை்து 

நடேடிக்தககளும் சுற்றுெச்ூழல் 

வமலாண்தம திட்டை்தின் ஒரு 

பகுதியாக இருக்கும். 

ஒப்புக்பகாண்டு குறிப்பிட்டார.் 

2 சுற்றுசச்ூழலின் தாக்க மதிப்பீடு, 

காரப்ன் உமிழ்கவ விரிவாக ஆய்வு 
கசய்வதுடன், கரியமில உமிழ்கவத ்
தணிக்க காரப்ன் மூழ்கிகளின் 
வளரச்ச்ி மற்றும் கவப்பநிகல 
குகறப்பு உள்ளிட்ட பிற உமிழ்வு 
மற்றும் காலநிகல தணிப்பு 
நடவடிக்கககளின் கட்டுப்பாடு 
உள்ளிட்ட நடவடிக்ககககள 
பரிந்துகரக்கும். 

உமிழ்வு விேரங்கள் 

அை்தியாயம் IV இன் கீழ் pp.135-

136 இல் பிரிவு 4.4.3 இல் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 

3 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு 
பல்லுயிர,் இயற்கக சுற்றுசச்ூழல், மண் 
நுண்ணுயிரிகள், விலங்கினங்கள் 
மற்றும் மண் விகத வங்கிகள் 
ஆகியவற்கற ஆய்வு கசய்து இயற்கக 
சுற்றுசச்ூழல் அகமப்கபப் 
பராமரிக்கும் நடவடிக்ககககள 
பரிந்துகரக்க மவண்டும். 

அை்தியாயம் III இன் கீழ் பகுதி 

3.6, pp.83-99 இல் சூழலியல் 

விேரங்கள் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 



4 குறிப்பிட்ட பகுதியின் நிகலயான 
மமலாண்கம மற்றும் கபாருடக்ள் 
மற்றும் மசகவகளின் ஓட்டத்திற்கான 
சுற்றுசச்ூழகல மீட்கடடுப்பதற்கு 
நடவடிக்கக பரிந்துகரக்க மவண்டும். 

ஒப்புக்பகாண்டு 

குறிப்பிட்டார.் 

5  திட்ட ஆதரவாளர ் மீன் வாழ்விடங்கள் 
மற்றும் நீரந்ிகல மற்றும் 
நீரத்ம்தக்கத்தில் உணவு WEB/உணவுச ்
சங்கிலி ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 
தாக்கதக்த ஆய்வு கசய்வார.் 

`ஒப்புக்பகாண்டு 

குறிப்பிட்டார.் 

6 குறிப்பு விதிமுகறகள் குறிப்பாக காடு, 

தாவரங்கள், கபருங்குடல், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் அழிந்து 
வரும் உள்நாட்டு தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கத்கத 
ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 

மண் பைாடரப்ான அதனை்து 

ைகேல்களும் 

வெகரிக்கப்பட்டன. மண்ணின் 

இயற்பியல்-வேதியியல் 

நிதலதமகள், மண் 

ஆவராக்கியம், முைலியன 

பைாடரப்ான விஷயம், 

அை்தியாயம் III இன் கீழ் பிரிவு 

3.2, pp.43-49 இல் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

7 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டில், 

நிற்கும் மரங்களில் ஏற்படும் 
பாதிப்புககள ஆய்வு கசய்து, 

தற்மபாதுள்ள மரங்ககள எண்ணி 
எண்ணி, பாதுகாக்க நடவடிக்கக 
எடுக்க மவண்டும். 

இந்ை அறிக்தக, அை்தியாயம் 

III இன் கீழ் பிரிவு 3.6 மற்றும் 3.7 

பக். 83-111 இல் ைாேரங்கள், 

உள்ளூர,் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

மற்றும் அழிந்து ேரும் 

உள்நாட்டு ைாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கதள 

உள்ளடக்கிய சூழலியல் 

மற்றும் பல்லுயிர ் பற்றிய 

ஆய்வுகதள 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

சுற்றுெச்ூழல் 

அறிக்தகயின்படி, உள்ளூர,் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் 

அழிந்து ேரும் உள்நாட்டு 

ைாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் எதுவும் 

இல்தல. 

8 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு, 

நிற்கும் மரத்தில் ஏற்படும் பாதிப்கப 
ஒப்புக்பகாண்டு குறிப்பிட்டார.் 



ஆய்வு கசய்து, தற்மபாதுள்ள 
மரங்ககள எண்ணி, பாதுகாக்க 
நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டும். 

9 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 
ஈரநிலங்கள், நீரந்ிகலகள், நதி 
ஓகடகள், ஏரிகள் மற்றும் விவசாயத ்
தளங்ககள ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 

ஆறுகள், குளங்கள், 

கால்ோய்கள், குளங்கள் 

வபான்ற அருகிலுள்ள 

வமற்பரப்பு நீரந்ிதலகள் 

பற்றிய விேரங்கள் 

அட்டேதணகள் 3.3 இல் பக்.42-

இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

10 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டில் 
பசுகமப் பகுதி மமம்பாட்டிற்கான 
பட்கெட் மற்றும் மபரழிவு 
மமலாண்கமத் திட்டம் உள்ளிட்ட 
கண்ணிகவடி மூடல் திட்டத்துடன் EMP 

பற்றிய விரிவான ஆய்வு நடத்தப்பட 
மவண்டும். 

EMP விேரங்கள் அைத்ியாயம் X 

இன் கீழ் pp.228-235 இல் 

அட்டேதண 10.9 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு, 

காலநிகல மாற்றம், கவப்பநிகல 
உயரவ்ு, மாசுபாடு மற்றும் மண்ணின் 
மமல் மற்றும் மண்ணின் காரப்ன் 
ககயிருப்பு ஆகியவற்றின் தாக்கதக்த 
ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 

ஒப்புக்பகாண்டு குறிப்பிட்டார.் 

12 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு 
பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், ரிசரவ்் 
காடுகள், மதசிய பூங்காக்கள், 

தவரங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு 
பாகதகள், திட்ட இடத்திற்கு அருகில் 
உள்ள பாதிப்புககள ஆய்வு கசய்ய 
மவண்டும். 

காப்புக்காடுகள், வைசிய 

பூங்காக்கள், ைாழ்ோரம் பகுதி 

மற்றும் ேனவிலங்கு 

பாதைகள் வபான்ற 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் 

இல்லாைைால் இது 

பபாருந்ைாது. 

13 திட்ட முன்கமாழிபவர,் அருகிலுள்ள 
பட்டா நிலங்கள், மதாட்டக்ககல, 

விவசாயம் மற்றும் கால்நகடகள் 
ஆகியவற்றில் உள்ள மதாட்டத்தில் 
திட்டத்தின் தாக்கதக்த ஆய்வு கசய்து 
வழங்க மவண்டும். 

அடுை்துள்ள பட்டா நிலங்கள், 

வைாட்டக்கதல, விேொயம் 

மற்றும் கால்நதடகள் 

ஆகியேற்றில் உள்ள 

வைாட்டங்களின் மீது 

முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கை ்

ைாக்கம், அை்தியாயம் III இன் 

கீழ் பக்.38-42 இல் பிரிவு 3.1 இல் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

14 திட்ட முன்கமாழிபவர,் கசயல்பாடுகள் ஒப்புக்பகாண்டு குறிப்பிடட்ார.் 



மூலம் இயற்ககச ் சுற்றுசச்ூழலின் 
சாத்தியமான துண்டாடுதல் தாக்கம் 
பற்றிய விவரங்ககள ஆய்வு கசய்து 
அளிக்க மவண்டும். 

15 திட்ட ஆதரவாளர ் நீரந்ிகலகளில் 
உள்ள நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்குகளின் தாக்கம் மற்றும் 
நிலப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய 
தழும்புகள், அருகிலுள்ள குகககள், 

பாரம்பரிய தளம் மற்றும் 
கதால்கபாருள் தளதத்ில் சாத்தியமான 
நில வடிவ மாற்றங்களின் காட்சி 
மற்றும் அழகியல் தாக்கங்ககள 
ஆய்வு கசய்து வழங்க மவண்டும். 

ஒப்புக்பகாண்டு குறிப்பிட்டார.் 

16 சுற்றுசச்ூழலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் 
கமக்மராபிளாஸ்டிக் காரணமாக 
ஏற்படக்கூடிய மாசுபாட்கட திட்ட 
முன்கமாழிபவர ்ஆய்வு கசய்து வழங்க 
மவண்டும். சுரங்கத்தின் மபாது 
சிந்திக்கப்படும் கசயல்பாடுகளால் 
நீரவ்ாழ் சூழல் மற்றும் நன்னீர ்
அகமப்புகளில் பிளாஸ்டிக் & 

கமக்மராபிளாஸ்டிக்ஸின் 
சுற்றுசச்ூழல் அபாயங்கள் மற்றும் 
தாக்கங்கள் ஆராயப்பட்டு 
அறிக்ககயிடப்படலாம். 

பிளாஸ்டிக் மாசு பைாடரப்ான 

விஷயம் அை்தியாயம் IV இன் 

கீழ் பிரிவு 4.8.6 இல் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

17 திட்ட ஆதரவாளர,் ரிசரவ்் ஃபாரஸ்ட் 
இல்லாத வனவிலங்குகளில் 
சுரங்கத்தின் தாக்கம் குறித்து 
விரிவான ஆய்வு கசய்ய மவண்டும். 

ஒப்புக்பகாண்டு குறிப்பிட்டார.் 

18 திட்ட முன்கமாழிபவர ் கவவ்மவறு 
பாகதகள் மற்றும் இடம்கபயரவ்ுகளின் 
தாக்கம் குறித்து ஆய்வு கசய்வார.் 

ஒப்புக்பகாண்டு குறிப்பிட்டார.் 

நிணலயான குறிப்பு விதிமுணறகள் 

1 1994 ஆம் ஆண்டு முைல் ஆண்டு 

ோரியான உற்பை்தி விேரங்கள் 

பகாடுக்கப்பட வேண்டும், 1994 ஆம் 

ஆண்டுக்கு முந்தைய எந்ை ஒரு 

ேருடை்திலும் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ெ 

உற்பை்திதய பைளிோகக் குறிப்பிட 

பபாருந்ைாது. 

இது மீறல் ேதக திட்டம் அல்ல. 

இந்ை திட்டம் B1 ேதகயின் கீழ் 

ேருகிறது. 



வேண்டும். சுற்றுெச்ூழல் ைாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிவிப்பு 1994 

நதடமுதறக்கு ேந்ை பிறகு 

உற்பை்தியில் ஏவைனும் அதிகரிப்பு 

இருந்ைைா என்பதையும் 

திட்டேட்டமாக பைரிவிக்கலாம், w.r.t. 

1994 க்கு முன் எட்டப்பட்ட அதிகபட்ெ 

உற்பை்தி. 

2 சுரங்கை்தின் உரிதமயான 

குை்ைதகைாரர ் முன்பமாழிபேர ்

என்பதை ஆைரிக்கும் ஆேணை்தின் 

நகதல ேழங்க வேண்டும். 

குோரி அதமக்க 

முன்பமாழியப்பட்ட இடம் 

பட்டா நிலம். இதணப்பு III இல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்டை்துடன் உரிதமயின் 

ஆேணம் 

இதணக்கப்பட்டுள்ளது. 

3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டம், 

சுற்றுெச்ூழல் ைாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

மற்றும் பபாது விொரதண உட்பட 

அதனை்து ஆேணங்களும் சுரங்க 

குை்ைதக பகுதி, உற்பை்தி நிதலகள், 

கழிவு உற்பை்தி மற்றும் அைன் 

வமலாண்தம, சுரங்க பைாழில்நுட்பம் 

வபான்றேற்றின் அடிப்பதடயில் 

ஒன்றுக்பகான்று இணக்கமாக இருக்க 

வேண்டும் மற்றும் குைை்தகைாரரின் 

பபயரில் இருக்க வேண்டும். 

ஒப்புக்பகாண்டு குறிப்பிட்டார.் 

4 சுரங்க குைை்தக பகுதியின் அதனை்து 

மூதல ஒருங்கிதணப்புகளும், உயர ்

பைளிவுை்திறன் படங்கள்/ 

வடாவபாஷீட,் நிலப்பரப்பு ைாள், 

புவியியல் மற்றும் பகுதியின் 

புவியியல் ஆகியேற்றில் 

மிதகப்படுைை்ப்பட்டிருக்க வேண்டும். 

முன்பமாழியப்பட்ட பகுதியின் 

அை்ைதகய படம் நிலப் பயன்பாடு 

மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் (தமய 

மற்றும் இதடயக மண்டலம்) பிற 

சூழலியல் அம்ெங்கதளை் பைளிோகக் 

காட்ட வேண்டும். 

பெயற்தகக்வகாள் படங்களில் 

மிதகப்படுைை்ப்பட்ட 

அதனை்து மூதல 

ஒருங்கிதணப்புகளும் படம் 2.4 

இல் ப.13 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 

வடாவபாஷீட்டில் 

மிதகப்படுைை்ப்பட்ட திட்டப் 

பகுதி படம் 2.3, ப.11 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

10கிமீ சுற்றளவு பகாண்ட 

திட்டப் பகுதியின் புவியியல் 

ேதரபடம் படம் 2.7, ப.20 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 



10 கிமீ சுற்றளவு பகாண்ட 

ஆய்வுப் பகுதியின் புவியியல் 

ேதரபடம் படம் 2.8, ப.23 இல் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

5 இந்திய ெரவ்ே ஆஃப் இந்தியா 

வடாவபாஷீட்டில் 1:50,000 அளவில் 

அப்பகுதியின் புவியியல் ேதரபடம், 

அப்பகுதியின் நில ேடிேங்களின் 

புவியியல், ைற்வபாதுள்ள கனிமங்கள் 

மற்றும் அப்பகுதியின் சுரங்க ேரலாறு, 

முக்கியமான நீரந்ிதலகள், ஓதடகள் 

மற்றும் ஆறுகள் மற்றும் மண்ணின் 

பண்புகள் ஆகியேற்தறக் குறிக்கும் 

ைகேல் ேழங்கப்பட வேண்டும். 

10கிமீ சுற்றளவு பகாண்ட 

திட்டப் பகுதியின் புவியியல் 

ேதரபடம் படம் 2.6, ப.19 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளது. 

10 கிமீ சுற்றளவு பகாண்ட 

ஆய்வுப் பகுதியின் 

புவியியல் ேதரபடம் படம் 

2.7, ப.20 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளது. 

6 சுரங்க நடேடிக்தககளுக்காக 

முன்பமாழியப்பட்ட நிலைத்ைப் 

பற்றிய விேரங்கள், அரசின் நில 

பயன்பாட்டுக் பகாள்தகக்கு சுரங்கம் 

இணங்குகிறைா என்ற ைகேலுடன் 

பகாடுக்கப்பட வேண்டும்; 

சுரங்கை்திற்கான நிலை்தை 

மாற்றுேைற்கு மாநில நில 

பயன்பாட்டு ோரியம் அல்லது 

ெம்மந்ைப்பட்ட அதிகாரியிடம் 

அனுமதி பபற்றிருக்க வேண்டும். 

விண்ணப்பிை்ை பகுதிதய, 

ேருோய்ை்துதற 

அதிகாரிகளுடன் புவியியல் 

துதற அதிகாரிகள் ஆய்வு 

பெய்து, மாநில அரசின் 

பகாள்தகயின்படி நிலம் 

குோரிக்கு ஏற்றது என 

கண்டறியப்பட்டது. 

7 முன்பமாழியப்பட்ட நிறுேனம் அைன் 

இயக்குநரக்ள் குழுோல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நன்கு 

ேதரயறுக்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் 

பகாள்தகதயக் பகாண்டிருக்கிறைா 

என்பது பைளிோகக் குறிப்பிடப்பட 

வேண்டும்? அப்படியானால், 

சுற்றுெச்ூழல் அல்லது ேன 

விதிகள்/நிபந்ைதனகள் ஏவைனும் 

மீறல்/விலகல்/மீறல் ஆகியேற்தறக் 

கேனை்தில் பகாள்ள 

பரிந்துதரக்கப்பட்ட பெயல்பாட்டு 

பெயல்முதற/பெயல்முதறகள் 

பற்றிய விளக்கை்துடன் சுற்றுெச்ூழல் 

ைாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்தகயில் 

முன்பமாழிபேர ் சுற்றுெச்ூழல் 

பகாள்தகதய 

ேடிேதமை்துள்ளார,் வமலும் 

இது பக்.209-235 இல் 

அை்தியாயம் X இன் கீழ் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 



குறிப்பிடப்படுமா? சுற்றுெச்ூழல் 

பிரெச்ிதனகதளக் தகயாள்ேைற்கும், 

EC நிபந்ைதனகளுக்கு இணங்குேதை 

உறுதி பெய்ேைற்கும் நிறுேனை்தின் 

படிநிதல அதமப்பு அல்லது நிரே்ாக 

உை்ைரவு ேழங்கப்படலாம். 

நிறுேனை்தின் இயக்குநரக்ள் ோரியம் 

மற்றும்/அல்லது பங்குைாரரக்ள் 

அல்லது பங்குைாரரக்ளுக்கு 

இணங்காைதே / சுற்றுெச்ூழல் 

விதிமுதறகதள மீறுைல் பற்றி 

புகாரளிக்கும் முதறயும் சுற்றுெச்ூழல் 

ைாக்க மதிப்பீடு(EIA) அறிக்தகயில் 

விேரிக்கப்படலாம். 

8 சுரங்கப் பாதுகாப்பு பைாடரப்ான 

சிக்கல்கள், நிலை்ைடி சுரங்கம் மற்றும் 

திறந்ை காஸ்ட் சுரங்கை்தின் வபாது 

ொய்வு ஆய்வு, பேடிப்பு ஆய்வு 

வபான்றதே உட்பட, விரிோக இருக்க 

வேண்டும். ஒே்போரு 

ெந்ைரப்்பை்திலும். முன்பமாழியப்பட்ட 

பாதுகாப்பு நடேடிக்தககள் 

ேழங்கப்பட வேண்டும். 

இது இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட 

முதறதய உள்ளடக்கிய 

திறந்ைபேளி குோரி 
நடேடிக்தகயாகும். பாதற ஒரு 

கடினமான, கெச்ிைமான 

மற்றும் ஒவர மாதிரியான 

உடலாக இருப்பைால், பபஞ்சின் 

உயரம் மற்றும் அகலம் 900 

பபஞ்ெ ் வகாணங்களுடன் 5 

மீட்டராக பராமரிக்கப்படும். 

சுரங்க வமலாளர,் சுரங்கை ்

ைதலேர ்மற்றும் தமனிங் வமட் 

வபான்ற திறதமயான 

நபரக்ளின் வமற்பாரத்ேயில் 

குோரி நடேடிக்தககள் 

வமற்பகாள்ளப்படும். 

சுற்றுெச்ூழல் அனுமதிதயப் 

பபற்ற பிறகு, DGMS இலிருந்து 

வைதேயான அனுமதிகள் 

பபறப்படும். 

9 குை்ைதக சுற்றளவில் இருந்து சுரங்க 

குை்ைதகதய சுற்றி 10 கிமீ 

மண்டலை்தை ஆய்வு பகுதி 

உள்ளடக்கும் மற்றும் சுற்றுெச்ூழல் 

ைாக்க மதிப்பீடு(EIA) இல் உள்ள கழிவு 

உருோக்கம் வபான்ற ைரவுகள் 

சுரங்கம்/குை்ைதக காலம் ேதர 

இருக்க வேண்டும். 

இந்ை ஆய்வுக்காகக் 

கருைப்படும் ஆய்வுப் பகுதி 10 

கிமீ சுற்றளவு பகாண்டது 

மற்றும் EIA அறிக்தகயில் உள்ள 

கழிவு உருோக்கம் வபான்ற 

அதனை்துை் ைரவுகளும் 

சுரங்கம் / குை்ைதகக் 

காலை்திற்கானது. 



10 ேனப்பகுதி, விேொய நிலம், வமய்ெெ்ல் 

நிலம், ேனவிலங்கு ெரணாலயம், 

வைசிய பூங்கா, விலங்கினங்களின் 

இடம்பபயரந்்ை பாதைகள், 

நீரந்ிதலகள், மனிை குடியிருப்புகள் 

மற்றும் பிற சுற்றுெச்ூழல் 

அம்ெங்கதளக் குறிக்கும் ஆய்வுப் 

பகுதியின் நிலப் பயன்பாடு 

குறிப்பிடப்பட வேண்டும். சுரங்க 

குை்ைதகப் பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டுை ் திட்டம், 

பெயல்பாட்டுக்கு முந்தைய, 

பெயல்பாட்டு மற்றும் 

பெயல்பாட்டுக்கு பிந்தைய 

கட்டங்கதள உள்ளடக்கியைாக 

ையாரிக்கப்பட்டு ெமரப்்பிக்கப்பட 

வேண்டும். நிலப்பயன்பாடு 

மாற்றை்தின் ைாக்கம் ஏவைனும் 

இருந்ைால் பகாடுக்கப்பட வேண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதியின் நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் நிலப்பரப்பு 

முதற ஆகியதே அை்தியாயம் 

III இன் கீழ் பக்.38 இல் பிரிவு 3.1 

இல் விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பெயல்பாட்டிற்கு முந்தைய, 

பெயல்பாட்டு மற்றும் 

பெயல்பாட்டுக்கு பிந்தைய 

கட்டங்கதளக் காட்டும் திட்டப் 

பகுதியின் நில பயன்பாட்டுை ்

திட்டம், அை்தியாயம் II இன் கீழ் 

அட்டேதண 2.10, ப.27 இல் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

11 சுரங்க குைை்தகக்கு பேளிவய உள்ள 

நிலப்பரப்பின் அளவு, சுரங்க 

குை்ைதகயிலிருந்து தூரம், அைன் நில 

பயன்பாடு, R&R சிக்கல்கள் ஏவைனும் 

இருந்ைால், நிலைத்ின் விேரங்கள் 

பகாடுக்கப்பட வேண்டும். 

பபாருந்ைாது. 

இந்ை குோரி பெயல்பாட்டின் 

வபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

கழிவுகள் எதுவும் இல்தல. 

பேட்டி எடுக்கப்பட்ட ொைாரண 

கல் முழுேதும் வைதேப்படும் 

ோடிக்தகயாளரக்ளுக்கு 

பகாண்டு பெல்லப்படும். 

எனவே, குை்ைதக பகுதிக்கு 

பேளிவய குப்தபகள் எதுவும் 

முன்பமாழியப்படவில்தல. 

12 திட்டப் பகுதியில் ேன நிலம் 

ெம்பந்ைப்பட்டிருந்ைால், மாநில 

ேனை்துதறயில் உள்ள ைகுதிோய்ந்ை 

அதிகாரியிடமிருந்து ொன்றிைழ் 

ேழங்கப்பட வேண்டும். காடுகளின் 

நிதல குறிை்து திட்ட ஆைரோளர ்

ஏவைனும் முரணாகக் கூறினால், அந்ை 

இடை்தை மாநில ேனை்துதற 

அதமெெ்கைத்ின் பிராந்திய 

அலுேலகை்துடன் இதணந்து ஆய்வு 

பபாருந்ைாது. 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதிக்குள் ேன நிலம் இல்தல 

மற்றும் உை்வைெ திட்டப் பகுதி 

பட்டா நிலமாகும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கை ்

திட்டம் இதணப்பு III இல் 

இதணக்கப்பட்டுள்ளது. 



பெய்து, காடுகளின் நிதலதயக் 

கண்டறியலாம், அைன் அடிப்பதடயில், 

இதில் உள்ள ொன்றிைழ் வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ளதைப் பபாறுை்து 

பேளியிடப்படும். இதுவபான்ற எல்லா 

நிகழ்வுகளிலும், மாநில ேனை ்

துதறயின் பிரதிநிதிகள் நிபுணர ்

மதிப்பீட்டுக் குழுக்களுக்கு உைவுேது 

விரும்பை்ைக்கைாக இருக்கும். 

13 நிகர ைற்வபாதைய மதிப்பு (NPV) 

மற்றும் இழப்பீட்டு காடு ேளரப்்பு (CA) 

உள்ளிட்ட திட்டைத்ில் ஈடுபட்டுள்ள 

உதடந்ை பகுதி மற்றும் கன்னி 
ேனப்பகுதிக்கான ேன அனுமதியின் 

நிதல குறிப்பிடப்பட வேண்டும். 

ேனை்துதற அனுமதியின் நகதலயும் 

ேழங்க வேண்டும். 

பபாருந்தாது. 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியில் எந்ை ேன நிலமும் 

இல்தல. 

14 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்

மற்றும் பிற பாரம்பரிய ேனோசிகள் 

(ேன உரிதமகதள அங்கீகரிை்ைல்) 

ெட்டம், 2006ன் கீழ் ேன உரிதமகதள 

அங்கீகரிப்பைன் நதடமுதற நிதல 

குறிப்பிடப்பட வேண்டும். 

பபாருந்தாது. 

இந்ை திட்டம் ேன உரிதமகள் 

ெட்டம், 2006 அங்கீகாரை்தை 

ஈரக்்கவில்தல. 

15 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள RF/PF 

பகுதிகளில் உள்ள ைாேரங்கள், 

வைதேயான விேரங்களுடன் 

பகாடுக்கப்பட வேண்டும். 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

காப்புக்காடுகள் இல்தல. 

16 ஆய்வுப் பகுதியின் ேனவிலங்குகளில் 

சுரங்கை் திட்டை்தின் ைாக்கம் மற்றும் 

விேரங்கள் ேழங்கப்படுேதைக் 

கண்டறிய ஒரு ஆய்வு பெய்யப்பட 

வேண்டும். சுற்றியுள்ள மற்றும் வேறு 

ஏவைனும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் 

உள்ள ேனவிலங்குகளின் மீைான 

திட்டை்தின் ைாக்கம் மற்றும் 

அைற்வகற்ப, வைதேப்படும் விரிோன 

ைணிப்பு நடேடிக்தககள், பெலவு 

ைாக்கங்களுடன் உருோக்கப்பட்டு 

ெமரப்்பிக்கப்பட வேண்டும். 

பபாருந்ைாது. 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

இருந்து 10 கிமீ சுற்றளவில் 

ேனவிலங்குகள்/பாதுகாக்கப்ப
ட்ட பகுதி எதுவும் இல்தல. 

17 வைசியப் பூங்காக்கள், பபாருந்ைாது. 



ெரணாலயங்கள், உயிரக்்வகாளக் 

காப்பகங்கள், ேனவிலங்கு 

ேழிை்ைடங்கள், ராம்ொர ் ைளம், புலி/ 

யாதனகள் காப்பகங்கள்/ (உள்ளது 

மற்றும் முன்பமாழியப்பட்டதே), 

சுரங்க குை்ைதகக்கு 10 கி.மீக்குள் 

ஏவைனும் இருந்ைால், அதே 

பைளிோகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். 

ைதலதம ேனவிலங்கு காப்பாளரால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. வமவல 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி சுற்றுெச்ூழல் 

பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகள் 

அருகாதமயில் இருப்பைால், 

அை்ைதகய திட்டங்களுக்குப் 

பபாருந்ைக்கூடிய வைதேயான 

அனுமதிதய, வைசிய ேனவிலங்கு 

ோரியை்தின் நிதலக்குழுவில் இருந்து 

பபற்று, அைன் நகல் ேழங்கப்பட 

வேண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் சுற்றளவில் 

10 கிமீ சுற்றளவில் வைசியப் 

பூங்காக்கள், உயிரக்்வகாளக் 

காப்பகங்கள், ேனவிலங்கு 

ேழிை்ைடங்கள் மற்றும் 

புலி/யாதன காப்பகங்கள் 

எதுவும் இல்தல. 

18 ஆய்வுப் பகுதி [தமய மண்டலம் 

மற்றும் இதடயக மண்டலம் (சுரங்க 

குை்ைதகயின் சுற்றளவில் 10 கி.மீ. 

சுற்றளவு)] பற்றிய விரிோன உயிரியல் 

ஆய்வு வமற்பகாள்ளப்பட வேண்டும். 

ைாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் விேரங்கள், 

அழிந்துேரும், உள்ளூர ் மற்றும் RET 

இனங்கள், ைனிைை்னியாக, தமய 

மற்றும் இதடயக மண்டலைத்ிற்கு 

ைனிை்ைனியாக, அைை்தகய முைன்தம 

கள ஆய்வின் அடிப்பதடயில் 

ேழங்கப்பட வேண்டும், இது 

ைற்வபாதுள்ள விலங்கினங்களின் 

அட்டேதணதய பைளிோகக் 

குறிக்கிறது. ஆய்வுப் பகுதியில் 

ஏவைனும் திட்டமிடப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் காணப்பட்டால், 

அேற்தறப் பாதுகாப்பைற்கான 

பட்பெட் ஒதுக்கீடுகளுடன் 

வைதேயான திட்டமும் மாநில ேனம் 

தமய மற்றும் இதடயக 

மண்டலங்கள் இரண்டிலும் 

விரிோன உயிரியல் ஆய்வு 

வமற்பகாள்ளப்பட்டது மற்றும் 

முடிவுகள் அை்தியாயம் III இன் 

கீழ் pp.83-113 இல் பிரிவு 3.6-3.8 

இல் விோதிக்கப்பட்டுள்ளன. 



மற்றும் ேனவிலங்குை் துதறயுடன் 

கலந்ைாவலாசிை்து, விேரங்கள் 

அளிக்கப்பட வேண்டும். அதை 

பெயல்படுை்ை வைதேயான நிதி 

ஒதுக்கீடு திட்ட மதிப்பின் ஒரு 

பகுதியாக பெய்யப்பட வேண்டும். 

19 கடுதமயான மாசுபட்ட பகுதிகள் 

அல்லது 'ஆரேல்லி மதலைப்ைாடரின்' 

கீழ் ேரக்கூடிய திட்டப் பகுதிகள் 

(சுரங்க நடேடிக்தககளுக்கு 

நீதிமன்றக் கட்டுப்பாடுகதள ஈரக்்கும்) 

ஆகியேற்றின் அருகாதமயும் 

குறிப்பிடப்பட வேண்டும், வமலும் 

வைதேப்படும் இடங்களில், 

பரிந்துதரக்கப்பட்ட அதிகாரிகளின் 

அனுமதிெ ் ொன்றிைழ்கள். உை்வைெ 

சுரங்க நடேடிக்தககள் 

பரிசீலிக்கப்படும் ேதகயில் SPCB 

அல்லது மாநில சுரங்கை் துதற 

பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் 

ேழங்கப்பட வேண்டும். 

பபாருந்ைாது. 

திட்டப் பகுதி / ஆய்வுப் 

பகுதியானது ‘அதிகமாக 

மாசுபட்ட’ பகுதியில் 

அறிவிக்கப்படவில்தல மற்றும் 

‘ஆரேல்லி மதலைப்ைாடரின் 

கீழ் ேராது. 

20 இவைவபால், கடவலார திட்டங்களுக்கு, 

CRZ ேதரபடம் LTL ஐ ேதரயறுக்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏபென்சிகளில் 

ஒன்றால் முதறயாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. HTL, CRZ பகுதி, 

CRZ பைாடரப்ான சுரங்க குை்ைதகயின் 

இடம், ெதுப்புநிலங்கள் வபான்ற 

கடவலார அம்ெங்கள், ஏவைனும் 

இருந்ைால், ேழங்கப்பட வேண்டும். 

(குறிப்பு: CRZ-ன் கீழ் ேரும் சுரங்கை ்

திட்டங்கள் ெம்பந்ைப்பட்ட கடவலார 

மண்டல வமலாண்தம 

ஆதணயை்தின் ஒப்புைதலப் பபற 

வேண்டும்).    

பபாருந்ைாது. 

இந்ைை் திட்டம் C. R. Z. அறிவிப்பு, 

2018ஐ ஈரக்்கவில்தல. 

21 திட்டை்ைால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான R&R திட்டம்/இழப்பீடு 

விேரங்கள் (PAP) அளிக்கப்பட 

வேண்டும். R&R திட்டை்தைை ்

ையாரிக்கும் வபாது, பைாடரப்ுதடய 

பபாருந்ைாது. 

300 மீட்டர ் சுற்றளவில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குடியிருப்புகள் இல்தல. 

எனவே, திட்டை்ைால் 



மாநில/வைசிய மறுோழ்வு & 

மீள்குடிவயற்றக் பகாள்தகதய 

பாரத்ேயில் தேைத்ிருக்க வேண்டும். 

SCs / STs மற்றும் ெமூகை்தின் பிற 

நலிேதடந்ை பிரிவினதரப் 

பபாறுை்ைமட்டில், அேரக்ளின் 

வைதேகதள மதிப்பிடுேைற்கு குடும்ப 

ோரியாக ஒரு வைதே 

அடிப்பதடயிலான மாதிரி 
கணக்பகடுப்பு வமற்பகாள்ளப்பட 

வேண்டும், வமலும் துதறொர ்

திட்டங்கதள ஒருங்கிதணை்து 

அைற்வகற்ப பெயல் திட்டங்கதள 

ையாரிை்து ெமரப்்பிக்க வேண்டும். 

மாநில அரசின் ேரி துதறகள். சுரங்க 

குை்ைதக பகுதியில் அதமந்துள்ள 

கிராமங்கள் மாற்றப்படுமா 

இல்தலயா என்பதை பைளிோக 

பேளிப்படுைை்லாம். கிராமங்கதள 

மாற்றுேது பைாடரப்ான 

பிரெச்ிதனகள், அேற்றின் R&R மற்றும் 

ெமூக-பபாருளாைார அம்ெங்கள் 

உட்பட, அறிக்தகயில் விோதிக்கப்பட 

வேண்டும். 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான 

R&R திட்டம் / இழப்பீடு 

விேரங்கள் (PAP) இந்ை 

திட்டை்திற்கு 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்தல 

மற்றும் பபாருந்ைாது. 

22 ஒரு பருேம் (பருேமதழ அல்லாைது) 

[அைாேது, மாரெ்-்வம (வகாதட காலம்); 

அக்வடாபர-்டிெம்பர ்

(மதழக்காலை்திற்குப் பின்); டிெம்பர ் - 

பிப்ரேரி (குளிரக்ாலம்)] CPCB 2009 இன் 

அறிவிப்பின்படி சுற்றுப்புற காற்றின் 

ைரம் குறிைை் முைன்தம அடிப்பதடை ்

ைரவு, நீரின் ைரம், இதரெெ்ல் நிதல, 

மண் மற்றும் ைாேரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கள் வெகரிக்கப்பட்டு, AAQ 

மற்றும் பிற ைரவுகள் வைதி ோரியாக 

ெமரப்்பிக்கப்படும். EIA மற்றும் EMP 

அறிக்தக. ைளம் ொரந்்ை ோனிதல 

ைரவுகளும் வெகரிக்கப்பட வேண்டும். 

கண்காணிப்பு நிதலயங்களின் 

இருப்பிடம், ஆய்வுப் பகுதி 

CPCB அறிவிப்பு மற்றும் MoEF & 

CC ேழிகாட்டுைல்களின்படி 

மாரெ்-்வம, 2022 

காலப்பகுதிக்கான 

அடிப்பதடை ் ைரவு 

வெகரிக்கப்பட்டது. 

அை்தியாயம் III இன் கீழ் பக்.43-

113 இல் 3.2 -3.8 பிரிவுகளில் 

விேரங்கள் 

வெரக்்கப்பட்டுள்ளன. 



முழுேதையும் 

பிரதிநிதிை்துேப்படுை்தும் ேதகயில் 

இருக்க வேண்டும் மற்றும் முன் 

வமலாதிக்க காற்றின் திதெ மற்றும் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 

இருப்பிடை்தைக் கருை்தில் பகாண்டு 

நியாயப்படுைை் வேண்டும். சுரங்க 

குை்ைதகக்கு 500 மீட்டருக்குள் 

குதறந்ைபட்ெம் ஒரு கண்காணிப்பு 

நிதலயமாேது இருக்க வேண்டும். PM10 

இன் கனிம கலதே, குறிப்பாக இலேெ 

சிலிக்காவிற்கு, பகாடுக்கப்பட 

வேண்டும். 

23 பகுதியின் காற்றின் ைரை்தில் 

திட்டை்தின் ைாக்கை்தை கணிக்க 

காற்றின் ைர மாதிரியாக்கம் 

வமற்பகாள்ளப்பட வேண்டும். இது 

கனிம வபாக்குேரை்துக்கான 

ோகனங்களின் இயக்கை்தின் 

ைாக்கைத்ையும் கணக்கில் 

எடுை்துக்பகாள்ள வேண்டும். 

பயன்படுைை்ப்பட்ட மாதிரியின் 

விேரங்கள் மற்றும் மாடலிங் பெய்ய 

பயன்படுைை்ப்படும் உள்ளீட்டு 

அளவுருக்கள் ேழங்கப்பட வேண்டும். 

காற்றின் ைர ேதரயதறகள், 

ைளை்தின் இருப்பிடம், உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளின் இருப்பிடம், ஏவைனும் 

இருந்ைால், இருப்பிடம் ஆகியேற்தறை ்

பைளிோகக் குறிக்கும் இருப்பிட 

ேதரபடை்தில் காட்டப்படலாம். 

பிரைான காற்றின் திதெதயக் 

காட்டும் காற்று வராொக்கள் 

ேதரபடை்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

AERMOD பாரத்ே 10.2.1 ஐப் 

பயன்படுை்தி மாசுபடுை்தும் GLC 

களின் அதிகரிக்கும் 

கணிப்புக்கான காற்றின் ைர 

மாதிரியாக்கம் பெய்யப்பட்டது. 

மாதிரி முடிவுகள் அை்தியாயம் 

IV இன் கீழ் pp.142-144 இல் பிரிவு 

4.4.3.2 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.   

24 திட்டை்திற்கான நீர ் வைதே, அைன் 

இருப்பு மற்றும் ஆைாரம் ஆகியதே 

ேழங்கப்பட வேண்டும். விரிோன நீர ்

ெமநிதலயும் ேழங்கப்பட வேண்டும். 

திட்டை்திற்கான நன்னீர ் வைதேதய 

குறிப்பிட வேண்டும். 

இரண்டாம் அை்தியாயை்தின் 

கீழ் பக்.31 இல் அட்டேதண 2.13 

இல் ைண்ணீர ் வைதே 

விேரங்கள் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 



25 திட்டை்திற்கு வைதேயான அளவு 

ைண்ணீர ் எடுப்பைற்கு உரிய 

அதிகாரியிடம் இருந்து வைதேயான 

அனுமதி ேழங்கப்பட வேண்டும். 

பபாருந்ைாது. 

தூசிதய அடக்குைல், பசுதமப் 

பகுதி வமம்பாடு மற்றும் வீட்டு 

உபவயாகை்திற்கான நீர,் 

சுரங்கப் பள்ளங்களில் 

வைங்கியுள்ள மதழநீர/்கசிவு 

நீரிலிருந்து பபறப்பட்டு, 

தினெரி வைதேயின் 

அடிப்பதடயில் ைண்ணீர ்

வடங்கரக்ள் மூலம் உள்ளூர ்

ைண்ணீர ்

விற்பதனயாளரக்ளிடமிருந்து 

ோங்கப்படும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைண்ணீர ்

விற்பதனயாளரக்ளிடம் 

இருந்து குடிநீர ்பபறப்படும். 

26 திட்டை்தில் வமற்பகாள்ள 

உை்வைசிக்கப்பட்டுள்ள நீர ் பாதுகாப்பு 

நடேடிக்தககள் பற்றிய விளக்கம் 

அளிக்கப்பட வேண்டும். திட்டை்தில் 

முன்பமாழியப்பட்டுள்ள மதழநீர ்

வெகரிப்பு பற்றிய விேரங்கள் ஏவைனும் 

இருந்ைால் ேழங்கப்பட வேண்டும். 

வேதல பெய்யும் குழியின் ஒரு 

பகுதி மதழ பபய்யும் வபாது 

மதழ நீதர வெகரிக்க 

அனுமதிக்கப்படும். இே்ோறு 

வெகரிக்கப்படும் நீர,் பசுதம 

மண்டல ேளரெ்ச்ிக்கும், 

தூசிதய அடக்குேைற்கும் 

பயன்படுைை்ப்படும். 

வைாண்டப்பட்ட குழிதய மதழ 

நீர ் வெகரிப்பு அதமப்பாக 

மாற்றவும், ேதரவு பருேை்தில் 

திட்ட கிராமை்திற்கு நீர ்

வைக்கமாகவும் பெயல்பட 

சுரங்க மூடல் திட்டம் 

ையாரிக்கப்பட்டுள்ளது.. 

27 வமற்பரப்பு மற்றும் நிலை்ைடி நீர ்

ஆகிய இரண்டிலும் நீரின் ைரை்தில் 

இைத்ிட்டை்தின் ைாக்கம் 

மதிப்பிடப்பட்டு, வைதேப்பட்டால், 

வைதேயான பாதுகாப்பு 

நடேடிக்தககள் ேழங்கப்பட 

வேண்டும். 

வமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் நிலைை்டி 

நீர ் உள்ளிட்ட நீர ் சூழலின் 

ைாக்க ஆய்வுகள் மற்றும் 

ைணிப்பு நடேடிக்தககள் 

அை்தியாயம் IV இன் கீழ் பக்கம் 

130-132 இல் பிரிவு 4.3 இல் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

28 உண்தமயான கண்காணிக்கப்பட்ட 

ைரவுகளின் அடிப்பதடயில், வேதல 

நிலை்ைடி நீரம்ட்டம் நிலைை்டி 

மட்டை்திற்கு கீவழ 60 மீட்டர ்



பெய்ேது நிலைை்டி நீரில் குறுக்கிடுமா 

என்பது பைளிோகக் காட்டப்படலாம். 

இது ெம்பந்ைமாக வைதேயான ைரவு 

மற்றும் ஆேணங்கள் 

ேழங்கப்படலாம். வேதல நிலை்ைடி நீர ்

அட்டேதண பேடட்ும் ேழக்கில், ஒரு 

விரிோன தைட்வரா 

புவியியல் ஆய்வு வமற்பகாண்டு 

அறிக்தக ெமரப்்பிக்க வேண்டும். 

ைற்வபாதுள்ள நீரந்ிதலகளின் 

விேரங்கள் மற்றும் இந்ை 

நீரந்ிதலகளில் சுரங்க 

நடேடிக்தககளின் ைாக்கம் ஆகியதே 

அறிக்தகக்கு இதடவயயானதே. 

நிலை்ைடி நீருக்கு அடியில் வேதல 

பெய்ேைற்கும், நிலைை்டி நீதர 

உறிஞ்சுேைற்கும் மை்திய நிலை்ைடி நீர ்

ஆதணயை்திடம் வைதேயான 

அனுமதிதயப் பபற்று, அைன் நகதல 

ேழங்க வேண்டும். 

ஆழை்தில் காணப்படுகிறது. 

குோரியின் இறுதி ஆழம் 44மீ 

BGL எனவே, சுரங்க நடேடிக்தக 

நிலை்ைடி நீர ் மட்டை்தில் 

குறுக்கிடாது. நிலை்ைடி நீர ்

மட்டம் ஏற்படுேது பைாடரப்ான 

ைரவு அை்தியாயம் III இன் கீழ் 

பிரிவு 3.3.4.5, ப.64 இல் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

29 குை்ைதகப் பகுதி ேழியாகெ ்பெல்லும் 

பருேகால அல்லது வேறு எந்ை 

நீவராதடயின் விேரங்கள் மற்றும் 

முன்பமாழியப்பட்ட மாற்றம் / 

திதெதிருப்பல், ஏவைனும் இருப்பின், 

அது நீரியல் துதறயில் ஏற்படும் 

ைாக்கம் ஆகியேற்தறக் பகாண்டு ேர 

வேண்டும். 

பபாருந்ைாது. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ஓதடகள், 

பருேகால அல்லது பிற 

நீரந்ிதலகள் எதுவும் 

பெல்லவில்தல. எனவே, 

நீரந்ிதலகளில் எந்ை மாற்றமும் 

அல்லது திருப்பமும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்தல. 

30 ைளை்தின் உயரம், வேதல பெய்யும் 

ஆழம், நிலைை்டி நீர ் அட்டேதண 

வபான்றதே AMSL மற்றும் BGL 

இரண்டிலும் ேழங்கப்பட வேண்டும். 

அைற்கான திட்ட ேதரபடமும் 

ேழங்கப்படலாம். 

திட்டப் பகுதியின் ெராெரி 
உயரம் 183மீ AMSL ஆகும். 

சுரங்கை்தின் இறுதி ஆழம் 44மீ 

ைதரமட்டை்திற்கு கீழ் ஆகும். 

இப்பகுதியில் நீர ் மட்டை்தின் 

ஆழம் 60மீ ைதரமட்டை்திற்கு 

கீழ் ஆகும். 

31 ஒரு காலக்பகடுவுக்கான 

முற்வபாக்கான பசுதமப் பகுதி 

வமம்பாட்டுை் திட்டம் அட்டேதண 

ேடிேை்தில் (வநரியல் மற்றும் அளவு 

கேவரெ், ைாேர இனங்கள் மற்றும் 

பசுதம பகுதி வமம்பாட்டுை ்

திட்டம் அை்தியாயம் IV இன் கீழ் 

பக்.150-157 இல் பிரிவுகள் 4.6.1-

4.6.3 இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 



கால அளவு ஆகியேற்தறக் குறிக்கும்) 

ையாரிக்கப்பட்டு ெமரப்்பிக்கப்பட 

வேண்டும், அதை மனதில் தேை்து, 

திட்டை்தைை் பைாடங்குேைற்கு முன்பு 

அதைெ ் பெயல்படுை்ை வேண்டும். 

வைாட்டம் மற்றும் ஈடுபெய்யும் காடு 

ேளரப்்பின் கட்டம் ோரியான திட்டம், 

வைாட்டை்தின் கீழ் உள்ள பகுதி மற்றும் 

நடப்பட வேண்டிய இனங்கள் 

ஆகியேற்தறக் குறிக்கும் ேதகயில் 

பைளிோக பட்டியலிடப்பட வேண்டும். 

ஏற்கனவே நடவு பெய்ை விேரங்கதள 

அளிக்க வேண்டும். பசுதமப் பகுதிக்கு 

வைரந்்பைடுக்கப்பட்ட ைாேர இனங்கள் 

அதிக சுற்றுெச்ூழல் மதிப்தபக் 

பகாண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் 

உள்ளூர ் மற்றும் பூரவ்ீக இனங்கள் 

மற்றும் மாசுபாட்தடை ் ைாங்கும் 

இனங்கள் ஆகியேற்றிற்கு 

முக்கியை்துேம் பகாடுக்கப்பட்டு 

உள்ளூர ் மக்களுக்கு நல்ல 

பயன்பாட்டு மதிப்பாக இருக்க 

வேண்டும். 

32 இை்திட்டை்தின் காரணமாக உள்ளூர ்

வபாக்குேரை்து உள்கட்டதமப்பில் 

ஏற்படும் ைாக்கம் சுட்டிக்காட்டப்பட 

வேண்டும். ைற்வபாதைய ொதல 

பநட்போரக்்கில் (திட்டப் பகுதிக்கு 

பேளிவய உள்ளதே உட்பட) 

திட்டை்தின் விதளோக டிரக் 

வபாக்குேரை்தில் திட்டமிடப்பட்ட 

அதிகரிப்பு, அதிகரிக்கும் சுதமதயக் 

தகயாளும் திறன் உள்ளைா 

என்பதைக் குறிக்கும் ேதகயில் 

பெயல்பட வேண்டும். 

உள்கட்டதமப்தப 

வமம்படுை்துேைற்கான ஏற்பாடு, 

சிந்திக்கப்பட்டால் (மாநில அரசு 

வபான்ற பிற நிறுேனங்களால் 

எடுக்கப்படும் நடேடிக்தக உட்பட) 

IRC ேழிகாட்டுைல்கள் 1961 இன் 

படி ஆய்வுப் பகுதியில் 

வபாக்குேரை்தின் ைாக்கைத்ை 

பகுப்பாய்வு பெய்ேைற்காக 

வபாக்குேரை்து அடரை்்தி 

கணக்பகடுப்பு 

வமற்பகாள்ளப்பட்டது, வமலும் 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

முன்பமாழியப்பட்ட 

வபாக்குேரை்து காரணமாக 

குறிப்பிடை்ைக்க பாதிப்பு 

எதுவும் இல்தல என்று 

ஊகிக்கப்படுகிறது. 

அை்தியாயம் II இன் கீழ் pp.112-

113 இல் பிரிவு 3.8 இல் 

விேரங்கள் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 



உள்ளடக்கப்பட வேண்டும். இந்திய 

ொதல காங்கிரஸின் 

ேழிகாட்டுைல்களின்படி, திட்ட 

முன்பமாழிபேர ் வபாக்குேரை்து 

ஆய்வின் ைாக்கை்தை நடை்ை 

வேண்டும். 

33 சுரங்கை் பைாழிலாளரக்ளுக்கு 

ேழங்கப்படும் ஆன்தெட் ைங்குமிடம் 

மற்றும் ேெதிகள் பற்றிய விேரங்கள் 

சுற்றுெச்ூழல் ைாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்தகயில் வெரக்்கப்பட வேண்டும். 

குோரி குை்ைதகக்கு 

ேழங்கப்பட்ட பிறகு 

உள்கட்டதமப்பு மற்றும் பிற 

ேெதிகள் சுரங்கை ்

பைாழிலாளரக்ளுக்கு 

ேழங்கப்படும், வமலும் இது 

அை்தியாயம் II இன் கீழ் ப.21 

இல் பிரிவு 2.1.17 இல் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

34 சுரங்கைத்ிற்குப் பிந்தைய நிலப் 

பயன்பாடு மற்றும் சுரங்கம் 

அகற்றப்பட்ட பகுதிகதள 

(திட்டங்களுடன் மற்றும் வபாதுமான 

எண்ணிக்தகயிலான பிரிவுகளுடன்) 

மீட்படடுப்பது மற்றும் மறுசீரதமைை்ல் 

ஆகியதே சுற்றுெச்ூழல் ைாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) அறிக்தகயில் 

பகாடுக்கப்பட வேண்டும். 

முற்வபாக்கான மூடல் மற்றும் 

கருை்தியல் சுரங்கை் திட்டங்கள் 

அை்தியாயம் II இன் கீழ் பக்.27-

30 இல் பிரிவுகள் 2.1.14-2.1.16 இல் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளன வமலும் 

இதணப்பு III இல் 

இதணக்கப்பட்டுள்ளது. 

35 இந்ைை் திட்டை்தின் பைாழில்ொர ்

சுகாைார பாதிப்புகள் 

எதிரப்ாரக்்கப்பட வேண்டும் மற்றும் 

முன்பமாழியப்பட்ட ைடுப்பு 

நடேடிக்தககள் விரிோக 

விேரிக்கப்பட வேண்டும். வேதல 

ோய்ப்புக்கு முந்தைய மருை்துே 

பரிவொைதன மற்றும் காலமுதற 

மருை்துே பரிவொைதன அட்டேதண 

விேரங்கள் EMP இல் இதணக்கப்பட 

வேண்டும். சுரங்கப் பகுதியில் 

முன்பமாழியப்பட்ட வைதேயான 

ேெதிகளுடன் கூடிய திட்டக் 

குறிப்பிட்ட பைாழில்ொர ் சுகாைாரை ்

ைணிப்பு நடேடிக்தககள் விரிோக 

இருக்கலாம். 

திட்டை்தின் பைாழில்ொர ்

சுகாைார பாதிப்புகள் மற்றும் 

ைடுப்பு நடேடிக்தககள் பற்றி 

அை்தியாயம் X இன் கீழ் pp.257-

258 இல் 10.9-10.10 பிரிவுகளில் 

விரிோக விளக்கப்பட்டுள்ளது. 



36 இைத்ிட்டை்தின் பபாது சுகாைார 

ைாக்கங்கள் மற்றும் பாதிப்பு 

மண்டலை்தில் உள்ள மக்களுக்கான 

பைாடரப்ுதடய நடேடிக்தககள் 

முதறயாக மதிப்பீடு பெய்யப்பட 

வேண்டும் மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட 

தீரவ்ு நடேடிக்தககள் பட்பெட் 

ஒதுக்கீடுகளுடன் விரிோக 

விேரிக்கப்பட வேண்டும். 

இந்ை திட்டைை்ால் பபாது 

சுகாைார பாதிப்புகள் எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்தல. CSR 

மற்றும் CER பற்றிய விேரங்கள் 

பிரிவுகள் 8.5.1, 8.5.2, மற்றும் 8.5.3 

இல் pp.206-207 இல் அை்தியாயம் 

VIII இன் கீழ் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

37 ெமூக-பபாருளாைார முக்கியை்துேம் 

மற்றும் உள்ளூர ் ெமூகை்தின் 

பெல்ோக்கின் நடேடிக்தககள் திட்ட 

ஆைரோளரால் ேழங்கப்பட 

வேண்டும். முடிந்ைேதர, 

பெயல்படுை்துேைற்கான கால 

அளவுகளுடன் அளவு பரிமாணங்கள் 

பகாடுக்கப்படலாம். 

ஆய்வுப் பகுதியின் ெமூக-

பபாருளாைாரெ ் சூழலில் 

எதிரம்தறயான ைாக்கம் 

எதுவும் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்தல, 

வமலும் இந்ைை் திட்டம் 43 

வபருக்கு வநரடியாக 

வேதலோய்ப்தப 

ேழங்குேைன் மூலம் ெமூக-

பபாருளாைார சூழலுக்கு 

பயனளிக்கும், இது 

அை்தியாயம் VIII இன் கீழ் ப.204 

இல் பிரிவு 8.1 இல் 

விோதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

38 சுற்றுெச்ூழல் பாதிப்புகதளை் ைணிக்க 

விரிோன சுற்றுெச்ூழல் வமலாண்தமை ்

திட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்டின் 

மாற்றம், விேொயம் மற்றும் வமய்ெெ்ல் 

நிலங்களின் இழப்பு, ஏவைனும் 

இருந்ைால், பைாழில்ொர ் சுகாைார 

பாதிப்புகள் மற்றும் 

முன்பமாழியப்பட்ட திட்டை்திற்கு 

குறிப்பிட்ட பிற பாதிப்புகள் ஆகியதே 

அடங்கும். 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

ைாக்கங்கதளக் 

குதறப்பைற்கான 

திட்டை்திற்கான விரிோன 

சுற்றுெச்ூழல் வமலாண்தமை ்

திட்டம் அை்தியாயம் X இன் கீழ் 

pp.204-208 இல் 

வெரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

39 பபாது விொரதண புள்ளிகள் மற்றும் 

திட்ட முன்பமாழிபேரின் 

அரப்்பணிப்பு மற்றும் அதை 

பெயல்படுை்துேைற்கான பட்பெட் 

ஏற்பாடுகளுடன் காலக்பகடுவு பெயல் 

திட்டமும் ேழங்கப்பட வேண்டும் 

மற்றும் திட்டை்தின் இறுதி EIA/EMP 

பபாது விொரதணயின் 

முடிவுகள் இறுதி EIA/EMP 

அறிக்தகயில் 

புதுப்பிக்கப்படும். 



அறிக்தகயில் இதணக்கப்பட 

வேண்டும். 

40 திட்டை்திற்கு எதிராக நிலுதேயில் 

உள்ள ேழக்குகளின் விேரங்கள், 

ஏவைனும் இருந்ைால், திட்டை்திற்கு 

எதிராக ஏவைனும் நீதிமன்றைை்ால் 

நிதறவேற்றப்பட்ட ேழிகாட்டுைல் / 

உை்ைரவுடன் பகாடுக்கப்பட 

வேண்டும். 

இந்ைை் திட்டை்திற்கு எதிராக 

எந்ை நீதிமன்றை்திலும் ேழக்கு 

நிலுதேயில் இல்தல. 

41 திட்டை்தின் பெலவு (மூலைன பெலவு 

மற்றும் பைாடர ்பெலவு) மற்றும் EMP ஐ 

பெயல்படுை்துேைற்கான பெலவு 

பைளிோக குறிப்பிடப்பட வேண்டும். 

திட்டெ ்பெலவு ரூ.3,21,17,000/- 

CER பெலவு ரூ. 6,43,000 /- 

சுற்றுெச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நடேடிக்தககதள 

பெயல்படுை்தும் ேதகயில் ரூ. 

19.21 லட்ெம் மூலைனெ ் பெலவு 

மற்றும் பைாடரெ் ் பெலவு ரூ. 

முன்பமாழியப்பட்ட 

திட்டை்திற்கான ைற்வபாதைய 

ெந்தை சூழ்நிதலதய கருை்தில் 

பகாண்டு ைற்வபாதைய ெந்தை 

விதலதய கருை்தில் பகாண்டு 

பைாடரெ்ச்ியான பெலோக 5.62 

லட்ெம் முன்பமாழியப்பட்டது. 

42 வபரிடர ் வமலாண்தமை் திட்டம் 

ையாரிக்கப்பட்டு, EIA/EMP 

அறிக்தகயில் வெரக்்கப்படும். 

வபரிடர ் வமலாண்தம திட்டம் 

பைாடரப்ான விேரங்கள் 

அை்தியாயம் VII இன் கீழ் 

பக்கம்.182-183 இல் 7.3 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

43 திட்டம் பெயல்படுைை்ப்பட்டால், அைன் 

பலன்கள் விேரிக்கப்பட வேண்டும். 

திட்டை்தின் பலன்கள், சுற்றுெச்ூழல், 

ெமூகம், பபாருளாைாரம், வேதல 

ோய்ப்பு வபான்றேற்தற பைளிோகக் 

குறிக்கும். 

அை்தியாயம் VIII இன் கீழ் ப.204 

– 208 இல் விேரங்கள் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

44 டமற்கூறியவற்ணறத் தவிர, கீடழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாதுவான 

புள்ளிகளும் பின்பற்றப்பட டவை்டும்: 

a EIA/EMP அறிக்தகயின் நிரே்ாகெ ்

சுருக்கம் 

ைனி புைை்கமாக 

இதணக்கப்பட்டுள்ளது. 

b அதனை்து ஆேணங்களும் 

அட்டேதண மற்றும் பைாடரெ்ச்ியான 

பக்க எண்ணுடன் ெரியாகக் 

ஆம். அதனை்து ஆேணங்களும் 

குறியீட்டு மற்றும் 



குறிப்பிடப்பட வேண்டும். பைாடரெ்ச்ியான பக்க 

எண்ணுடன் ெரியாகக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

c அறிக்தகயில் ைரவுகள் 

ேழங்கப்பட்டால், குறிப்பாக 

அட்டேதணகளில், ைரவு 

வெகரிக்கப்பட்ட காலம் மற்றும் 

ஆைாரங்கள் குறிப்பிடப்பட 

வேண்டும். 

வெகரிக்கப்பட்ட ைரவுகளின் 

அட்டேதணகள் மற்றும் 

ஆைாரங்களின் பட்டியல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

d MoEF&CC/NABL அங்கீகாரம் பபற்ற 

ஆய்ேகங்கதளப் பயன்படுை்தி நீர,் 

காற்று, மண், ெைை்ம் வபான்றேற்றின் 

அதனை்து பகுப்பாய்வு/வொைதன 

அறிக்தககதளயும் திட்ட 

ஆைரோளர ் இதணக்க வேண்டும். 

திட்டை்தின் மதிப்பீட்டின் வபாது 

அதனை்து அெல் 

பகுப்பாய்வு/வொைதன 

அறிக்தககளும் இருக்க வேண்டும். 

அடிப்பதட கண்காணிப்பு 

அறிக்தககள் இந்ை 

அறிக்தகயுடன் அைத்ியாயம் III 

இல் இதணக்கப்பட்டுள்ளன. 

மதிப்பீட்டின் வபாது இறுதி EIA 

அறிக்தகயில் அெல் அடிப்பதட 

கண்காணிப்பு அறிக்தககள் 

ெமரப்்பிக்கப்படும். 

e ேழங்கப்பட்ட ஆேணங்கள் 

ஆங்கிலம் அல்லாை வேறு பமாழியில் 

இருந்ைால், ஆங்கில பமாழிபபயரப்்பு 

ேழங்கப்பட வேண்டும். 

பபாருந்தாது. 

f அதமெெ்கை்ைால் முன்னர ்

ேகுக்கப்பட்ட சுரங்கை் திட்டங்களின் 

சுற்றுெச்ூழல் மதிப்பீட்டிற்கான 

வகள்விை்ைாளும் பூரை்த்ி 

பெய்யப்பட்டு ெமரப்்பிக்கப்படும். 

அது இறுதி EIA/EMP 

அறிக்தகயுடன் 

இதணக்கப்படும். 

g சுற்றுெச்ூழல் ைாக்க மதிப்பீடு (EIA) 

அறிக்தகதயை் ையாரிக்கும் வபாது, 

MoEF&CC ேழங்கிய 

ஆைரோளரக்ளுக்கான 

அறிவுறுைை்ல்கள் மற்றும் 

ஆவலாெகரக்ளுக்கான 

அறிவுறுைை்ல்கள் O.M. எண். J-

11013/41/2006-IA. இந்ை 

அதமெெ்கை்தின் இதணயைளை்தில் 

குறிப்பிட்டு ஒப்புக்பகாண்டார.் 

 



கிதடக்கும் 4 ஆகஸ்ட் 2009 வைதியிட்ட 

II (I) பின்பற்றப்பட வேண்டும். 

h அடிப்பதட வநாக்கம் மற்றும் திட்ட 

அளவுருக்களில் ஏவைனும் 

மாற்றங்கள் பெய்யப்பட்டிருந்ைால் 

(படிேம்-I மற்றும் TOR ஐப் 

பாதுகாப்பைற்கான PFR இல் 

ெமரப்்பிக்கப்பட்டதே) அை்ைதகய 

மாற்றங்களுக்கான 

காரணங்களுடன் MoEF&CC யின் 

கேனை்திற்குக் பகாண்டு ேரப்பட 

வேண்டும் மற்றும் அனுமதி பபறப்பட 

வேண்டும். வமலும் மாற்றப்பட 

வேண்டும். ேதரவு EIA/EMP இன் 

கட்டதமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கை்தில் 

பபாது விொரதண மாற்றங்களுக்குப் 

பிறகு (P.H. பெயல்முதறயிலிருந்து 

எழும் மாற்றங்கள் ைவிர) 

திருை்ைப்பட்ட ஆேணங்களுடன் PH ஐ 

மீண்டும் நடை்ை வேண்டும். 

ஒப்புக்பகாண்டார ் மற்றும் 

குறிப்பிட்டார.் 

i சுற்றறிக்தக எண். J-11011/618/2010-IA 

இன் படி. II(I) வைதியிட்ட 30.5.2012, 

திட்டை்தின் ைற்வபாதைய 

பெயல்பாடுகளுக்கு சுற்றுெச்ூழல் 

அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்ைதனகளின் இணக்க நிதல 

குறிைை் ொன்றளிக்கப்பட்ட அறிக்தக, 

சுற்றுெச்ூழல், ேனம் மற்றும் 

காலநிதல மாற்ற அதமெெ்கை்தின் 

பிராந்திய அலுேலகை்திலிருந்து 

பபறப்பட வேண்டும். 

பபாருந்ைக்கூடியக இருக்கலாம். 

பபாருந்ைாது. 

j EIA அறிக்தகயில் (i) முக்கிய வமற்பரப்பு மற்றும் புவியியல் 



நிலப்பரப்பு அம்ெங்கள், ேடிகால் 

மற்றும் சுரங்கப் பகுதி, (ii) புவியியல் 

ேதரபடங்கள் மற்றும் பிரிவுகள் 

மற்றும் (iii) சுரங்கக் குழியின் 

பகுதிகள் மற்றும் பேளிப்புறக் 

குப்தபகள், ஏவைனும் இருந்ைால், 

பைளிோகக் குறிப்பிடும் பகுதியின் 

வமற்பரப்புை் திட்டமும் இருக்க 

வேண்டும். அருகிலுள்ள பகுதியின் 

நில அம்ெங்கதளக் காட்டுகிறது 

திட்டம் ப.23 இல் படம் 2.8 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

முற்வபாக்கான மூடல் திட்டம் 

ப.28 இல் படம் 2.11 இல் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அத்�யாயம் I 

அ
�கம் 

1.0 �ன்�ைர 

�ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�� (EIA) ஆய்� என்ப� ��ெவ�ப்பதற்! 

�ன் ஒ# �ட்டத்�ன் �ற்�ச�்ழல், ச&க மற்�ம் ெபா#ளாதார தாக்கங்கைள 

அைடயாளம் காண பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ# ெசயல்�ைறயா!ம். இந்த 

�ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�ட்� (EIA) ஆய்வான�, �ன்ெமா0யப்பட்ட 

�ட்டத்�ன் நன்ைம மற்�ம் பாதகமான 1ைள�கைள �ைறயாக 

ஆராய்2ற� மற்�ம் �ட்ட வ�வைமப்3ன் ேபா� இந்த தாக்கங்கள் 

பரி67க்கப்ப�வைத உ�� ெசய்2ற�.  ெசப்டம்பர ்14, 2006 இல் �ற்�ச�்ழல் 

மற்�ம் வனத்�ைற அைமசச்கத்தால் ெவளி>டப்பட்ட �ற்�ச�்ழல் தாக்க 

ம�ப்�� (EIA அ?1ப்@ மற்�ம் அதன் 3ன்னர ் 14 ஆகஸ்ட் 2018 வைர 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட �#த்தங்களின்ப�, �ட்டங்களின் இடப் பரப்3ன் 

அ�ப்பைட>ல் அைனத்� �ரங்கத் �ட்டங்கCம் A மற்�ம் B என இரண்� 

வைககளாகப் 3ரிக்கப்பட்�ள்ளன. �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் வனத்�ைற 

அைமசச்கத்�ன் வ0காட்�தல்களின் அ�ப்பைட>ல், B வைக �ரங்கத் 

�ட்டங்கள் ேமEம் B1 மற்�ம் B2 என 3ரிக்கப்பட்�ள்ளன. B2 3ரி1ல் 

ேசரக்்கப்பட்�ள்ள அைனத்� �ரங்கத் �ட்டங்கCக்!ம் மாநில �ற்�ச�்ழல் 

தாக்க ம�ப்�ட்� ஆைணயத்�டம் (SEIAA) �ற்�ச�்ழல் அGம�ையப் 

ெப�வதற்! �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�ட்� அ?க்ைக ேதைவப்ப�2ற�. 

ஆய்�க்! எ�த்�க்ெகாள்ளப்பட்ட �ன்ெமா0யப்பட்ட �ட்டமான� 5 

ெஹக்ேட#க்! அ�கமான மற்�ம் 100 ெஹக்ேட#க்! !ைறவான 

!வாரிகளின் ெதா!ப்3ற்!ள் வ#வதால், இந்த �ன்ெமா0யப்பட்ட �ட்டம் B2 

வைக>ன் Jழ் வ#2ற�. ேமEம், �ன்ெமா0யப்பட்ட �ட்ட ஆதரவாளர ் 

�ற்�ச�்ழல் அGம�ையப் ெப�வதற்! SEIAA1டம்  ெபா� மக்கள் க#த்�க் 

ேகட்@க் Kட்டம் நடத்�ய 3ற! இ�� �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�� (EIA 

அ?க்ைகையத் தயாரித்� சமரப்்3க்க ேவண்�ம். 

08.04.2022 என்� ேத�>ட்ட க�தம் எண். SEIAA-TN/F.No.8091/SEAC/ToR-

1140/2022 &லம் ெபறப்பட்ட ToR க்! இணங்க, �ன்ெமா0யப்பட்ட �ட்டத்�ன் 

�ற்றள1ல் இ#ந்� 500 Uட்டர ் �ற்றள1ல் 1Vம் தற்ேபா�ள்ள இரண்� 

!வாரிகள் மற்�ம் ஒ# �ன்ெமா0யப்பட்ட !வாரி உட்பட அைனத்� மல்� 



2 | P a g e  

 

கலர ் 2ராைனட் !வாரி �ட்டங்களின் ஒட்�ெமாத்த �ைமகைள க#த்�ல் 

ெகாண்�, நாமக்கல் மாவட்டம், பரமத்�ேவWர ்வட்டத்�ல், நடந்ைத மற்�ம் 

இ#க்Kர ் 2ராமங்களில் 4.34.0 ெஹக்ேடர ் பரப்பள1ல் @ல எண் 456 மற்�ம் 

25/1ல் உள்ள பட்டா நிலத்�ல் மல்� கலர ் 2ராைனட் !வாரி !த்தைகக்! 

1ண்ணப்3த்�ள்ள �ன்ெமா0யப்பட்ட �ட்ட ஆதரவாளர,் �#. P.ேவல்மணி 

அவரக்Cக்காக இந்த �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�� (EIA அ?க்ைக 

தயாரிக்கப்ப�2ற�. 500 Uட்டர ்�ற்றள1ல் 1Vம் அைனத்� !வாரிகளின் 

ெமாத்த பரப்பள� 18.71.5 ெஹக்ேடர ் ஆ!ம். !Vமத்�ல் உள்ள அைனத்� 

!வாரிகCம் படம் 1.1 இல் காட்டப்பட்�ள்ளன. 

1.1 அ
க்ைக�ன் ேநாக்கம் 

29.08.2017 அன்� ெவளியான MoEF & CC அEவலக !?ப்பாைண>ன் 

1�கள் மற்�ம் 10.04.2015 அன்� ெவளியான MoEF & CC அ?1ப்@ 

ஆ2யவற்?ன் ப�, மாரச் ் - ேம, 2022 காலப்ப!�க்கான அ�ப்பைட 

�ற்�ச�்ழல் நிைலைமகைள �ன்ெமா0யப்பட்ட �ட்டப் ப!�>Eம் 

அைதச ் �ற்?]ள்ள ப!�>Eம் ஆய்� ெசய்வ�தான் இந்த அ?க்ைக>ன் 

ேநாக்கமா!ம்.  
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படம் 1.1 500� �ற்றள�ல் உள்ள மல்! கலர் "ராைனட் 

#வாரிகளின் �ன்ெமா'யப்பட்ட மற்(ம் ஏற்கனேவ உள்ள இடம் 
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1.2 �ற்(ச-்ழல் அ�ம� 

�ட்டத்�ற்கான �ற்�ச�்ழல் அGம� ெசயல்�ைற நான்! 

நிைலகைளக் ெகாண்�#க்!ம். இந்த நிைலகள் வரிைசயாக Jேழ 

ெகா�க்கப்பட�்ள்ளன:  

 வ�கட்�தல் 

 ேநாக்!தல் 

 ெபா� ஆேலாசைன 

 ம�ப்�� ெசய்தல் 

1.2.1 �ைர�டல் 

�ைர>டல்(screening) என்ப� EIA ெசயல்�ைற>ன் �தல் கட்டமா!ம். 

இந்த நிைல>ல், மாநில அள1லான நி@ணர ் ம�ப்�ட்�க் !V (SEAC) 

ஆன்ைலன் &லம் ப�வம் 1 இல் �ன்ெமா0பவர ் ெசய்த EC இன் 

1ண்ணப்பத்ைத ஆய்� ெசய்த� (�ன்ெமா0� எண். SIA/TN/MIN/66075/2021, 

ேத� 27.07.2021). ேமEம், EIA அ?க்ைகைய தயாரிப்பதற்! �ட்டத்�ற்! 

1ரிவான �ற்�ச�்ழல் ஆய்�கள் ேதைவயா இல்ைலயா என்� ��� 

ெசய்த�. 

1.2.2 ேநாக்கம் 

ப�வம் 1 இல் வழங்கப்பட்ட தகவல் மற்�ம் �ன்ெமா0யப்பட்ட �ட்ட 

தள வ#ைக>7#ந்� ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல்களின் அ�ப்பைட>ல் SEAC ஒ# 

1ரிவான !?ப்@ 1��ைறகைள (ToR) வ�வைமத்த�. EIA அ?க்ைகையத் 

தயாரிப்பதற்காக SEAC ஆன� 08.04.2022 ேத�>ட்ட க�தம் எண் SEIAA-

TN/F.No.8091/SEAC/ToR-1140/2022 &லம் �ன்ெமா0பவ#க்! !?ப்@ 

1��ைறகைள (ToR) வழங்2ய�. 

1.2.3 ெபா0 ஆேலாசைன 

இந்த நிைல>ல், �ட்டத் தளத்�ேலா அல்ல� அதன் அ#காைம>ேலா 

உள்ள ெபா�மக்களின் பங்ேகற்ைப உ��ெசய்]ம் வைக>ல் ெபா� 

1சாரைண நடத்த, தfழ்நா� மா�க்கட்�ப்பாட்� வாரியத்�ன் (TNPCB) 

உ�ப்3னர ் ெசயலாளரிடம் வைர� EIA மற்�ம் EMP அ?க்ைக]டன் ஒ# 

1ண்ணப்பம் சமரப்்3க்கப்ப�ம். ெபா� 1சாரைண>ன் ேபா�, உத்ேதச 

�ட்டத்தால் �ற்�ச�்ழEக்! ஏற்ப�ம் பா�ப்@ !?த்�, �ட்டப் ப!�க்! 
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அ#2ல் வhக்!ம் மக்கள் தங்கள் க#த்�க்கைள ெதரி1க்க வாய்ப்@ 

அளிக்கப்பட�், அவரக்ளின் க#த்�கள் ப�� ெசய்யப்ப�ம். 

1.2.4 ம�ப்34 ெசய்தல் 

இந்த நிைல>ல், ெபா� கலந்தாய்�களின் ��� உட்பட இ�� EIA 

அ?க்ைக]டன் ஒ# 1ண்ணப்பம் SEIAA க்! வழங்கப்ப�ம். இவ்வா� 

ெசய்யப்ப�ம் 1ண்ணப்பம் SEAC ஆல் ஆய்� ெசய்யப்ப�ம். 3ன்னர,் SEAC 

ஆன� EC  வழங்க அல்ல� 1ண்ணப்பத்ைத நிராகரிக்க  SEIAA க்! 

பரிந்�ைரக்!ம். 

1.3�ற்(ச-்ழல் அ�ம�க்# 5ந்ைதய கண்காணிப்7 

EC ஐப் ெபற்ற 3ற!, �ட்ட ஆதரவாளர ் ஒவ்ெவா# ஆண்�ம் ஜkன் 1 

மற்�ம் �சம்பர ்1 அன்� MoEF & CC 3ராந்�ய அEவலகம் மற்�ம் SEIAA க்! 

�ற்�ச�்ழல் அGம� 1��ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின் 

அைரயாண்� இணக்க அ?க்ைகைய சமரப்்3ப்பார.் 

1.4 ஆய்�ன் ேநாக்கம் 

�ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�� (EIA ஆய்1ன் �க்2ய ேநாக்கம், �ரங்க 

!Vமத்�ல் உள்ள �ரங்கங் களின் ஒட்�ெமாத்த தாக்கத்ைத அள1�வ� 

மற்�ம் ஒவ்ெவா# தனிப்பட்ட !த்தைகக்!ம் பயGள்ள தணிப்@ 

நடவ�க்ைககைள உ#வாக்!வ� ஆ!ம். உfழ்� ஆதாரங்கள், உfழ்� 

கட்�ப்பாட�் க#1கள், 3ன்னணி காற்?ன் தர அள�கள், வானிைல 

அளl�கள், காற்� hதறல் மா�ரிகள், க0�நீர ்ெவளிேயற்றம் மற்�ம் nh 

உ#வாக்கம் ேபான்ற அைனத்� அம்சங்களின் 1ரிவான கணக்! 1வரங்கள் 

இந்த அ?க்ைக>ல் வழங்கப்பட்�ள்ள�. 2022 மாரச் ் - ேம, 2022 

காலப்ப!�>ல் பல்ேவ� �ற்�ச�்ழல் K�கCக்காக, �ரங்க �ட்டங்களால் 

�ற்�ச�்ழ7ல் எ�ரப்ாரக்்கப்ப�ம் தாக்கங்கைள ம�ப்3ட�ம், 

�ன்ெமா0யப்பட்ட �ட்டத்தால் ஏற்படக்K�ய பாதகமான பா�ப்@கCக்! 

த!ந்த தணிப்@ நடவ�க்ைககைள பரிந்�ைரக்க�ம் அ�ப்பைட 

கண்காணிப்@ ஆய்� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�. 

1.5 #
ப்7கள் 

3ன்வ#ம் !?ப்@கைளப் பயன்ப�த்� இந்த அ?க்ைக தயாரிக்கப்பட்ட�: 
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 கனிம �ரங்கத்�ற்கான �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�ட்�ன் 

வ0காட�்தல் ைகேய�, �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் வன அைமசச்கம், 

3ப்ரவரி, 2010. 

 EIA அ?1ப்@, ெசப்டம்பர ்14, 2006. 

 SEIAA வழங்2ய !?ப்@ 1��ைறகள் (ToR). 

 இந்த �ட்டத்�ன் அங்Jகரிக்கப்பட்ட �ரங்கத் �ட்டம். 

 K�தலாக, மா�ரி ேசகரிப்@ மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் K�களின் 

ேசாதைன ேபான்ற தனிப்பட்ட நடவ�க்ைககCக்கான 3ற 

ெதாடர@்ைடய வ0காட்�தல்கCக்கான ைகேய�கள். 
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அத்�யாயம் II 

�ட்ட �ளக்கம் 

2.0 �ன்�ைர 

கனிம ைவப்
கைளப் �ரித்ெத�க்க �றந்த வளரப்்
  �ரங்க �ைற, 

�றந்த-�� �ரங்கம் என்�ம் அ�யப்ப� ற!. இ! உலெகங் &ம் 

ெபா!வாகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ேமற்பரப்
 �ரங்க �ைறயா�ம் மற்�ம் 

ெபா!வாக )*+ன் ேமற்பரப்�ற்� அ, ல் காணப்ப�ம் மற்�ம் ஒ, ெபரிய 

ப��+ல் ஒேர மா�ரியாக /நிேயா க்கப்ப�ம் �ைறந்த தர கனிம 

ைவப்
கைள �ரங்கத்�ற்� ஏற்ற!. கட்�மானப் ெபா,ட்கள் மற்�ம் 

பரிமாணக் கற்கைளப் �ரித்ெத�க்க ��கைளப் பயன்ப�த்!ம்ேபா! 

�றந்த ��கள் �வாரிகள் என்�ம் அைழக்கப்ப� ன்றன. 

�றந்த ெவளி �ரங்கமான! ெபஞ்�களின் வளரச்5்6டன் 

ெதாடங்� ற!, கனரக இயந்�ரங்கைளப் பயன்ப�த்!வதற்� இடமளிக்�ம் 

வைக+ல் அகலங்கள் 7ரம்ானிக்கப்ப�ம். �றந்த ��களின் �வரக்ள் ஒ, 

ேகாணத்�ல் ேதாண்டப்ப�ம், இ! பா!காப்ைப வழங்க நன்� நி�வப்பட்ட 

ெதா�ல் தரங்களின் அ8ப்பைட+ல் 7ரம்ானிக்கப்ப�ம். 5ல 

சந்தரப்்பங்களில், �வரக்ள் மண் மற்�ம் அ�க 5ைத9�ம்  ெகாண்ட 

பாைறகள் ேபான்ற பல:னமான ெபா,ட்களால் ஆனைவ, �ரங்கத் தளத்�ன் 

உள்ேள �வர ் இ8ந்! /<வைதத் த/ரப்்பதற்காக நீர ் அ<த்தத்ைதத் 

தணிக்க நீரப்்பாசன !ைளகள்  ைடமட்டமாக !ைள+டப்ப�ம். 

ேதைவயான �ரங்கம் ெதாடரப்ான உள்கட்டைமப்
கள் �றந்த 

��க்� அ, ல் நி�வப்ப�ம். �ரங்க உள்கட்டைமப்
களில் ஒ, 

நிரவ்ாக கட்8டம், ஒ, பராமரிப்
 ேகேரஜ் மற்�ம் ஒ,  டங்� 

ஆ யைவ அடங்�ம். �றந்தெவளி ��களில் இ,ந்! எ�க்கப்ப�ம் 

ெபா,டக்ள் லாரிகள் ?லம் ேமற்பரப்�ல் ெகாண்� வரப்ப�ம். க�9ப் 

பாைறகள் ெபா!வாக �றந்த ��க்� அ, ல், ெபா,த்தமான 

இடத்�ல் �/க்கப்ப�ம். க�9ப் பாைறக் �/யலால் உ,வா�ம் 

அைமப்
 க�9க்  டங்� என்� அைழக்கப்ப� ற!. பாைறகள் 

�ற்�வட்டாரப் ப��+ல் /<வைதத் த�க்க, ெதா�ற்சாைல 
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பா!காப்
த் தரங்களின் அ8ப்பைட+ல் க�9க்  டங் ன் அள9 

7ரம்ானிக்கப்ப�ம். 

2.1 �ட்டத்�ன் �ளக்கம் 

ஆதரவாளர,் P. ேவல்மணி �றந்தெவளி �ரங்கங்கைள நி�9தல், 

கட்�மானம், ேமம்பா� மற்�ம் ?�தல் ேபான்ற பணிகைள ேமற்ெகாள்வ�ல் 

ஈ�பட்�ள்ளார.் அவர,் ஆய்9க் கட்டத்�ன் ?லம், �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத் 

தளத்ைத, ெபா,ளாதார ரீ�யாக சாத்�யமான அள9  ராைனட் உற்பத்� 

ெசய்6ம் ெப,ம் ஆற்றைலக் ெகாண்டதாக அைடயாளம் காட்8னார.் எனேவ, 

ஆதரவாளர ் 11.07.2014 அன்�  ராைனட் �ரித்ெத�த்! பரிமாண கற்கைள 

உற்பத்� ெசய்வதற்காக �வாரி �த்தைகக்� /ண்ணப்�த்�,ந்தார.் 

!ல்Gயமான ப�� ெதாடர
் க8தம் ெதா�ல்!ைற (MME.2) !ைற, ெசயலகம், 

G.O. (3D) எண். 26, ேத� 24.04.2015. !ல்Gயமான ப�� ெதாடர
் க8தத்�ன் 

அ8ப்பைட+ல், �ரங்கத் �ட்டம் தயாரிக்கப்பட்ட!. இவ்வா� 

தயாரிக்கப்பட்ட �ரங்கத் �ட்டம், 
/+யல் மற்�ம் �ரங்கத் !ைற 

இயக்�நர,்  ண்8, ெசன்ைன (க8தம் எண்.8537/MM5/2014 ேத� 24.04.2015) 

அவரக்ளால் அங்Tகரிக்கப்பட்ட!. �ரங்கத் �ட்டக் காலம் �8வைடந்தைதத் 

ெதாடரந்்!, �ரங்கத் �ட்டத்�ன் �தல் �ட்டம் அங்Tகரிக்கப்பட்ட த�� 

வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட�், 
/+யல் மற்�ம் �ரங்கத் !ைற 

இயக்�நர,்  ண்8, ெசன்ைன (Rc. No.4166/MM4/2020 ேத� 07.10.2020) 

அவரக்ளால் அங்Tகரிக்கப்பட்ட!. ஐந்! வ,ட காலம் (2020-21 �தல் 2024-25 

வைர). �ட்ட தளத்�ன் ஒட்�ெமாத்த பாரை்வ படம் 2.1 இல் காட்டப்பட்�ள்ள!. 

 

படம் 2.1 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்ட தளத்�ன் �ைகப்படம் 
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2.1.1 இடம் மற்�ம் அ�கல் 

 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டப் ப��யான! நடந்ைத  ராமத்�ன் 

வட ழக்ேக �மார ் 2  Z ெதாைல/&ம், நாமக்கல் மாவட்டத்�ன் 

வட ழக்ேக �மார ் 22.6  Z ெதாைல/&ம், நாமக்கல் மாவட்டம் 

பரமத்�ேவ[ர ் வட்டம்  ெதன் ழக்ேக 8  Z ெதாைல/&ம் படம் 2.2 இல் 

காட்டப்பட்�ள்ள!. படம் 2.3 இல் காட்டப்பட்�ள்ளப8, இந்�யா/ன் 

ேடாேபா\ட் (வைரப்படத்தாள்  எண்.58- E/16) கணக்ெக�ப்�ல் �ட்டப் ப�� 

��க்கப்பட்�ள்ள!. இப்ப�� 11°10'44.06"N அடச்ேரைக+&ம் 77°58'22.25"E 

7ரக்்கேரைக+&ம் அைமந்!ள்ள!. �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்ட தளத்�ற்கான 

அ`கல் /வரங்கள் அட்டவைண 2.1 இல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன. 

அட்டவைண 2.1 �ட்டப் ப"�க்கான தள இைணப்� 

அ#$%ள்ள சாைல   ராம அ`� சாைல – 

ெதன் ழக்� 

 பரமத்�ேவ[ர ்மாவட்ட 

சாைல (NH-7) - 5.7  .Z ெதற்� 

 நாமக்கல் - பரமத்�ேவ[ர ்

சாைல - 4.6  .Z  வட ழக்� 

அ#$ல் உள்ள $ராமம் நடந்ைத – 2  .Z வட ழக்� 

அ#$ல் உள்ள நகரம் பரமத்�ேவ[ர ்– 8  .Z 

ெதன் ழக்� 

அ#$%ள்ள ர)ல் நிைலயம் & ர)ல் 

பாைத 

ெகா��8 - 15  .Z ெதன் ழக்� 

அ#$ல் உள்ள �மான நிைலயம் �,ச5் /மான நிைலயம் - 90 

 .Z ெதன் ழக்� 

,ைற�கம் dத்!க்�8 270  .Z வட ழக்� 

 



10 | P a g e  

 

படம் 2.2 �ட்டத் தளத்�ன் இ#ப்-டத்ைதக் காட்.ம் வைரபடம்
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படம் 2.3  �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத் தளத்ைத 10$0 1ற்றளைவ2ம் காட்.ம் வைரப்படத்தாள்
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2.1.2 1ரங்க எல்ைலத் 5ண்கள் அட்சேரைக மற்�ம் 7ர்க்கேரைக 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்ட தளத்�ன் பரப்பள9 4.34.0 ெஹக்ேடர.் எல்ைல 

?ைல அட்சேரைக மற்�ம் 7ரக்்கேரைக அட்டவைண 2.2 இல் 

ெகா�க்கப்பட�்ள்ளன மற்�ம் 9 எல்ைல ?ைலகள் படம் 2.4 இல் 

காட்டப்பட்�ள்ளன. 

அட்டவைண 2.2 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ன் எல்ைலத் 
5ண்கள் அட்சேரைக மற்�ம் 7ர்க்கேரைக 

எல்ைலத் 

5ண் எண். 

அட்சேரைக 7ர்க்கேரைக 

1 11°10’40.69’’N 77°58’18.81’’E 

2 11°10’44.03’’N 77°58’18.84’’E 

3 11°10’47.52’’N 77°58’21.25’’E 

4 11°10’48.18’’N 77°58’23.60’’E 

5 11°10’48.77’’N 77°58’27.16’’E 

6 11°10’45.42’’N 77°58’26.95’’E 

7 11°10’44.09’’N 77°58’23.74’’E 

8 11°10’42.35’’N 77°58’28.30’’E 

9 11°10’40.60’’N 77°58’19.20’’E 

ஆதாரம்: அங்Tகரிக்கப்பட்ட �ரங்கத் �ட்டம் 

2.1.3 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ன் �க்$ய அம்சங்கள் 

�ட்டப் ப��  ட்டத்தட்ட சமதளமான நிலப்பரப்பா�ம். �ட்டப் 

ப��க்�ள் ெபரிய தாவரங்கேளா மரங்கேளா காணப்பட/ல்ைல. 

�ட்டமான! ��ப்�ட்ட இடம் என்பதால், இந்தத் �ட்டத்�ற்� மாற்�ப் ப�� 

எ!9ம் �ன்ெமா�யப்பட/ல்ைல. �ன்ெமா�யப்பட்ட �வாரி+ல் இ,ந்! 

க�9நீர ் உற்பத்�/ெவளிேயற்றம் இல்ைல. �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டப் 

ப��+ல் வன நிலம் எ!9ம் இல்ைல, ேம&ம் அப்ப�� ெபரிய சா�ப8 

இல்லாமல் உள்ள!. �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ன் 5ல �க் ய அம்சங்கள் 

அட்டவைண 2.3 இல் ெகா�க்கப்பட�்ள்ளன. 
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படம் 2.4 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டப் ப"� மற்�ம் அதன் �ட்டத்�ன் எல்ைலத் 5ண்கைளக் காட்.ம் 

ெசயற்ைகக்ேகாள் படம் 
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அட்டவைண 2.3 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ன் �க்$ய 
அம்சங்கள் 

�வாரி+ன் ெபயர ் நடந்ைத  மற்�ம் இ,க்hர ் மல்8 கலர ்

 ராைனட் �வாரி 

�வாரி உரிைமயாளர ்

ெபயர ்

�,. P. ேவல்மணி 

�டட்த்�ன் வைக மல்8 கலர ் ராைனட் �வாரி 


ல எண்கள். 456 & 25/1 

நில வைக பட்டா நிலம் (பட்டா எண்: 1265 & 1396) 

அள9 4.34.0 ெஹக்ேடர ்

�த்தைக காலம் 20 வ,டங்கள் 

�ரங்கத் �டட் காலம் 5 ஆண்�கள் 

�ரங்கத்�ன் 

ஆ6ட்காலாம் 

20 வ,டங்கள் 

தற்ேபா!ள்ள ��+ன் 

பரிமாணம் 

��-I:132Z(நீளம்)x72Z(அகலம்)x 12(ஆழம்) 

&��-II:50Z(நீளம்)x34Z(அகலம்)x2(ஆழம்) 

ToR இன் ப8 ஐந்தாண்� 

�டட் காலத்�ற்� 

�ன்ெமா�யப்பட்ட 

�ரங்கத்�ன் ஆழம் 

39Z தைரமடட்த்�ற்� Tழ் 

�ரங்கத்�ன் இ�� ஆழம் 44 Z 

வைரப்படத்தாள் எண். 58 E/16 

அட்சேரைக 11°10'44.06"N 

7ரக்்கேரைக 77°58'22.25"E 

சராசரி உயரம் 183 Z சராசரி கடல் மட்டத்�ற்� ேமல்  

நிலப்பரப்
 இப்ப�� ஒ, தடை்டயான 

நிலப்பரப்பா�ம், ேம&ம் இப்ப��+ன் 

உயரம் சராசரி கடல் மட்டத்�G,ந்! 

179Z �தல் 187Z வைர இ,க்�ம். 
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2.1.4 நாமக்கல் மாவட்டத்�ன் மண்டல ��)யல் 

நாமக்கல் மாவட்டம் ெப,ம்பா&ம் ெதான்ைமயான ப8க மற்�ம் 

உ,மாற்ற வளாகத்�ன் Tழ் உள்ள!. ேகம்ப்ரியiக்� �ந்ைதய காலத்�ல் 

நிகழ்ந்த ெடக்ேடானிக் மற்�ம் மாக்மா8க் ெசயல்பா�களால் மாவட்டத்�ன் 


/+யல் 5க்கலான!.  5க்கலான 
/+யல் மற்�ம் �ளாட்8னம் �<ம 

உ�ப்
களின் நிகழ்9கjக்� ெபயர ் ெபற்ற 5த்தாம்)ண்8 

அேனாரே்தாைசட் வளாகம் இந்த மாவட்டத்�ல் அைமந்!ள்ள!. 

ஹாரன்்ப்ெளண்ேட பேயாைடட் க்னீஸ்ஸ் என்ப! மாவட்டத்�ன் நான்� 

வட்டம் உள்ள பழைமயான பாைறகள் ஆ�ம். இ! *க9ம் �ள9படக்h8ய! 

மற்�ம் சமெவளிகளில் பரவலாக உள்ள!. 5ல இடங்களில் 30 Z உயரம் வைர 

இ,க்�ம். Charnockites கர��ரடான தானியங்கள், ெபரிய மற்�ம் இடங்களில் 

இைலகள் மற்�ம் அவற்�ன் நிறம் நீலம் இ,ண்ட சாம்பல் நிறத்�ல் இ,க்�ம். 

மாவட்டத்�ல் இ,க்�ம் இரண்டாவ! ெபரிய பாைற வைகயா�ம். அைவ 

பாரியள/லானைவ மற்�ம் க்னிஸ்ைஸ /ட �ைறந்த வானிைல 

ெகாண்டைவ. அைவ 2 �தல் 3 தனித்தனி ?ட்�கைள ெவளிப்ப�த்! ன்றன 

மற்�ம் ெப,ம்பாலானைவ ெசங்�த்தாக இ,க்�ம். �வாரட்்ஸ் 

ஃெபல்ட்ஸ்ப�க் க்னீஸ் மற்�ம் காரன்ி8ஃெபரஸ் �வாரட்்ஸ் க்னீஸ்இந்த 

பாைறகள் *க9ம் ம8ந்தைவ மற்�ம் இைணந்தைவ மற்�ம் �ைறந்த 

வானிைல ெகாண்டைவ. �வாரட்்ைசட் மற்�ம் ப8க �ண்ணாம்
க் கற்கள் 

மாவட்டத்�ன் வடக்� மற்�ம் மத்�ய ப��களில் �ட்�களில் 

ெவளிப்ப� ன்றன. இந்த பட்ைடகளின் த8மன் 5ல Zட்டரக்ள் �தல் பத்! 

Zட்டரக்ள் வைர மா�ப�ம் மற்�ம் நீளம் 5ல  ேலாZட்டரக்ள் வைர 

இ,க்�ம். பல்ேவ� பரிமாணங்கைளக் ெகாண்ட ேமக்னைசட் நரம்
கjடன் 

h8ய �ைனட்8ன் எண்ணற்ற ெலன்ஸ்கள் க்னீwல் ெவளிப்ப�ம். ஆய்9ப் 

ப��+ல் பல அ8ப்பைட ைடக்�கள் உள்ளன. மாவட்டத்�ன் 5ல ப��களில் 

 ராைனட்�கள் காணப்ப� ன்றன. அைவ *கப்ெபரியைவ மற்�ம் 

ேமாசமாக இைணக்கப்பட�்ள்ளன. கா/ரி மற்�ம் �,மணி�த்தாற்�ன் 

பாைத+ல் ெமல்Gய வண்டல் படலம் காணப்ப� ற!. இ,ப்�iம்,  

ெதாடர
்ைடய இ,ம்
த் தா!ைவப்
 5லப ��களில் உள்ள!. 

�,மணி�த்தா� மற்�ம் கா/ரி ஆ� ேச,ம் ஆ யவற்�டன் 
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படம் 2.5 நாமக்கல் மாவட்டத்�ன் மண்டல ��)யல் வைரபடம் 

இடத்�ல் 5ல Zட்டர ்த8மன் ெகாண்ட வண்டல் மண் காணப்ப� ற!. 

ெவவ்ேவ� பாைறகளின் இடஞ்சாரந்்த கவேரஜ் படம் 2.5 இல் 

காட்டப்பட்�ள்ள! மற்�ம் மாவட்டத்�ன் அ�க்� வரிைச அட்டவைண 2.4 

இல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள!. 
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 அட்டவைண 2.4 நாமக்கல் மாவட்டத்�ன் ஸ்ட்ரா;$ராஃ-க் 

வய, "= >த்தால? 

�வாட்டரன்ரி 

 ஃப்x/யல் (மணல், வண்டல், 

 ராவல், களிமண்) 

அ*லம் 

ஊ�,9ம் 

 ராைனட் (�,செ்சங்ேகா� 

 ராைனட்) 

அல்காG �< 
அங்கைரட ்நீஸ் 

அல்ட்ராமாஃ�க்ஸ்  


ேராட்ேடாேசா+க் 
அ8ப்பைட 

ஊ�,வல் 


ேராட்டேராேசா+க் அ8ப்பைட 

ஊ�,9ம் அ8ப்பைட ைடக் 

 

 

 

ஆரக்் யன் 

சாரே்னாைகட ்

�< 

ேமக்னைடட் �வாரட்்ைசட் 

அல்ட்ராமாஃ�க்/ைபராக்ஸைனட ்

ைபராக்zன்  ராiைலட் 

சாரே்னாைகட் 

ேகாண்டைலட் 

�< 

கால்க்  ராiைலட ்மற்�ம் 

�ண்ணாம்
 

பவானி �< 

(7பகற்ப க்னீஸ் 

இைளய கட்டம்) 

இளஞ்5வப்
 *க்மாைடட் 

ஹாரன்்ப்ெளண்ேட பேயாைடட் 

க்னீஸ் 

5த்தம்)ண்8 

வளாகம் 

அ8ப்பைட, 7/ர அ8ப்பைட 

வளாகம் 

சத்�யமங்கலம் 

�< 

ஆம்�ேபாைலட் ஃ
சை்சட்-

 யாைனட் �வாரட்்ைசட், 

மாகெனைடட் �வாரட்்ைசட், 

5ல்Gமைனட், �வாரட்்ைசட், 

ெசரிைசட் �வாரட்்ைசட். 

 

2.1.5 உள்@ர் ��)யல் 

பாைற வைக &ேகாக்ேர8க், {ெஹட்ரல், ந�த்தர �தல் |ண்ணிய 

தானியங்கள், சமநிைல மற்�ம் நன்� வளரந்்த பளபளப்பான ெவள்ைள 

அ8ப்பைட கனிமத்!டன் ெவளிர ் சாம்பல் மாற்� அ�க்�கைள 
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உ,வாக்�வ! இந்த ப��+ன் 5றப்
. – ெதன்ேமற்� �ைச (அதாவ!, 

மல்8கலர ்  ராைனட்8ன் ெவட�் �ைச). 5ல ெமல்Gய ெபக்மாைடட்  

 ரிஸ்க்ராஸ் பாணி+ல் ஊ�,/, ேவைலநி�த்தம் மற்�ம் 8ப் ?ட�்கள் 

ேமற்பரப்
 அ�க்�களில் உள்ளன, அைவ நல்ல Zட்
 இல்லாமல் இ,க்கலாம், 

ேமேல உள்ள காரணிகைளக் க,த்�ல் ெகாண்�, 60% சராசரி Zட்
 44Z BGL 

(2Z ேமல் மண் + 2Z 5ைத9�ம் + 40Z மல்8 கலர ்  ராைனட)் வைர 

கணக் டப்பட்ட!. படம் 2.6 இல் காட்டப்பட்�ள்ளப8, 10  Z �ற்றள/ல் உள்ள 

ஆய்9ப் ப��+ல் உள்ள மற்ற பாைற வைககளில் சாரே்னாைகட,் �வாரட்்ஸ்  

மணற்கல், ேஷல், காங்ேலாமேரட் மற்�ம் மணல் மற்�ம் வண்டல் ஆ யைவ 

அடங்�ம். 

2.1.6 உள்@ர் நில வ;வங்களின் ேதாற்றம் 

படம் 2.7 இல் காட்டப்பட�்ள்ளப8, ஆய்9ப் ப�� 
/+யல் ரீ�யாக 

ஆழமற்ற வானிைல, 
ைதக்கப்பட்ட பாதசாரிகள், *தமான வானிைல 


ைதக்கப்பட்ட ெப8�ைளன்கள், ேநரியல் �க�கள் மற்�ம் 

ெப8ெமன்ட்களால்ஆன!.
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படம் 2.6 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டப் ப"�)>#ந், 10$0 1ற்றள�ல் ��)யல் வைரபடம்
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படம் 2.7 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்ட தளத்�ல் இ#ந், 10$0 1ற்றளCக்" நில வ;வங்களின் ேதாற்ற 

வைரபடம்
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2.1.7 1ரங்க �ைற 

�றந்தெவளிஅைர இயந்�ரமயமாக்கப்பட்ட �ரங்க �ைற+ன் ?லம் 

�வாரி பணிைய ேமற்ெகாள்ள உத்ேத5க்கப்பட�்ள்ள!, ெபஞ்ச ் உயரம் 

மற்�ம் அகலம் ஒவ்ெவான்�ம் 5 Z. *க9ம் 5க்கலான நிலத்த8 �ரங்க 

�ைறகjடன் ஒப்��ம் ேபா! �றந்த வளரப்்
 �ரங்க �ைற 

�ன்ெமா�பவ,க்� பல நன்ைமகைள வழங்� ற!. *க �க் யமான 

நன்ைமகள் ஒப்�ட்டள/ல் 5�ய ?லதனம் மற்�ம் இயக்கச ் ெசல9கள், 

�ைறவான பா!காப்
 அபாயங்கள், ெவ�ஜன உற்பத்�க்கான 

பயன்பாட்8ன் எளிைம, 5�ய ?டல் ெசல9கள், ேதைவப்பட்டால் கனரக 

இயந்�ரங்கைளப் பயன்ப�த்!வ�ல் கட�்ப்பா�கள் இல்ைல, மற்�ம் 

நிலத்த8 நீைர எளிதாக வ8கட்�தல் ஆ யைவ அடங்�ம். ேம&ம், இ! 

�த�ட்டாளரக்jக்� நியாயமான வ,மானத்ைத வழங்� ற! மற்�ம் 

உள்xர ்ெபா,ளாதாரத்�ன் வளரச்5்க்� பங்களிக் ற!. இத்தைகய �ரங்க 

நைட�ைறகளில் இ,ந்!  ைடக்�ம் லாபத்�ன் ஒ, ப�� உள்xர ் ச?க 

உள்கட்டைமப்
கள், ச?க ேசைவகள் மற்�ம் �றன் ேமம்பாட்8ற்� 

பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

இம்�ைற+ல் ேதாண்�ம் இயந்�ரம், �ற்�ச�்ழ&க்� உகந்த 

டயமண்ட் வயர ்ரம்பம் க,/கள் பயன்ப�த்தப்ப�ம். h�தலாக, எந்தெவா, 

�வாரி நடவ8க்ைககளி&ம் !ைள+�தல் மற்�ம் ெவ8த்தல் 

நடவ8க்ைககள் த/ரக்்க �8யாதைவ. இந்த �ட்டத்�ல், 1Z இைடெவளி, 0.8Z 

பாரம் மற்�ம் 1.5Z ஆழம் ெகாண்ட ஆழமற்ற !ைள+டல் 

�ன்ெமா�யப்பட்ட!. !ைள+ட்ட �ற�, அ�க �ைம மற்�ம் வானிைல 

ப��கைள அகற்ற ெவ8ப்
 ெசயல்பா� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். ெபா!வாக, 

 ராைனட் �வாரிக்� �தன்ைம (ஆழமான !ைள !ைள+டல்) ெவ8த்தல் 

நைட�ைற+ல் இல்ைல, ேஜக்ஹாம்மர ் !ைள+�த&டன் (30-35 *Z டயா.) 

இைணந்த இரண்டாம் நிைல ெவ8ப்
 மட்�ேம 

நைட�ைறப்ப�த்தப்ப� ற!. இந்த ெவ8ப்
 ெபற்ேறார ் பாைற 

ெவ�ஜனத்�G,ந்! ெதா��கைள �ரிப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப� ற!. 

ஆனால், இந்தக் �வாரி+ல் ேதைவயான அள9 அள9ள்ள கல் 

ெதா��கைளப் �ரிப்பதற்� கால்5யம் காரை்ப� ப9டர ் ேபான்ற 

இரசாயனங்கள் /ரிவைட ன்றன. 
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2.1.8 வளங்கள் மற்�ம் இ#ப்�க்கள் 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ன் ம�ப்�டப்பட்ட வளங்கள் மற்�ம் 

இ,ப்
க்கள் மற்�ம் 5 வ,ட காலத்�ற்கான ம�ப்�டப்பட்ட உற்பத்� 

�ைறேய அட்டவைணகள் 2.1 மற்�ம் 2.2 இல் ெகா�க்கப்பட�்ள்ளன. 

அட்டவைண 2.5 �ட்டத்�ன் ம�ப்-டப்பட்ட வளங்கள் மற்�ம் 
இ#ப்�க்கள் 

�ளக்கம் 

$ராைனட்;ன் 

அளC (கன 

0ட்டர்) 

�ற்கக்G;ய 

$ராைனட்;ன் 

அளC (கன 

0ட்டர்) 

�ற்க�;யாத 

$ராைனட்;ன் 

அளC @40% 

(கன 0ட்டர்) 

ேமல் 

மண்ணின் 

அளC 

(கன 

0ட்டர்) 

JைதCற்ற 

பாைறகளின் 

அளC       

(கன 0ட்டர்) 


/+யல் 

வளங்கள் 
16,61,880 9,97,128 6,64,752 56,572 65,236 

� 
/+யல் 

இ,ப்
க்கள் 
6,14,945 3,68,967 2,45,978 40,386 42,384 

 

2.1.9 உற்பத்� ம�ப்L. 


/+யல் �ட்டம் மற்�ம் அதன் ெசங்�த்! ��க்�ெவட்�கைளப் 

பயன்ப�த்�, படம் 2.8 இல் காட்டப்பட்�ள்ளப8, 5 ஆண்�கjக்�  ராைனட் 

மற்�ம்  ராைனட ்க�9 உற்பத்� ம�ப்�டப்பட்ட!. �89கள் அட்டவைண 

2.2 இல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன. 
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படம் 2.8 ேமற்பரப்� மற்�ம் ��)யல் �ட்டம் மற்�ம் 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ன் "�க்" ப"�கள் 
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அட்டவைண 2.6 5 வ#ட காலத்�ற்கான ம�ப்-டப்பட்ட உற்பத்� 

ெமாத்த �ன்ெமா�யப்பட்ட �ரங்க இ,ப்
க்கள் (ROM) 
50,069(கன 

Zட்டர)் 

ெவட்8ெய�க்கக் h8ய ெமாத்தம் இ,ப்
கள் @ 60% 
30,042(கன 

Zட்டர)் 

/ற்க �8யாத  ராைனட்8ன் அள9 @40% 
20,027 (கன 

Zட்டர)் 

ஆண்� உற்பத்� 
6,008 (கன 

Zட்டர)் 
 ராைனட் க�9 / தம் 1:0.7 

2.1.10 ஆண். வாரியான உற்பத்� 

படம் 2.9 ஆண். வாரியான வளர்சJ்த் �ட்டம் மற்�ம் அதன் 
"�க்" ெவட். ேதாற்றம்  -ரிCகள் 
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ஆண்� வாரியான வளரச்5்த் �ட்டத்�ன் அ8ப்பைட+ல், படம் 2.9 இல் 

காட்டப்பட்�ள்ளப8, ஆண்� வாரியான உற்பத்� /வரங்கள் அட்டவைண 2.7 

இல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன 

.அட்டவைண 2.7 ஆண். –வாரியான உற்பத்�த் �ட்டம் 

ஆண். 

ROM 

(கன 

0ட்டர்) 

$ராைனட் 0ட்� 

@ 60% (கன 0ட்டர்) 

$ராைனட் க�C 

@ 40 % (கன 0ட்டர்) 

I 10116 6070 4046 

II 10128 6077 4051 

III 9925 5955 3970 

IV 9875 5925 3950 

V 10025 6015 4010 

Total 50069 30042 20027 

ஆதாரம்: அங்Tகரிக்கப்படட் �ரங்கத் �டட்ம் 

2.1.11 ெசயல்பாட்;ன் அளC 

அட்டவைண 2.7 இல் காட்டப்பட்�ள்ளப8 5 ஆண்�கjக்கான 

ம�ப்�டப்பட்ட உற்பத்�+ன் �89களின் அ8ப்பைட+ல், ெசயல்பாட்8ன் 

அள9 பற்�ய /வரங்கள் அட்டவைண 2.8 இல் வழங்கப்பட்�ள்ளன. 

அட்டவைண 2.8 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ற்கான 

ெசயல்பாட். �வரங்கள் 

ேவைல நாடக்ளின் எண்ணிக்ைக /ஆண்� 300 

உற்பத்� ROM / நாள் (m3) 33 

 ராைனட்/நாள் உற்பத்� (m3) 20 

 ராைனட் க�9/நாள் (m3) 13 

லாரிகளின் எண்ணிக்ைக 

 ராைனட் /நாள் 
3 

லாரிகளின் எண்ணிக்ைக 

டம்ப் யார�் / நாள் 
2 

2.1.12 இயந்�ரமயமாக்க>ன் அளC  

�வாரி ெசயல்பாட்8ற்காக �ன்ெமா�யப்பட்ட இயந்�ரங்களின் 

பட்8யல் அட்டவைண 2.9 இல் ெகா�க்கப்பட�்ள்ள!. 
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அட்டவைண 2.9 இயந்�ர �வரங்கள் �ன்ெமா�யப்பட்ட, 

,ைள).ம் உபகரணங்கள் 

வைக அல" 
எண் 

,ைள 
O0 

அளC 
�றன் 

உ#வாக்கCம் உந், சக்� 

கம்பரசர ் 2 - 450/150psi அட்லஸ் 
காப்ேகா 

�சல் இயக்  

ஜாக் ேஹமர ்
8 32 

1.2 Z 

�தல் 6 Z 

அட்லஸ் 

காப்ேகா 

அ<த்தப்பட்ட 

காற்� 

�சல் 
ெஜனேரட்டர ்

2 - 125  .வா பவரக்ா �சல் 

டயமண்ட் 
வயர ்சா 

2 - 20 Z 3 / 

நாள் 

ஆப்8மல் �சல் 

ெஜனேரட்டர ்

ஏற்�தல் உபகரணங்கள் 

வ. 

எண் 

வைக எண்கள் �றன் ெசய்ய உந், சக்� 

1 க்ராலர ்

 ேரன் 

1 855 டாடா P&H �சல் இயக்  

2 ேதாண்�ம் 

இயந்�ரம் 

2 300 டாடா 

�ட்டாச5் 

�சல் இயக்  

1ரங்கம் மற்�ம் ேபாக்"வரத், உபகரணங்கQக்"ள் கடத்தல் 

வைக அல" எண் �றன் ெசய்ய உந், சக்� 

8ப்பர ் 2 20 டன்கள் டாடா �சல் இயக்  

 2.1.13 $ராைனட் நிராகரிப்�கைள அ.க்$ ைவத்தல் மற்�ம் 

க�Cகைள அப்�றப்ப.த்,தல் 

இந்த �டட் காலத்�ல் ேமல் மண் உற்பத்� இல்ைல. இ! 

பா!காப்
த் த�ப்
ச ் �வர ் �<வ!ம் பா!காக்கப்பட�், கட�் 

கட�்வதற்�ம், கா� வளரப்்பதற்�ம் பயன்ப�த்தப்ப�ம் 

ேதாண்டப்பட்ட க�9கள் (20027கனZடட்ர)் ெதன் ழக்� ப��+ல் L91Z 

X W41Z  X H 12.36Z பரிமாணங்களில் �தல் ஐந்! ஆண்�கjக்� 

ெகாட்டப்ப�ம், இ! தற்காGக �ப்ைபக்  டங்காக ெசயல்ப�ம். 

�வாரி இ�� �� வரம்ைப அைட6ம் ேபா! அல்ல! �வாரி+ன் 

ஆ6ட்காலத்�ன் �8/ல், �வாரி ெசய்யப்பட்ட ��களில் க�9கள் 

Zண்�ம் நிரப்பப்ப�ம். ேதாண்டப்பட்ட ேமல் மண் பா!காப்
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த�ப்
ச�்வரில் பர/, கா� வளரப்்
, �டை்ட மற்�ம் இ<த்!ச ்

ெசல்&ம் சாைலகள் அைமப்பதற்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

2.1.14 �ற்ேபாக்கான "வாரி Rடல் �ட்டம் 

தற்ேபாைதய நில பயன்பாட்� 
ள்ளி/வரங்கைளக் காட்�ம் 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ன் �ற்ேபாக்கான �ரங்க ?டல் �ட்டம், 

அட்டவைண 2.11 இல் வழங்கப்பட்�ள்ளப8 காட்டப்பட�்ள்ள! படம் 2.11. 

அட்டவைண+ன்ப8, �மார ் 1.02.5 ெஹக்ேடர ் நிலம் �வாரிக்� 

பயன்ப�த்தப்ப� ற!; �மார ் 2.92.2 ெஹக்ேடர ்  ராைனட் கட்ைடகைள 

இ,ப்
 ைவக்க; மற்�ம் Zத�ள்ள நிலம் கடத்தல் சாைலகள் மற்�ம் 

�ப்ைபகள் பயன்ப�த்தப்ப� ற!. 

அட்டவைண 2.10 நிலப் பயன்பாட்.த் தரC தற்ேபா,, 1ரங்கத் 
�ட்டத்�ன் ேபா, மற்�ம் 1ரங்க வாழ்க்ைக)ன் �;�ல் 

�ளக்கம் 

தற்ேபாைதய 

நில 

பயன்பாட். 

ப"� 

(ெஹக்ேடர)் 

1ரங்கத் 

�ட்டத்�ன் 

ேபா, 

ேதைவப்ப.ம் 

நில உபேயாகப் 

ப"� 

(ெஹக்ேடர்) 

1ரங்க 

வாழ்க்ைக)ன் 

�;�ல் நில 

பயன்பாட். 

ப"� 

(ெஹக்ேடர)் 

"வாரிக்" 

உட்பட்ட ப"� 
1.02.5 இல்ைல 3.59.0 

க�Cத் ெதாட்; 
0.37.3 இல்ைல 

Zண்�ம் 

நிரப்பப்பட்ட! 

உள்கட்டைமப்� இல்ைல இல்ைல இல்ைல 

சாைலகள் 0.02.0 0.21.9 0.04.0 

ப1ைம ப"� இல்ைல 2.70.3 0.54.2 

ேசOப்� 

ெதா"�கள் 
2.92.2 2.92.2 0.16.8 

ெமாத்தம் 4.34.0 2.92.2 4.34.0 
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படம் 2.11 �ற்ேபாக்கான "வாரி Rடல் �ட்டம் மற்�ம் அதன் 
-ரிCகள் 

2.1.15 க#த்�யல் 1ரங்கத் �ட்டம் 

க,த்�யல் �ரங்கத் �ட்டம், ெபஞ்�கள், ேல அ9ட்கள், நிரந்தர இ�� 

�� வரம்ைப ேதர9் ெசய்தல், �ரங்கம் மற்�ம் இ�� ��+ன் ஆழம், 

உள்கட்டைமப்
கைள நிரம்ாணிப்பதற்கான தளங்கைளத் ேதர9் ெசய்தல் 

ேபான்றவற்�ன் நீண்ட கால �ைறயான ேமம்பாட்8ற்காக 

தயாரிக்கப்ப� ற!. இ�� �� அள9 வ8வைமக்கப்பட�்ள்ள!. 
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�ரங்கத்�ன் ெபா,ளாதார ஆழம், பா!காப்
 மண்டலங்கள், 

அiம�க்கப்பட்ட ப�� ேபான்ற 5ல நைட�ைற அள9,க்கள். க,த்�யல்  

�ட்டம் மற்�ம் அதன் �ரி9களின் அ8ப்பைட+ல், படம் 2.10 இல்  

காட்டப்பட்�ள்ளப8, �வாரி+ன் இ�� �� பரிமாணங்கள்  

அட்டவைண 2.11 இல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன.  

படம் 2.11 க#த்�யல் �ட்டம் மற்�ம் அதன் -ரிCகள் 
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அட்டவைண 2.11 "வாரி)ன் இ�� "� பரிமாணங்கள் 
இ�� "� பரிமாணங்கள் (அ�கபட்சம்) 

"� நீளம் (0) அகலம்(0) ஆழம் (0) 

I 171Z 221Z 44Z 

2.1.16 1ரங்க Rடல் 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டமான! �த்தைகக் காலம் �8வைடந்த 

�ன்ன,ம் ெதாடரச்5்யான ெசயல்பாட்8ற்கான மகத்தான ஆற்றைலக் 

ெகாண்8,ப்பதால், �ரங்கத்ைத ?�ம் �ட்டம் இப்ேபாைதக்� 

�ன்ெமா�யப்பட/ல்ைல. �ட்ட காலத்�ற்கான �ற்ேபாக்கான �ரங்க 

?டல் �ட்டத்�ன் அ8ப்பைட+ல், �ரங்கத்ைத ?�வதற்கான ெசல9 

அட்டவைண 2.12 இல் ெகா�க்கப்பட�்ள்ள!.  

அட்டவைண 2.12 1ரங்க Rடல் பட்ெஜட் 

ெசயல்பா. 
ஆண். ெசலC  ெமாத்த 

ெசலC 2020 - 
21 

2021 
- 22 

2022 
- 23 

2023 
- 24 

2024 
- 25 

ேதாட்ட எண்கள் 50 50 50 50 50 ஒ, 
மரக்கன்�க்� 
@ 100 �பாய் 

Rs 25,000/- ேதாட்ட ெசல9 
5,000 

5,000 5,000 5,000 5,000 

�ட்கம்� ேவG 
(Zட்டரக்ளில்) 
1450 Z 

3,15,000 - - - - 
 Zட்ட,க்� 
300 �பாய் 

Rs 
3,15,000/- 

காரல்ண்ட் 
வ8கால்  
600(Zட்டரக்ளில்) 

1,80,000 - - - - 
 Zட்ட,க்� 
300 �பாய் 

Rs 
1,80,000/- 

ெமாத்தம் Rs.5,20,000 
ஆதாரம்: �ரங்கத் �ட்டம் 

2.1.17 தற்ேபா,ள்ள உள்கட்டைமப்�கள் 
 �வாரி �த்தைகக்� வழங்கப்பட்ட �ற� �ரங்க அ&வலகம், 

ெதா�லாளரக்jக்கான தற்காGக ஓய்9 தங்�*டம், க�வைற மற்�ம் 

5�நீர ் க�ப்பைற ேபான்ற உள்கட்டைமப்
கள் �ரங்க /�+ன்ப8 

கட்டப்ப�ம்.  

2.1.18 �ட்டத் ேதைவ 

Tேழ /வா�க்கப்பட்�ள்ளப8 �ட்டத்�ற்� நீர,் *ன்சாரம், எரிெபா,ள் 

மற்�ம் �ற உள்கட்டைமப்
கள் ேதைவ: 
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2.1.18.1 நீர் ேதைவ 

KLD இல் தண்ணீர ் ேதைவ பற்�ய /வரம் அட்டவைண 2.13 இல் 

ெகா�க்கப்பட�்ள்ள!. 

அட்டவைண 2.13 �ட்டத்�ற்கான நீர் ேதைவ 

ேநாக்கம் அளC 

ேதைவ 

ஆதாரம் 

 �8 நீர ் 0.8 KLD தற்ேபா!ள்ள, ஆழ்!ைள 

 ண�கள் மற்�ம் �8நீர ்

அங்Tகரிக்கப்பட்ட நீர ்

/ற்பைனயாளரக்ளிட*,ந்! 

ெபறப்ப�ம். 

d5 அடக்��ைற 1.2 KLD தற்ேபா!ள்ள, அ, ல் உள்ள 

ஆழ்!ைள  ண�கள் 

ப�ைம ப�� 0.5 KLD தற்ேபா!ள்ள, அ, ல் உள்ள 

ஆழ்!ைள  ண�கள் 

ெமாத்தம் 2.5 KLD  

ஆதாரம்: �ன்iரிைம அ�க்ைக 

2.1.18.2 Oன்சார ேதைவகள் 

உயர ் அ<த்த *ன்சாரம் ?லம்  ைடக்�ம் *ன்சாரம், ைவர கம்� 

அ�க்�ம் இயந்�ரம், 8ஸ்க் ட
ள் �ேளட் கட்8ங் ெம�ன், ஏர ் கம்ப்ரசர,் 

ெடரிக்  ேரன் மற்�ம் பம்ப்கைள 8-வாட்டர ் ெசய்வதற்� 

பயன்ப�த்தப்ப� ற!, ேம&ம் �ரங்க அ&வலகம் மற்�ம் ைலட்8ங் 

ேநாக்கத்�ற்காக9ம் பயன்ப�த்தப்ப� ற!. 

அட்டவைண 2.14 இல் காட்டப்பட்�ள்ள தர9களின்ப8, �வாரி 

இயந்�ரங்கjக்� அ�ேவக �சல் (HSD) பயன்ப�த்தப்ப�ம், இந்த 

காலகட்டத்�ல் �மார ்80,112 Gட்டர ்HSD பயன்ப�த்தப்ப�ம். இ! அ, &ள்ள 

�சல் பம்
களில் இ,ந்! தளத்�ற்� ெகாண்� வரப்ப�ம்.  

அட்டவைண 2.14 எரிெபா#ள் ேதைவ �வரங்கள் 

ேதாண்�ம் இயந்�ரம் எரிெபா,ள் |கர9் 16 Gட்டர ்/ மணி 

ேதாண்�ம் இயந்�ரம் �றன் 10m3/ நாள் 

ெவட்டப்பட ேவண்8ய ெபா,டக்ளின் அள9 50,069 m3 
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மணிேநரம் ேதைவ 50,069 /10 = 5007 மணிேநரம் 

ெமாத்த �சல் |கர9் 

 5007 மணிேநரத்�ற்� 

5007 மணிேநரம் x 16 Gட்டர ்= 

80,112 Gட்டர ்

2.1.18.3 ேவைலவாய்ப்� ேதைவ 

 �றைமயான, த��வாய்ந்த த�� வாய்ந்த சட்டப்)ரவ் நபரக்ள் 
�வாரி ெசயல்பாட்8ற்� ஈ�ப�த்தப்ப�வாரக்ள், உள்xர ்
ச?கத்�ற்� �ன்iரிைம வழங்கப்ப�ம். இந்த �டட்த்�ற்� 
ேதைவயான பணியாளரக்ளின் எண்ணிக்ைக அட்டவைண 2.15  

அட்டவைண 2.15 இந்த �ட்டத்�ற்கான ேவைல வாய்ப்� 

வ.எண். �ளக்கம் எண்கள் 
�றைமயான ெதா�லாளர ்

1 �ரங்க ேமலாளர ் 1 

2 �ரங்கத் தைலவர ் 1 

3 இயந்�ரங்கள் இயக்�பவரக்ள் 5 

சாதாரண ஊ�யரக்ள் 

4 �றைமயான ெதா�லாளரக்ள் 

மற்�ம் ஓட்�நரக்ள் 

6 

5 அைர �றைமயான 24 

7 �றைமயற்றவர ் 6 

ெமாத்தம் 43  

 ஆதாரம்: அங்Tகரிக்கப்பட்ட �ரங்கத் �ட்டம் 

 இந்த ?ன்� �வாரிகளின் ெமாத்த மனிதவளம் �மார ்25 எண்களாக 
இ,க்�ம். 

2.1.18.4 -ற உள்கட்டைமப்� ேதைவகள் 
�ட்டப் ப��க்�ள் பட்டைறகள் எ!9ம் �ன்ெமா�யப்பட/ல்ைல. 

எனேவ, �ன்ெமா�யப்பட்ட �த்தைகப் ப��+ல் இ,ந்! எந்த/த 

ெசயல்�ைறக் க�9 உற்பத்�6ம் இ,க்கா!. �ரங்க அ&வலகத்�ல் இ,ந்! 

ெவளிேய�ம் :ட்�க் க�9கள் ெசப்8க் ேடங்க் மற்�ம் சாக் �ட் 

ஆ யவற்�ல் ெவளிேயற்றப்ப�ம். �ட, �ரவ அல்ல! வா6 வ8/ல் 

உ,வா�ம் நச�்க் க�9கள் எ!9ம் எ�ரப்ாரக்்கப்படாததால், க�9 

�த்�கரிப்
 நிைலயம் ேதைவ+ல்ைல. 
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2.1.18.5 Rலதனத் ெசலC 

                         அட்டவைண 2.16 Rலதன ெசலC ம�ப்L. 

வ.எண். �ளக்கம் ெசலC (^.) 

1 
ெசயல்பாட்� ெசல9 (�ரங்கத் 

�ட்டத்�ன் ப8) 

3,17,37,000/- 

2 EMP ெசல9 (EIA அ�க்ைக+ன்ப8) 3,80,000/- 

ெமாத்த �ட்டச ்ெசலC 3,21,17,000/- 

ஆதாரம்: அங்Tகரிக்கப்பட்ட �ரங்கத் �ட்டம் மற்�ம் �ன்iரிைம அ�க்ைக 

2.1.18.6 �ட்ட அமலாக்க அட்டவைண 

 �ற்�ச�்ழல் அiம�  ைடத்த �ற� வணிக நடவ8க்ைக ெதாடங்�ம். 

த*ழ்நா� மாநில மா�க்கட்�ப்பாட்� வாரியத்�டம் இ,ந்! CTO மற்�ம் CTE 

ெபறப்ப�ம். �ரங்க நடவ8க்ைக ெதாடங்�ம் �ன் �ற்�ச�்ழல் அiம�+ன் 

ேபா! /�க்கப்பட்ட நிபந்தைனகள் ெதா�க்கப்ப�ம். �வாரி 

ெசயல்பாட்8ற்கான எ�ரப்ாரக்்கப்ப�ம் ேநர அட்டவைண அட்டவைண 2.17 

ெகா�க்கப்பட�்ள்ள!. 

அட்டவைண 2.17 எ�ர்பார்க்கப்ப.ம் ேநர அட்டவைண 

வ.எண் �வரங்கள் ேநர அட்டவைண (மாதத்�ல்) "`ப்�கள் 
ஏேத�ம் 

இ#ந்தால் 1st 2nd 3rd 4th 5th 

1 �ற்�ச�்ழல் 
அiம� 

     -- 

2 நி�வ ஒப்
தல்      -- 

3 ெசயல்பட 
ஒப்
தல் 

     �ட்டம் 
நி�வப்பட்ட 

காலம் 
       உற்பத்� 

ெதாடங்�ம் 
காலம் 

காலவரிைச மா�படலாம்; /�கள் மற்�ம் /��ைறகjக்� உட்பட்ட! /மற்�ம் 
�ற எ�ரப்ாராத �ழ்நிைலகள். 

ஆதாரம்: �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்�� (EIA) அ�/ப்
 மற்�ம் CPCB 

வ�காட�்தல்களில் வ8வைமக்கப்பட்ட காலக்ெக�/ன் 
அ8ப்பைட+ல் எ�ரப்ாரக்்கப்ப� ற!. 
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   அத்�யாயம் – III 

�ற்ச�்ழ�ன் �ளக்கம் 

3.0 ெபா� 

 இந்த அத்�யாயம் ஆரம்பத்�ேலேய அ�ப்பைடத் தர�க�க்� ஒ� 

�ராந்�ய �ன்னணிைய அளிக்�ற , இ  ஆய்�ப் ப��"ன் பல 

#ற்$ச&்ழல் மற்$ம் &ழ(யல் பண்)களில் உ�வாக்கப்பட்ட ைமக்ேரா-

ெலவல் களத் தரைவ .றப்பாகப் பாராட்ட உத�ம். அ�ப்பைட #ற்$ச&்ழல் 

தரமான , ஆய்�ப் ப��"ன் நிலம், நீர,் காற்$, சத்தம், உ"ரியல் மற்$ம் 

ச1க-ெபா�ளாதார நிைல ேபான்ற பல்ேவ$ #ற்$ச&்ழல் 2$களின் 

�ன்னணி #ற்$ச&்ழல் காட்.ையக் �3க்�ற . �ட்ட தளத்�ன் அ�ப்பைட 

நிைலைய ம�ப்�4வதற்கான கள கண்காணிப்) ஆய்�கள் CPCB 

வ8காட4்தல்க�டன் மாரச் ்2022 ;தல் ேம 2022 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

எக்ஸலன்ஸ் ேலபரட்டரி, ISO 9001: 2015 மற்$ம் ISO/IEC 17025:2017 

சான்றளிக்கப்பட்ட & NABL அங்Mகாரம் ெபற்ற ஆய்வகத்தால், �ன்வ�ம் 

பண்)க்2$க�க்காக, �Nமம் �வாரிகைளப் பற்3ய �3ப்)டன் 

#ற்$ச&்ழல் தர� ேசகரிக்கப்பட்ட . 

 நிலம் 

 தண்ணீர ்

 காற்$ 

 சத்தம் 

 உ"ரியல் 

 ச1க ெபா�ளாதார நிைல 

ஆய்� ப�� 

 �Nம #ற்றளOல் இ�ந்  10 �P ஆரம் (வான்வ8 Rரம்) ப�� 

#ற்$ச&்ழல் தாக்க ம�ப்T4 (EIA) ஆய்�க்காகக் க�தப்ப4�ற . இந்தத் 

�ட்டத்�ன் சாத்�யமான தாக்கங்கைள ம�ப்�டக்2�ய ெதா�ப்ைபச ்#ற்3 

இ�க்�ம் &ழல் &ழ்நிைலையப் )ரிந் ெகாள்ள தர� ேசகரிப்) 

பயன்ப4த்தப்பட்ட . ஆய்�ப் ப��யான  ைமய மண்டலம் மற்$ம் 

இைடயக மண்டலம் ஆ�ய இரண்4 மண்டலங்களாகப் �ரிக்கப்பட்4ள்ள , 

அங்� ைமய மண்டலம் �Nமம் �வாரிகள் ப�� மற்$ம் இைடயக மண்டலம் 
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�Nமம் �வாரிகளின் #ற்றளOல் இ�ந்  10 �P #ற்றளOல் எ4க்கப்பட்ட . 

ைமய மண்டலம் மற்$ம் இைடயக மண்டலம் இரண்4ம் ஆய்�ப் ப��யாக 

எ4த் க் ெகாள்ளப்ப4�ன்றன. 

ஆய்� �ைற 

 )வன் (இஸ்ேரா) 1லம் அப்ப��"ன் நில பயன்பாட்4 ;ைற தOர, 

அப்ப��"ன் நிவாரணத்ைதப் )ரிந் ெகாள்வதற்காக, 

ெசயற்ைகக்ேகாள் படங்களில் எல்ைல ஒ�ங்�ைணப்)கள் 

Uைகப்ப4த்தப்பட்டன. 

 மண் மா�ரிகள் ேசகரிக்கப்பட்4 ெதாடர)்ைடய இயற்�யல்-

ேவ�"யல் பண்)கள், மாற்றக்2�ய ேகஷன்ஸ், ஊட்டசச்த் க்கள் 

மற்$ம் Xண்Yட்டசச்த் க்கள் ேபான்றவற்3ற்காக, #ரங்க 

நடவ�க்ைககளால் ஏற்ப4ம் பா�ப்ைப ம�ப்�4வதற்�ம், ப#ைம 

ப�� வளரச்.்க்� மரக்கன்$கைள பரிந் ைரக்க�ம் ப�ப்பாய்� 

ெசய்யப்பட்ட . 

 நிலத்த� நீர ்மா�ரிகள் ஆய்�க் காலத்�ல் தற்ேபா ள்ள ஆழ் ைள 

�ண$களி(�ந்  ேசகரிக்கப்பட்டன, அேத ேநரத்�ல் இைடயக 

மண்டலத்�ல் உள்ள �ளங்களி(�ந்  ேமற்பரப்) நீர ்

ேசகரிக்கப்பட்ட . மா�ரிகள் தண்ணீரின் தரத்ைத [ரம்ானிக்க 

ேதைவயான அள��க்கள் (IS: 10500:2012 அள�ேகால்களின் 

அ�ப்பைட"ல்) மற்$ம் ;ன்ெமா8யப்பட்ட #ரங்கங்களின் 

#ற்$ச&்ழல் தாக்கத்�ன் பாரை்வ"ல் ெபா�த்தமானைவக்காக 

ப�ப்பாய்� ெசய்யப்பட்டன. 

 ஆய்�க் காலம் ;Nவ ம் காற்3ன் ேவகம், காற்3ன் �ைச, 

ெவப்பநிைல, ஈரப்பதம், மைழப்ெபா8� மற்$ம் ெபா வான 

வானிைல பற்3ய தர�கைளச ் ேசகரிக்க �ட்டப் ப��"ல் ஒ� 

ஆன்ைசட் வானிைல நிைலயம் அைமக்கப்பட்ட . 

 #ற்$ப்)ற காற்3ன் தரத்ைத (AAQ) ம�ப்�4வதற்காக, பறக்�ம் 

R., PM10 மற்$ம் SO2, NOX ஆ�யவற்$க்கான #வாச R. மா�ரிகள் 

(RDS), வாb இைணப்)க�டன் 2�ய NOX மற்$ம் PM2.5க்கான ஃைபன் 

டஸ்ட் மா�ரிகள் (FDS) ஆ�யவற்ைற நி$�வதன் 1லம் #ற்$ப்)ற 

காற்3ன் மா�ரிகள் ேசகரிக்கப்பட்டன. மற்$ம் NAAQ 
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O�;ைறகளின்ப� மற்ற அள��க்கள் மற்$ம் காற்3ன் தரத்�ன் 

தற்ேபாைதய நிைலையச ் ெசயல்ப4த்த ;தன்ைம காற்$ 

மா#ப4த்�க�க்காக ப�ப்பாய்� ெசய்யப்ப4�ன்றன. 

 தாக்க மண்டலத்�ல் அ�ப்பைட இைரசச்ல் அளைவ நி$�வதற்� 

ஒ( நிைல Pட்டரின் உதObடன் ெவவ்ேவ$ ேநர இைடெவளி"ல் 

பல்ேவ$ இடங்களில் இைரசச்ல் நிைல அளe4கள் ெசய்யப்பட்டன. 

 தற்ேபா ள்ள தாவரங்கள் மற்$ம் Oலங்�னங்களின் வ�வத்ைத 

ஆய்� ெசய்வதற்காக ஆய்�ப் ப��"ன் &ழ(யைல 

ம�ப்�4வதற்� அ�ப்பைட உ"ரியல் ஆய்�கள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

 தற்ேபாைதய ச1க-ெபா�ளாதார நிைலைமகைளப் )ரிந்  

ெகாள்ள�ம், ;ன்ெமா8யப்பட்ட #ரங்கத் �ட்டத்தால் ஏற்ப4ம் 

பா�ப்�ன் அளைவ ம�ப்�ட�ம் ஆய்�ப் ப��"ல் �ராமம் மற்$ம் 

�4ம்ப அளOல் ச1க-ெபா�ளாதார ஆய்� நடத்தப்பட்ட . 

ஆய்�க்�த் ேதைவயான பல்ேவ$ #ற்$ச&்ழல் அள��க்க�க்கான 

மா�ரி ;ைறகள், மா�ரி"ன் அ�ரெ்வண், மா�ரிகள் ப�ப்பாய்� ;ைற 

ேபான்றைவ அட்டவைண 3.1 Mேழ ெகா4க்கப்பட4்ள்ளன. 

அட்டவைண 3.1 கண்காணிப்& பண்&க்'கள் மற்ம் 
கண்காணிப்(ன் அ�ர்ெவண் 

 

பண்& 

 

அள�*க்கள் 
கண்காணிப்(
ன் அ�ர்ெவண் 

இடங்களி
ன் 

எண்ணிக்
ைக 

 

ெந/�ைற 

 

நில 

பயன்பா
4 

நிலப்பர
ப்) 

ஆய்�ப் 

ப��"(�ந்  

10 �P 

#ற்றள�க்�ள் 

நிலப் 

பயன்பாட்4 

;ைற 

2011 மக்கள் 

ெதாைக 

கணக்ெக4ப்) 

ைகேய4 மற்$ம் 

ெசயற்ைகக்ேகா
ள் 

படங்களி(�ந்  

தர�கள் 

ப�ப்) 

ப�� 

ெசயற்ைகக்ேகாள்  

படங்கள் 

;தன்ைம ஆய்� 

*மண் இயற்�யல் 

 - இரசாயன 

பண்)கள் 

ஆய்�காலத்�ல் 

ஒ�;ைற 

5(1 ைமய 

மற்$ம் 4 

இைடயக 

மண்டலம்) 

IS 2720 

* 

தண்ணீர ்

தரம் 

இயற்�யல் 

இரசாயன 

மற்$ம் 

ஆய்� காலத்�ல் 

ஒ�;ைற 

8(3 

ேமற்பரப்) 

நீர ்மற்$ம் 5 

ேவளாண்ைம 

ைகேய4 - இந்�ய 

ேவளாண் 
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பாக்jரியாOய
ல் அள��க்கள் 

நிலத்த� 

நீர)் 

ஆராய்ச.் 

க�ன்.ல், )  

�ல்( 

வானி
ைல 

ஆய்� 

காற்3ன் 

ேவகம் 

காற்ற�க்�ம் 

�ைச 

ெவப்ப நிைல 

ேமக 1� 

உலர ் �Uழ் 

ெவப்பநிைல 

மைழப்ெபா8
� 

1மணிேநர 

ெதாடரச்.் 

இயந்�ர/தானிய
ங்� வானிைல 

நிைலயம் 

1 தள �3ப்�ட்ட 

;தன்ைம தர� 

மற்$ம் 
IMD 

நிைலயத்�(�ந்
  இரண்டாம் 

நிைல தர� 

* 

#ற்$ப்)
ற 

காற்3ன் 

தரம் 

PM10, PM2.5 
SO2, NOX 

பறக்�ம் R. 

24மணி 
ேநரத்�ற்� ஒ� 

வாரத்�ற்� 

இரண்4 ;ைற 
 

8 

(2ைமய 

மற்$ம் 6 

இைடயக) 

IS 5182 ப�� 1-23 

ேத.ய #ற்$ப்)ற 

காற்$ தர 

தரநிைலகள், CPCB 

*ஒ( 

மட்டங்க
ள் 

#ற்$ப்)ற 

சத்தம் 

ஒவ்ெவா� 

இடத்�ற்�ம் 24 

மணிேநரம் 

மணிேநர 

கண்காணிப்) 

8 

(2ைமய 

மற்$ம் 6 

இைடயக) 

IS  9989 
CPCB 

வ8காட4்தல்களி
ன்ப� 

&ழ(ய
ல் 

தற்ேபா ள்ள 

தாவரங்கள் 

மற்$ம் 

Oலங்�னங்க
ள் 

ஆய்� காலத்�ல் 

களப்பயணம் 

1லம் 

ஆய்�  
ப�� 

�வாட்ேரட் மற்$ம் 

�ரான்ெசக்ட் 

ஆய்� இரண்டாம் 

நிைல தர� 1லம் 

;தன்ைம ஆய்� - 

வன ேவைல 

�ட்டம் 

ச1க 

ெபா�
ளாதார 

அம்சங்க
ள் 

ச1க-

ெபா�ளாதார 

பண்)கள், 

ஆய்�ப் 

ப��"ல் 

மக்கள்ெதாைக 

)ள்ளிOவரம் 

மற்$ம் 

தற்ேபா ள்ள 

உள்கட்டைமப்) 

தள வ�ைக & 

மக்கள் 

ெதாைகக் 

கணக்ெக4ப்) 

ைகேய4, 2011 

ஆய்� 
ப�� 

;தன்ைம 

கணக்ெக4ப்), 

மக்கள் ெதாைக 

கணக்ெக4ப்) 

ைகேய4 மற்$ம் 

ேதைவ 

அ�ப்பைட"லான 

ம�ப்T4கள். 

ஆதாரம்: எக்ஸலன்ஸ் ேலபேரட்டரி & CPCB அ3Oப்)கைளத் ெதாடரந்்  
மா�ரி ;ைற* அைனத்  கண்காணிப்) மற்$ம் ேசாதைனகள் CPCB மற்$ம் 
MoEF & CC வ8காட்4தல்களின்ப� ேமற்ெகாள்ளப்ப4�ன்றன. 

 

 



 

   

38 | P a g e  

 

3.1 நிலச ்�ழல் 

 நிலச ் &ழல் ஒ� �3ப்�டத்தக்க அள�ேகாலா�ம், இ  #ரங்க 

நடவ�க்ைக காரணமாக mர8�ற . ப��"ன் நிலப்பரப்), மண்ணின் 

அைமப்), நிலப்பரப்�ன் )O"யல் மற்$ம் #ரங்க ;ைற ஆ�யவற்ைறப் 

ெபா$த்  .ைதOன் அள� மா$ப4ம். பாழைடந்த நிலங்கள் அப்ப��"ன் 

நீரந்ிைல மற்$ம் வ�கால் ;ைற தாவரங்கள் மற்$ம் &ழ(யல் 

ஆ�யவற்3ல் �3ப்�டத்தக்க தாக்கத்ைத ஏற்ப4த் �ன்றன. 

3.1.1 நில பயன்பா1/ நிலப்பரப்& 

 NNRMS ெபங்கnர ் மற்$ம் ெலவல் III வைகப்பா4 1லம் நில 

பயன்பாட்4 ேமப்�ங்ைகத் தயாரிப்பதற்காக 1:50,000 அள�ேகாoடன் 

வழங்கப்பட்ட வ8காட்4தல்களில் பரிந் ைரக்கப்பட்ட Oைசகளின் 

அ�ப்பைட"ல் நில பயன்பாட்4 வைகப்பாட்�ற்� ஒ� காட். Oளக்க Xட்பம் 

�ன்பற்றப்பட4்ள்ள . 

 )வனின் (ISRO) LISS III படங்களின் 1லம் இப்ப��"ன் நில பயன்பாட்4 

;ைற ஆய்� ெசய்யப்பட்ட . ஆய்�ப் ப��"ன் 10 �P #ற்றள� வைரபடம் 

நிலப் பயன்பாட்4க் கவைரப் ப�ப்பாய்� ெசய்வதற்காக எ4க்கப்பட்ட . 

இந்தப் �ரிOன் ;க்�ய ேநாக்கம், #ரங்கத் தளத்ைதச ் #ற்3 10 �.P 

#ற்றளOல் உள்ள ஆய்�ப் ப��"ன் அ�ப்பைட நிைலைய வழங்�வதா�ம், 

இதனால் #ற்$ப்)றச ் #ரங்க நடவ�க்ைககளால் ஏற்ப4ம் தற்கா(க 

மாற்றங்கைள எ�ரக்ாலத்�ல் ம�ப்�ட ;�bம். 
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படம் 3.1 1034 �ற்றள�ல் உள்ள ஆய்�ப் ப��க்கான நிலப் பயன்பா1 

மற்ம் நில அட்ைட வைரபடம் 

அட்டவைண 3.2 நில பயன்பா1 / நிலப்பரப்& அட்டவைண 10 34 
�ற்றள� 

வ.எண். வைகப்பா1 ெஹக்ேடரில் 
உள்ள ப�� 

ப�� % இல் 

1 தரி# பாைற/கல் க8�/ 
தாள் பாைற ப�� 

110 0.36% 

2 ப"ர ்நிலம் 24161 79.58% 
3 அடரந்்த கா4 483 1.59% 
4 தரி# நிலம் 1681 5.54% 
 5. உப்)த்தன்ைமயால் 

பா�க்கப்பட்ட நிலம் 
6 0.02% 

6 )தர ்உள்ள அல்ல  
இல்லாத நிலம் 

271 0.89% 

7 #ரங்க/ெதா8ல் ைற 
க8� நிலங்கள் 

344 1.13% 

8 ேதாட்டங்கள் 2682 8.83% 
9 மணல்-

பாைலவனம்/கடற்கைர 
40 0.13% 

10 [ர�் 369 1.21% 
11 நீரந்ிைலகள் 215 0.71% 

                                        
ெமாத்தம் 30361 100 

ஆதாரம்: சரே்வ ஆஃப் இந்�யா ேடாேபா qட் மற்$ம் ேலண்ட்சாட் 
சாட்�ைலட் படங்கள். 
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  ேமற்23ய அட்டவைண"ல் இ�ந் , ஆய்�ப் ப��"ல் உள்ள 

நிலத்�ன் ெப�ம்ப�� ப"ர ்நிலம் 79.58 %, அைதத் ெதாடரந்்  ேதாட்டங்கள் 

8.83%, தரி# நிலம் 5.54%, அடரந்்த கா4கள் 1.59%, #ரங்கம் 1.13% மற்$ம் 

��ேயற்றம் 1.21% ெமாத்த #ரங்கப் ப�� என ஊ�க்கப்ப4�ற . #ரங்க 

நடவ�க்ைககளின் இந்த சதeதம் #ற்$ச&்ழ(ல் �3ப்�டத்தக்க 

தாக்கத்ைத ஏற்ப4த்தா . 

3.1.2 நிலப்பரப்& 

 மல்� கலர ் �ராைனட் ேநரே்காட்4 வ�வ மைறந்த வ�வத் டன், 

சாய்� ெதன்�ழக்� �ைச"ல் உள்ள . இப்ப��"ன் உயரம் MSL இ(�ந்  

179 P ;தல் 187 P வைர உள்ள . 

3.1.3 ப��;ன் வ<கால் �ைற 

 ஆய்�ப் ப��"ல் ேமற்பரப்) வ�கால் வ8கள் உ�வாக்கப்பட்4ள்ளன. 

இப்ப��"ன் வ�கால் அைமப்) ெடன்ட்ரி�க் க�னமான பாைற 

நிலப்பரப்ைபக் �3க்�ற . 

 இப்ப�� ��நீரின் ஆதாரமாக ெசயல்ப4ம் .ல ெதாட்�களால் 

நிரம்�bள்ள  மற்$ம் அவற்3ன் உபரி நீைர  அ��oள்ள ெதாட்�க�க்� 

வழங்��ற . மைழக் காலங்கைளத் தOர அைனத் க் காலங்களிoம் 

இப்ப�� ெப�ம்பாoம் வறண்4 காணப்ப4ம். 

மைழக்காலத்�ல் ேமற்பரப்�(�ந்  ெவளிேய$ம் நீேராட்டம் 

வட�ழக்�  ;தல் ெதன்ேமற்� �ைச"ல் பாய்�ற . ஆய்�ப் ப��"ன் 

வ�கால் ;ைற படம் 3.2 இல் ெகா4க்கப்பட்4ள்ள . �வாரிகள் 

இயற்ைகயாகேவ மைழநீர ்ெசல்வதற்� இைடrறாக இ�க்கா . 

 3.1.4 நில அ�ர்� உணர்�றன் 

 ;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்டத் தளமான  நில அ�ர�் மண்டலம் II 

(�ைறந்த ெசய(ல் உள்ள ), BMTPC இன் ப� �ைறந்த ேசத அபாய 

மண்டலத்�ல் உள்ள , இந்�யாOன் நில அ�ர�் மண்டலத்�ன் பா�ப்) 

அட்லஸ் IS: 1893 - 2002. �ட்டப் ப��யான  [பகற்பக் கவசத்�ல் க�னமான 

பாைற நிலப்பரப்�ல் ON�ற . ெதன்னிந்�யா Uக�ம் நிைலயான .
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3.2 1034 �ற்றள�ல் உள்ள ஆய்�ப் ப��;ன் வ<கால் வைரபடம்
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3.1.5 ஆய்�ப் ப��;ல் �ற்ச�்ழல் அம்சங்கள் 

 �Nமம் ப��"ல் ேவ$ வனOலங்� சரணாலயங்கள், ேத.ய tங்கா 

மற்$ம் ெதால்ெபா�ள் நிைன�ச.்ன்னங்கள் எ �ம் இல்ைல. #ரங்க 

�த்தைக ப��"ேலா அல்ல  இைடயக மண்டலத்�ேலா பா காக்கப்பட்ட 

(PF) கா4கள் இல்ைல. எனேவ, வன நிலத்ைத ைகயகப்ப4த் தல்/��ப்பம் 

ெசய்ய ேவண்�ய அவ.யம் இ�க்கா . �Nமம் ப��ையச ் #ற்3bள்ள 

#ற்$ச&்ழல் உணர�்றன் ெதாடரப்ான Oவரங்கள், அதாவ  10 �P #ற்றள�, 

Mேழ உள்ள அட்டவைண 3.3 இல் ெகா4க்கப்பட்4ள்ளன.  

அட்டவைண 3.3 �?மத்ைதச ் �ற்/@ள்ள �ற்ச�்ழல் 

உணர்�றன் �வரங்கள் 

 
வ.எண் 

உணர்�றன் 
�ற்ச�்ழல் 
அம்சங்கள் 

 
ெபயர் 

�?மத்��*ந்� 34 
ெதாைல�ல்  Aரம் 

1 ேத.ய tங்கா / 
வனOலங்� 
சரணாலயங்கள் 

இல்ைல 10 �P  #ற்றளOல் 
இல்ைல 

2 காப்)க்கா4 இல்ைல 10 �P #ற்றளOல் 
இல்ைல 

3 ஏரி நீரத்்ேதக்கம் ஓைட 500P ெதன்�ழக்� 
��மணி;த்தா$ 4.8 �P �ழக்� 

காேவரி ஆ$ 9 �P ெதற்� 
4 )(கள் காப்பகம்/ 

யாைனகள் காப்பகம்/ 
உ"ரக்்ேகாளக் 
காப்பகம் 

இல்ைல 10 �P #ற்றளOல் 
இல்ைல 

5 க4ைமயான 
மா#பட்ட ப��கள் 

இல்ைல 10 �P #ற்றள�க்�ள் 
இல்ைல 

6 ச ப்)நிலங்கள் இல்ைல 10 �P #ற்றள�க்�ள் 
இல்ைல 

7 மைலகள்/மைலகள் இல்ைல 10 �P #ற்றள�க்�ள் 
இல்ைல 

8 அ3Oக்கப்பட்ட 
ெதால்(யல் தளங்கள் 

இல்ைல 10 �P #ற்றள�க்�ள் 
இல்ைல 

9 ெதா8ல்கள்/ 
அனல் Uன் 
நிைலயங்கள் 

இல்ைல 10 �P #ற்றள�க்�ள் 
இல்ைல 

10 பா காப்) நி$வல் இல்ைல 10 �P #ற்றள�க்�ள் 
இல்ைல 
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3.2   மண் �ழல் 

 ஆய்�ப் ப��"ன் மண்ணின் தரம் நிலச ் &ழ(ன் ;க்�யமான 

2$களில் ஒன்றா�ம். கலப்) மண் மா�ரிகள் ஆய்�ப் ப��"(�ந்  

ேசகரிக்கப்பட4் ெவவ்ேவ$ அள��க்க�க்� ப�ப்பாய்� ெசய்யப்பட்டன. 

கண்காணிப்) தளங்களின் இ�ப்�டங்கள் அட்டவைண 3.4 மற்$ம் படம் 3.4 

இல் Oவரிக்கப்பட்4ள்ளன. 

அட்டவைண 3.4 மண் மா�ரி இடங்கள் 

வ.எண் 
இ*ப்(டக் 

�/B1 
கண்காணிப்& 

இடங்கள் 
Aரம் (34) 

மற்ம் �ைச 
ஒ*ங்3ைணப்&கள் 

1 S-1 ைமய மண்டலம் - 
11°10'48.19"N 

 77°58'26.40"E 

2 S-2 
&ரம்பாைளயம் 1.3 �P வடேமற்� 11°11'16.22"N  

77°57'49.41"E 

3 S-3 
ம�ெரட்� 4.6 �P 

ெதன்�ழக்� 

11° 9'52.10"N 

78° 0'53.56"E 

4 S-4 
இ�க்2ர ் 3.5 �P 

ெதன்ேமற்� 

11° 8'46.43"N 

 77°57'59.90"E 

5 S-5 
இ�ம்)பாலம் வடக்ேக 6 �.P 11°14'0.98"N 

 77°58'8.65"E 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இைணந்  எக்ஸலன்ஸ் ேலபேரட்டரி 1லம் ஆன்-ைசட் 

கண்காணிப்)/மா�ரி 

மண் மா�ரி எ1ப்பதன் ேநாக்கம் – 

 ஆய்�ப் ப��"ன் அ�ப்பைட மண்ணின் பண்)கைளத் [ரம்ானிக்க; 

 மண்ணின் பண்)களில் ;ன்ெமா8யப்பட்ட ெசயல்பாட்�ன் 

தாக்கத்ைத [ரம்ானிக்க மற்$ம். 

 Oவசாய உற்பத்�க் கண்ேணாட்டத்�ல் மண்ணின் Pதான தாக்கத்ைத 

Uக ;க்�யமாக [ரம்ானிக்க ேவண்4ம். 

3.2.1 �ைற  

 மண்ணின் தரத்ைத ஆய்� ெசய்வதற்காக, பல்ேவ$ நில பயன்பாட்4 

நிைலைமகைளக் �3க்�ம் வைக"ல் �ட்டத் தளத்�oம் அைதச ்#ற்3bள்ள 

மண்ணின் நிைலையbம் ம�ப்�4வதற்� மா�ரி இடங்கள் 



 

   

44 | P a g e  

 

ேதரந்்ெத4க்கப்பட்டன. 90ெச.P ஆழம் வைர மண்ணில்  ைள"ட்4 

மா�ரிகள் ேசகரிக்கப்பட்டன. மண் வைக, தாவர உைற, உள்கட்டைமப்) 

வச�கள் உட்பட ெதா8ல் ைற மற்$ம் ��"�ப்) நடவ�க்ைககள் 

ஆ�யவற்3ன் அ�ப்பைட"ல் மண் மா�ரி எ4ப்பதற்� (5) இடங்கள் 

ேதரந்்ெத4க்கப்பட்டன, இ  மண்ணின் பண்)களின் ஒட4்ெமாத்த 

ேயாசைனைய வழங்�ம். மா�ரிகள் இயற்�யல் மற்$ம் ேவ�"யல் 

பண்)க�க்காக ப�ப்பாய்� ெசய்யப்பட்டன. மா�ரிகள் ஆய்�க்காக 

ஆய்வகத்�ற்� அ{ப்பப்பட்டன. மா�ரிகள் பா(த்[ன் ைபகளில் 

நிரப்பப்பட்4, �3"டப்பட்4, ஆய்�க்காக ஆய்வகத்�ற்� அ{ப்பப்பட்டன, 

ேமoம் இ  ெதாடரப்ான ;ைற"ன் Oவரங்கள் அட்டவைண 3.5 இல் 

ெகா4க்கப்பட4்ள்ளன. 

அட்டவைண 3.5 மண் மா�ரி ேசகரிப்& �ைற 

�வரங்கள் �வரங்கள் 

 

அ�ரெ்வண் 

ஒவ்ெவா� நிைலயத்�(�ந் ம் ஒ� �ராப் சாம்�ள்-

ஆய்� காலத்�ல் ஒ�;ைற 

 

 

;ைற 

ேமல் மண்ணின் கலைவயான �ராப் மா�ரிகள் 3 

ஆழத்�ல் இ�ந்  ேசகரிக்கப்பட்4, ப�ப்பாய்�க்காக 

ஒ� �ர�நி� மா�ரிைய வழங்க கலக்கப்பட்டன. 

அைவ காற்$ )காத பா(த்[ன் ைபகளில் 

ேசUக்கப்பட்4 ஆய்வகத்�ல் ஆய்� ெசய்யப்பட்டன. 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இைணந்  எக்ஸலன்ஸ் ேலபேரட்டரி 1லம் ஆன்-ைசட் 

கண்காணிப்)/மா�ரி 

3.2.2 மண் பரிேசாதைன �<�  

 "மண் இரசாயன ப�ப்பாய்� (M.L. ஜாக்சன், 1967) & ேவளாண்ைம, 

2ட்4ற� மற்$ம் Oவசா"கள் நலத் ைற, ேவளாண்ைம மற்$ம் 

Oவசா"கள் நல அைமசச்கம், இந்�ய அர#" ஆ�யவற்3ல் 

பரிந் ைரக்கப்பட்ட நிைலயான ;ைறகளின்ப� மா�ரிகள் ப�ப்பாய்� 

ெசய்யப்பட்டன. மண்}க்� ப�ப்பாய்� ெசய்யப்பட்ட ;க்�ய பண்)கள் 

ெமாத்த அடரத்்�, ேபாேரா.ட்�, ஊ4�வல் O�தம், pH மற்$ம் கரிமப் 

ெபா�ட்கள், kjeldahi ைநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்$ம் ெபாட்டா.யம் ஆ�ம். 

மண்ணின் நிைலயான வைகப்பா4கள் மற்$ம் மண்ணின் இயற்�யல்-
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ேவ�"யல் பண்)கள் அட்டவைண 3.6 மற்$ம் ேசாதைன ;��கள் 

அட்டவைண 3.6 இல் Mேழ வழங்கப்பட்4ள்ளன. 

 

 படம்  3.3 மண் ேவ�;யல் ப�ப்பாய்�ற்காக ேமாட்டார் 
ெபா*த்தப்பட்ட அக்3ையப் பயன்ப1த்� மண் மா�ரி ேசகரிப்&
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படம் 3.4 10 3ேலா4ட்டர் �ற்றள�ல் மண் மா�ரிகள் ேசகரிக்கப்பட்ட இடம்
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அட்டவ 

3.6 ஆய்�ப் ப��;ன் மண்ணின் தரம் 

அள�* அல� 
S-1 

ைமய 
மண்டலம் 

S-2 
�ரம்பாைளயம் 

S-3 
ம�ெரட்< 

S-4 
இ*க்'ர் 

S-5 
இ*ம்&பாலம் 

1 27°C இல் pH - 7.90 8.18 8.09 7.21 8.15 

2 
Uன் 
கடத் த்�றன்25 ̊C 

µs/cm 420 310 425 344 380 

3 அைமப்) - களிமண்  களிமண்  களிமண்  களிமண்  களிமண்  

4 மணல் % 36.2 34.9 32.4 33.3 35.7 

5 �ள� % 35.8 35.5 34.1 32.4 34.7 

6 களிமண் % 28.0 29.6 33.5 34.3 29.6 

7 நீர ்தாங்�ம் �றன் % 43.5 45.4 45.3 41.1 47.5 

8 ெமாத்த அடரத்்� g/cc 1.14 1.06 1.35 1.09 1.10 

9 ேபாேரா.ட்� % 32.5 30.5 31.7 34.5 29.5 

10 கால்.யம்  Ca mg/Kg 113.7 139 140 133 162 

11 ெமக்னீ.யம்  Mg 
mg/Kg 30.5 24.6 30.1 39 32 

12 மாங்கனீ# Mn mg/Kg 30 30.5 31.7 28.9 29.4 

13  த்தநாகம் Zn mg/Kg 0.99 0.94 1.15 1.24 1.45 

14  ேபாரான் B mg/Kg 0.57 0.47 0.59 1.03 1.17 

15  �ேளாைர4 Cl mg/Kg 176 158 136 137 169 

16  சல்ேபட் SO4 mg/Kg 120.3 129 141.2 151 153 
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ஆதாரம்: எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகத்�ன் மா�ரி ;��

17 ெபாட்டா.யம் K mg/Kg  45.5  40.0 52.1 30.2 44.7 

18 பாஸ்பரஸ் B Kg/hec 
0.94 1.08 0.88 1.21 0.99 

19 ைநட்ரஜன் N Kg/hec 153 210 173 167 180 

20 காட்Uயம் 
mg/Kg கண்ட3தல் 

வரம்)க்�க் 
Mேழ (DL:0.003) 

கண்ட3தல் 
வரம்)க்�க் Mேழ 

(DL:0.003) 

கண்ட3தல் 
வரம்)க்�க் 

Mேழ  (DL:0.003) 

கண்ட3தல் 
வரம்)க்�க் 

Mேழ  (DL:0.003) 

கண்ட3தல் 
வரம்)க்�க் 

Mேழ  (DL:0.003) 

21 �ேராUயம்   Cr 
 mg/Kg கண்ட3தல் 

வரம்)க்�க் 
Mேழ  (DL:0.05) 

கண்ட3தல் 
வரம்)க்�க் 

Mேழ  (DL:0.05) 

கண்ட3தல் 
வரம்)க்�க் 

Mேழ  (DL:0.05) 

கண்ட3தல் 
வரம்)க்�க் 

Mேழ  (DL:0.05) 

கண்ட3தல் 
வரம்)க்�க் 

Mேழ  (DL:0.05) 

22 ெசம்)   Cu 
mg/Kg கண்ட3தல் 

வரம்)க்�க் 
Mேழ  (DL:0.05) 

கண்ட3தல் 
வரம்)க்�க் Mேழ 

(DL:0.05) 

கண்ட3தல் 
வரம்)க்�க் 

Mேழ  (DL:0.05) 

கண்ட3தல் 
வரம்)க்�க் 

Mேழ  (DL:0.05) 

கண்ட3தல் 
வரம்)க்�க் 

Mேழ  (DL:0.05) 

23 ஈயம் Pb mg/Kg 0.75 1.14 0.76 1.20 1.28 

24 ெமாத்த இ�ம்) mg/Kg 1.12 1.89 1.05 1.55 1.25 

25 கரிமப் ெபா�ள் % 1.89 2.24 2.50 1.70 2.74 

26 
ஆரக்ானிக் 
காரப்ன் 

% 1.10 1.30 1.45 0.99 1.59 

27 CEC meq/l00g 
36.2 42.4 27.1 45.7 35.8 
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3.2.3 �ளக்கம் மற்ம் �<� 

இயற்(யல் பண்&கள்– 

 மண் மா�ரிகளின் இயற்�யல் பண்)கள் அைமப்), ெமாத்த அடரத்்�, 

ேபாேரா.ட்� மற்$ம் நீர ் ைவத்��க்�ம் �றன் ஆ�யைவ ஆராயப்பட்டன. 

ஆய்�ப் ப��"ல் காணப்ப4ம் மண்ணின் அைமப்) களிமண் களிமண் 

மண் மற்$ம் ஆய்�ப் ப��"ல் உள்ள மண்ணின் ெமாத்த அடரத்்� 1.06 – 1.35 

�ராம்/.. வைர மா$ப4ம். 41.0– 47.5% வைர"லான நீரப்்��ப்)த் �றன் 

மண் மா�ரிகளின் ேபாேரா.ட்� 29.5– 34.5 % வைர. 

இரசாயன பண்&கள் – 

 மண்ணின் தன்ைம சற்$ காரமான  ;தல் வoவான காரமான  pH 

வரம்) 7.21 ;தல் 8.18 வைர இ�க்�ம் 

 �ைடக்கக்2�ய ைநடர்ஜன் உள்ளடக்கம் ெஹக்ேட�க்� 153 ;தல் 210 

�ேலா வைர இ�க்�ம் 

 �ைடக்கக்2�ய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் ெஹக்ேட�க்� 0.88 ;தல் 1.21 

�ேலா வைர இ�க்�ம் 

 ெபாட்டா.யம் அள� 30.2 ;தல் 52.1mg/kg வைர இ�க்�ம்அேதசமயம், 

Xண்Yட்டசச்த்  ஈயம் (Pb) மற்$ம் ெமாத்த இ�ம்) (Fe) 0.75 ;தல் 1.28 

mg/kg வரம்�ல் காணப்பட்ட ; 1.05 ;தல் 1.89 U.�./�.�. 

3.3 நீர் �ழல் 

 நீர ் ஆதாரங்கள், ேமற்பரப்) மற்$ம் நிலத்த� நீர ் ஆ�ய இரண்4ம் 

இப்ப��"ன் வளரச்.்"ல் �3ப்�டத்தக்க பங்ைகக் ெகாண்4ள்ளன. இந்த 

ஆய்Oன் ேநாக்கம், ;க்�யமான அள��க்க�க்கான நீரின் தரப் 

பண்)கைள ம�ப்�4வ  மற்$ம் Oவசாய உற்பத்�த்�றன், உள்நாட்4 

ச1க பயன்பா4, ெபாN ேபாக்� வளங்கள் மற்$ம் அ��oள்ள அழ�யல் 

ஆ�யவற்3ல் ஏற்ப4ம் தாக்கங்கைள ம�ப்T4 ெசய்வ  ஆ�ம். தண்ணீர ்

மா�ரிகள் ேசகரிக்கப்பட்4, ;ன் .�சை்ச அளிக்கப்பட்ட மா�ரி ேகன்களில் 

O�;ைறகளின்ப� ஆய்�க்காக ஆய்வகத்�ற்� ெகாண்4 ெசல்லப்பட்டன. 

3.3.1 ேமற்பரப்& நீர ்வளங்கள் 

 ஆய்�ப் ப��யான  ��நீ�க்கான ஆதாரமாகச ் ெசயல்ப4ம் .ல 

ெதாட்�களால் நிரம்�bள்ள  மற்$ம் அவற்3ன் உபரியான  அ��oள்ள 

ெதாட்�க�க்� உணவளிக்�ற . இப்ப��"ல் Uதமான மைழப்ெபா8� 
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உள்ள , �றந்தெவளி �ண$கள் மற்$ம் அக8களில் மைழநீர ் ேசUப்) 

இப்ப��"ல் நைட;ைற"ல் உள்ள  மற்$ம் ேசUக்கப்பட்ட நீர ்

மைழக்காலத்�ற்�ப் �ற� இரண்4 மாதங்க�க்� நன்னீர ் ஆதாரமாக 

ெசயல்ப4�ற . 

அட்டவைண 3.7 இைடயக மண்டலத்�ல் உள்ள நீர்நிைலகள் 

வ.எண் நீர்நிைலகள் Aரம் 

1 ஓைட 500P ெதன்ேமற்� 

2 ��மணி;த்தா$ 4.8 �P �ழக்� 

3 காேவரி ஆ$ ெதற்� 9 �P 

                   ஆதாரம்: சரே்வ ஆஃப் இந்�யா ேடாேபாqட் 

3.3.2 �ைறைம   

 உள� ஆய்� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட  மற்$ம் கண்காணிப்) இடங்கள் 

இதன் அ�ப்பைட"ல் இ$� ெசய்யப்பட்டன; 

 வ�கால் அைமப்); 

 ெவவ்ேவ$ நடவ�க்ைககள்/பா�ப்) ஏற்படக்2�ய ப��கைளக் 

�3க்�ம் ��"�ப்)ப் ப��களின் இ�ப்�டம்; மற்$ம் 

 அ�ப்பைட நிைலைமகைள �ர�நி�த் வப்ப4த்தக்2�ய 

வாய்ப்)ள்ள ப��கள் 

 1ன்$ (3) ேமற்பரப்) நீர ் மற்$ம் ஐந்  (5) நிலத்த� நீர ் மா�ரிகள் 

ஆய்�ப் ப��"(�ந்  ேசகரிக்கப்பட்4, #ரங்கத்�ன் Oைளைவ 

ம�ப்�4வதற்காக இயற்�யல்-ேவ�"யல், கன உேலாகங்கள் மற்$ம் 

பாக்jரியாOயல் அள��க்க�க்காக ப�ப்பாய்� ெசய்யப்பட்டன. 

ேமற்பரப்) மற்$ம் நிலத்த� நீரில் மற்ற நடவ�க்ைககள். அெமரிக்க ெபா  

#காதார சங்கம் (APHA) ெவளி"ட்ட CPCB, IS-10500:2012 மற்$ம் 'தண்ணீர ்

மற்$ம் க8�நீைர ஆய்� ெசய்வதற்கான நிைலயான ;ைறகள்' 

ஆ�யவற்றால் �3ப்�டப்பட்ட நைட;ைறகளின்ப� மா�ரிகள் ப�ப்பாய்� 

ெசய்யப்பட்டன. நீர ் மா�ரி இடங்கள் அட்டவைண 3.8 இல் 

ெகா4க்கப்பட4்ள்ள  மற்$ம் படம் 3.5 ஆக காட்டப்பட்4ள்ள . 
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அட்டவைண 3.8 நீர் மா�ரி இடங்கள் 

வ.எண் 
இ*ப்(டக் 

�/B1 
கண்காணிப்
& இடங்கள் 

Aரம் மற்ம் 
�ைச 

ஒ*ங்3ைணப்&கள் 

1 SW-1 
(ேஜடரப்ாைள

யம்) 
9.5 �.P ெதன் 

ேமற்� 
11°9'9.03"N77°53'11.70"E 

2 SW-2 
ெவள்ளாளபா

ைளயம் 
7 �.P  ெதன் 

�ழக்� 
 11°8'22.93"N718°1'32.75"E 

3 SW-3 
ம�ெரட்� 4.6 �.P ெதன் 

�ழக்� 
 11° 9'59.47"N 78° 1'6.24"E 

4 WW-1 
�ட்டப் 

ப��க்� 
அ��ல் 

300 P ெதன் 
�ழக்� 

 11°10'35.73"N7°58'35.42"E 

5 WW-2 �4மால் 5�.P   வடேமற்� 11°11'23.59"N77°55'37.58"E 

6 BW-1 
இ�க்2ர ் 3.5�.P   ெதன் 

ேமற்� 
 11°8'49.65"N77°58'5.33"E 

7 BW-2 
�ல்�ர ் 5.35�.P   வடக்� 

�ழக்�  
 11°11'49.35"N  
78° 1'11.61"E 

8 BW-3 இ�ம்)பாலம் 6�.P   வடக்�  11°14'1.62"N 77°58'3.10"E 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இைணந்  எக்ஸலன்ஸ் ேலபேரடட்ரி 1லம் ஆன்-ைசட் 

கண்காணிப்)/மா�ரி  
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 படம் 3.5 �ன்ெமாKயப்பட்ட �ட்டத் தளத்ைதச ்�ற்/ 10 34 �ற்றள�ல் நீர் மா�ரி ேசகரிக்கப்பட்ட இடங்கைளக் 

காட்1ம் &�-�/ப்(டப்பட்ட ேடாேபாLட்
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அட்டவைண 3.9 நிலத்த< நீர் மா�ரி �<�கள் 

வ.
எ

ண் 
அள�* 

WW1 
ைமய 

மண்டலம் 

WW2 
�1மால் 

BW1 
இ*க்'ர் 

BW2 
(ல்Pர் 

BW3 
இ*ம்&பா

லம் 
1 நிறம் < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
2 நாற்றம் ஒத் க்ெகா

ள்ளக்2�ய
  

ஒத் க்ெகா
ள்ளக்2�ய

  

ஒத் க்
ெகாள்ள

க்2�ய  

ஒத் க்
ெகாள்ள

க்2�ய  

ஒத் க்
ெகாள்ளக்
2�ய  

3 pH@ 25oC 7.20 7.75 7.92 7.21 8.10 
4 Uன் 

கடத் த்�ற
ன் @ 25oC 

787 618 649 657 710 

5 காலங்கள் 
தன்ைம  

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

6 ெமாத்த 
கைரந்த 

�டப்ெபா�ள்
கள் 

460 364 384 388 433 

7 ெமாத்த 
க�னத்தன்
ைம CaCO3 

175.31 110.77  111.4 129.22  185.36 

8 
கால்.யம் Ca 

37.8 21 21.1 21.8 39.8 

9 ெமக்னீ.யம் 
Mg 

19.7 14.2 14.3 18.2 21.0 

10 ெமாத்த 
காரத்தன்

ைம 

174 120 167 155 150 

11 �ேளாைர4 
Cl- 

82 66.1 70.6 73 92.5 

12 சல்ேபட் SO4- 22.1 30.7 21.2 22 44.1 
13 இ�ம்) Fe 0.14 BDL (DL:0.1) 0.12 0.15 0.17 
14 Pத;ள்ள 

�ேளாரின் 
BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 

15 ஃ�nைர4  0.11 0.14 0.13 0.26 0.11 
16 ைநட்ேரட்4க

ள் NO3 
12.4 17.3 16.1 15.5 10.0 

17 Cu ெசம்) 
BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 

18 மாங்கனீ# 
Mn 

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

(DL:0.05) 
BDL 

(DL:0.05) 
BDL (DL:0.05) 

19   பாதரசம் Hg (BDL (DL: 
0.0005) 

(BDL (DL: 
0.0005) 

(BDL (DL: 
0.0005) 

(BDL (DL: 
0.0005) 

(BDL (DL: 
0.0005) 

20 காட்Uயம்  
BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL 
(DL:0.01) 

BDL (DL:0.01) 
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21 ெச(னியம் S 
BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 

BDL (DL: 
0.05) 

BDL (DL: 
0.05) 

BDL (DL: 
0.05) 

22 அoUனியம் 
AL 

BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) 
BDL (DL: 

0.03) 
BDL (DL: 

0.03) 
BDL (DL: 

0.03) 
23 ஈயம் Pb 

BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL (DL:0.01) 

24  த்தநாகம் 
Zn 

BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 
BDL 

(DL:0.02) 
BDL 

(DL:0.02) 
BDL (DL:0.02) 

25 ெமாத்த 
�ேராUயம் 

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

0.05) 
BDL (DL: 

0.05) 
BDL (DL: 

0.05) 
26 

ேபாேரான் B BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

27 கனிம 
எண்ெணய் 

BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 

28 �ேனா(க் 
கலைவகள் 

C6H5OH 
இல்லாத  இல்லாத  

இல்லாத
  

இல்லாத
  

இல்லாத  

29 அேயானிக் 
சவரக்்காரம் 

BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

30 
சயைன4 CN இல்லாத  இல்லாத  

இல்லாத
  

இல்லாத
  

இல்லாத  

31 ெமாத்த 
ேகா(ஃபார்

ம் 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

32 E-ேகா( < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
33 

ேபரியம் Ba BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

34 அம்ேமானி
யா 

(ெமாத்தம்) 
BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

35 
சல்ைப4 H2S BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL 
(DL:0.05) 

BDL (DL:0.05) 

36 மா(ப்�னம் 
MO 

BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

37 ெமாத்த 
ஆரச்னிக் 

BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL 

(DL:0.01) 
BDL (DL:0.01) 

38 ெமாத்த 
இைடநி$த்த

ப்பட்ட 
�டப்ெபா�ட்

கள் 

BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) BDL(DL:2) 

ஆதாரம்  :எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகத்�ன் மா�ரி ;��கள் * IS: 10500:2012-��நீர ்
தரநிைலகள்; # WHO தரநிைல"ன்ப� அ{ம�க்கப்பட்ட வரம்)க்�ள். மாற்$ 
ஆதாரங்கள் இல்லாத நிைல"ல் ��நீைர ��நீ�க்� பயன்ப4த்தலாம். 
�3ப்): SW- ேமற்பரப்) நீர,் GW - நிலத்த� நீர.் 
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அட்டவைண 3.10 ேமற்பரப்& நீர் மா�ரி �<�கள் 
வ.எ
ண் 

அள�*  (SW1) கா�ரி 
ஆ 

(SW2) ெவள்ளாள 
பாைளயம் 

(SW3) ம�ெரட்< 

 1 நிறம் 10 5 5 
2 நாற்றம்  ஒத் க்ெகாள்ளக்

2�ய  
ஒத் க்ெகாள்ளக்

2�ய  
ஒத் க்ெகாள்ளக்

2�ய  le 
    3 pH@ 25oC 7.55 7.71 7.27 
4 Uன் 

கடத் த்�ற
ன் @ 25oC 

725 710 779 

5 காலங்கள் 
தன்ைம  

7.1 3.3 4.2 

 6 ெமாத்த 
கைரந்த 
�டப்ெபா�ள்
கள் 

425 417 459 

7 ெமாத்த 
க�னதத்ன்
ைம CaCO3 

182.4 182.04 187.8 

8 கால்.யம் Ca 36.2 48.9 34.1 
9 ெமக்னீ.யம் 

Mg 
22.4 14.6 25 

10 ெமாத்த 
காரதத்ன்ைம 
CaCO3 

151 165 160 

11 �ேளாைர4 
Cl- 

70.2 90.1 78.5 

12 சல்ேபட் SO4- 17.3 34 24.1 
13 இ�ம்) Fe 0.11 0.16 0.16 
14  �ேளாரின் BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) BDL(DL: 2.0) 
15 )ேளாைர4 F 0.13 0.13 0.11 
16 ைநடே்ரட்4க

ள் NO3 
6.9 7.1 3.5 

17   ெசம்) Cu BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) BDL (DL:0.2) 
18 மாங்கனீ# Mn BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
19 பாதரசம் Hg (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) (BDL (DL: 0.0005) 
20  காட்Uயம் Cd BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

21 ெச(னியம்  
ெச 

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

22   அoUனியம் 
AL 

BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) BDL (DL: 0.03) 

23 ��யாக 
;ன்னணி 

BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

24  தத்நாகம் Zn BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) BDL (DL:0.02) 
25 ெமாத்த 

�ேராUயம் 
BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) BDL (DL: 0.05) 

26 ேபாேரான் B BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 
27 கனிம 

எண்ெணய் 
BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) BDL (DL:1.0) 
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28 �ேனா(க் 
கலைவகள் 

இல்ைல இல்ைல இல்ைல 

29 அேயானிக் 
சவரக்்காரம் 

BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) BDL (DL:0.1) 

30 சயைன4 CN இல்ைல இல்ைல இல்ைல 
31 உ"ரியல் 

ஆக்�ஜன் 
6.5 5.1 7.1 

32 இரசாயன 
ஆக்�ஜன் 

24 18 28 

33 கைரந்த 
ஆக்�ஜன் 

4.8 6.7 5.4 

34 ெமாத்த 
ேகா(ஃபாரம்் 

Present  present present 

35 E - ேகா( present present present 
36 ேபரியம் Ba BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 
37 அம்ேமானி

யா-n 
(ெமாத்தம் 

2.5 1.7 2.1 

38 சல்ைப4 H2S BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) BDL (DL:0.05) 
39 மா(ப்�னம் 

MO 
BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) BDL (DL:0.5) 

40 ெமாத்த 
ஆரச்னிக் 

BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) BDL (DL:0.01) 

41 ெமாத்த 
இைடநி$தத்
ப்படட் 
�டப்ெபா�ட்
கள் 

17.3 13.9 22.9 

3.3.3 �ளக்கம் மற்ம் �<� 

3.3.3.1ேமற்பரப்& நீர் 

PH:  
 நீரின் pH ம�ப்) 7.27&7.71 ஆ�ம், அேத சமயம் காலங்கள் தன்ைம  

தரநிைலக�க்�ள் காணப்ப4�ற  (நிைலயான நீரவ்ாழ் 

உ"ரினங்க�க்கான உகந்த pH வரம்) 6.5 ;தல் 8.5 pH வைர). 

ெமாத்த கைரந்த �டப்ெபா*ள்கள்: 

 ெமாத்த கைரந்த �டப்ெபா�ள்கள் 417-459mg/l, TDS ;க்�யமாக 

காரப்ேனட்4கள், ைபகாரப்ேனட்4கள், �ேளாைர4கள், பாஸ்ேபட்கள் 

மற்$ம் கால்.யம், ெமக்னீ.யம், ேசா�யம் மற்$ம் �ற கரிமப் 

ெபா�ட்களால் ஆன . 

மற்ற அள�*க்கள்: 

 �ேளாைர4 உள்ளடக்கம் 70.2&90.1 U.�/( ைநட்ேரட் உள்ளடக்கம் 3.5 & 

7.1 U.�/(,. 
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3.3.3.2 நிலத்த< நீர் 

 ேசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மா�ரிகளின் pH 7.20 ;தல் 8.10 வைர மற்$ம் 

ஏற்$க்ெகாள்ளக்2�ய வரம்) 6.5 ;தல் 8.5 வைர இ�ந்த . அைனத்  

1லங்களி(�ந் ம் நீர ் மா�ரிகளின் pH, சல்ேபட்4கள் மற்$ம் 

�ேளாைர4கள் தரநிைல"ன்ப� வரம்)க�க்�ள் உள்ளன. ெகாந்தளிப்�ல், 

தண்ணீர ் மா�ரிகள் ேதைவையப் tரத்்� ெசய்�ன்றன. ெமாத்த கைரந்த 

�டப்ெபா�ள்கள் அைனத்  மா�ரிகளிoம் 364-460mg/l வரம்�ல் 

காணப்பட்டன. ெமாத்த க�னத்தன்ைம 110.77–185.36.6mg/l இைடேய 

மா$ப4�ற . Xண்}"ரியல் அள��க்களில், எல்லா இடங்களி(�ந் ம் 

தண்ணீர ் மா�ரிகள் ேதைவையப் tரத்்� ெசய்�ன்றன. இவ்வா$ 

ப�ப்பாய்� ெசய்யப்பட்ட அள��க்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்�டப்பட்டன 

மற்$ம் அைவ பரிந் ைரக்கப்பட்ட வரம்)க�க்�ள் உள்ளன. 

3.3.4 நீர்நிைல ஆய்�கள்  

நாமக்கல் மாவட்டம் ;Nக்க ெதான்ைமப் ப�க வ�வங்களால் ஆற்$ப் 

பாைதகள் மற்$ம் மைலய�வாரங்களின் ெகாoOயம் ஆ�யவற்3ல் 

சPபத்�ய வண்டல் ப��களால் அ�"ல் உள்ள . மாவட்டத்�ல் உள்ள 

;க்�யமான நீரந்ிைல அைமப்)கள் வானிைல மற்$ம் உைடந்த ப�கப் 

பாைறகள் மற்$ம் ெகாoவல் ைவப்)களால் அைமக்கப்பட்4ள்ளன.நிலத்த� 

நீர ் ெவ3த்தனமான &ழ்நிைல"ல் ஏற்ப4�ற . இந்த நீரந்ிைலகளின் 

அ�கபட்ச நிைற�ற்ற த�மன் நிலப்பரப்) நிைலைமகைளப் ெபா$த்  5 P 

வைர இ�க்�ம். 09.06.2016 ேத�"ட்ட G.O (MS) எண் 113 இன் ப� பா காப்பான 

(<70%) என வைகப்ப4த்தப்பட்ட ேதன்கனிக்ேகாட்ைட"ல் ஆய்�ப் ப�� 

உள்ள .10 �P #ற்றளOல் உள்ள ப��"ல் ஏராளமான �றந்தெவளி 

�ண$கள் மற்$ம் ஆழ் ைள �ண$கள் உள்ளன. ஆய்�ப் ப��"ன் நீர ்

உற்பத்�த் �றைனக் கண்ட3ய நிலத்த� நீர ்�றன் ஆய்� நடத்தப்பட்ட . 

3.3.4.1 நிலத்த< நீர் நிைலகள் மற்ம் ஓட்டம் �ைச 

நிலத்த� நீர ் )O�ரப்்) ெசல்வாக்�ன் Mழ் Uக உயரந்்த நிைலயான 

நிலத்த� நீர ்உயரத்�ன் )ள்ளிகளி(�ந்  �ைறந்த நிைலயான நிலத்த� நீர ்

உயரத்�ன் )ள்ளிக�க்� நக�ம் ேபா , ஆய்� ப��க்�ள் நிலத்த� நீர ்

இயக்கத்�ன் �ைசைய ஊ�க்க நிலத்த� நீர ் மட்டங்களின் ஆழம் பற்3ய 

தர� அவ.யம். �ன்னணி நிலத்த� நீரின் தரத்ைத நன்றாகக் 
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கண்காணிப்பதற்�ம், ரீசாரஜ்் மற்$ம் ெவளிேயற்றப் ப��கைளக் 

கண்ட3வதற்�ம் இடத்ைதத் ேதரந்்ெத4ப்ப�ல் நிலத்த� நீரின் ஓட்டத்�ன் 

�ைசையப் பற்3ய அ3� அவ.யம். எனேவ, மாரச்,் 2022 ;தல் ேம, 2022 

வைர"லான காலகட்டத்�ல், உத்ேதச �ட்ட இடத்ைதச ் #ற்3 1 �P 

#ற்றளOல் பல்ேவ$ இடங்களில் உள்ள 6 �றந்தெவளி �ண$கள் மற்$ம் 6 

ஆழ்�ழாய் �ண$களில் இ�ந்  நிலத்த� நீர ் உயர�் ெதாடரப்ான தர� 

ேசகரிக்கப்பட்ட . அட்டவைணகள் 3.11 மற்$ம் 3.12 இல் வழங்கப்பட்4ள்ளன. 

தர�களின்ப�, �றந்த �ண$களில் நிைலயான நீர ்அட்டவைணக்� 1ன்$ 

மாதங்களின் சராசரி ஆழம் 6.6 ;தல் 8.25 P வைர இ�க்�ம்; 1ன்$ 

மாதங்களில் '53 ;தல் 58 P வைர"லான ேபாரெ்வல்களில் நிைலயான 

ெபாட்ெடன்ேடாெமட்ரிக் ேமற்பரப்)க்� சராசரி ஆழம். நிைலயான நீர ்

அட்டவைண"ன் ஆழம் மற்$ம் ெபாட்ெடன்ேடாெமட்ரிக் ேமற்பரப்) தர� 

ஆ�யைவ நிைலயான நிலத்த� நீர ் அட்டவைண மற்$ம் �றந்தெவளி 

�ண$கள் மற்$ம் ஆழ்�ழாய் �ண$க�க்கான ெபாட்ெடன்ேடாெமட்ரிக் 

ேமற்பரப்) உயரங்கைளக் கணக்�4வதற்�ப் பயன்ப4த்தப்பட்டன, 

நிலத்த� நீர ் ஓட்டத்�ன் �ைசையத் [ரம்ானிக்க நிலத்த� நீர ் உயரத்ைத 

இைணக்�ம் Oளிம்) ேகா4கைள வைரய�ம். Oளிம்) ேகா4க�க்� 

ெசங்�த்தாக. 

நிலத்த� நீர ் ஓட்டம் �ைச"ன் வைரபடங்களி(�ந்  (படங்கள் 3.7 

மற்$ம் 3.8), ;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்டத் தளத்�ன் அ�"ல் உள்ள �றந்த 

�ண$ நிலத்த� நீரின் ெப�ம்ப��, ;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்டத் தளத்�ன் E 

இல் அைமந் ள்ள �றந்த �ண$ எண் 5 ஐ ேநாக்� பாய்�ற  என்ப ம், 

ெப�ம்பாலான  ைளகள் ;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்ட தளத்�ன் அ�"ல் உள்ள 

�ணற்$ நிலத்த� நீர,் ;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்ட தளத்�ன் வட�ழக்� இல் 

அைமந் ள்ள ஆழ் ைள �ண$ எண் 5ஐ ேநாக்� பாய்�ற . நிலத்த� நீர ்

ஓட்டத் தகவ(ன் அ�ப்பைட"ல், #ரங்க நடவ�க்ைககளின் Oைளவாக 

ஏற்ப4ம் அ#த்தங்களால் �ண$கள் எளி�ல் பா�க்கப்படக்24ம் 

என்பதால், ;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்ட தளத்�ல் �ழக்� மற்$ம் வட�ழக்� 

இல் அைமந் ள்ள �றந்த �ண$ மற்$ம் ஆழ் ைள �ண$ இரண்ைடbம் நீர ்

தர கண்காணிப்) ேநாக்கத்�ற்காக ேதர�் ெசய்யலாம்.  
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படம் 3.6 நீரின் தர ப�ப்பாய்�ற்கான நீர் மா�ரி ேசகரிப்& 

அட்டவைண 3.11 1 34 �ற்றள�ல் �றந்த 3ண மற்ம் நீர் மட்டத்�ன் 

�வரங்கள் 

�றந்த 

ெவளி 

3ண 

Uர்க்கேர

ைக 

அட்சேர

ைக 
மார்ச ்

ஏப்ரல் 

 
ேம 

சராசரி நீர் 

நிைல 

OW-1 11°10'20.58"N 77°57'56.98"E 7 7.75 7.9 7.55 

OW-2 11°10'32.92"N 77°57'50.08"E 7.3 8 8.25 7.85 

OW-3 11°10'50.04"N 77°57'38.13"E 7.5 8.5 8.75 8.25 

OW-4 11°11'38.83"N 77°58'43.73"E 6.3 7.3 7.7 7.1 

OW-5 11°10'56.33"N 77°59'22.40"E 6.3 6.5 7 6.6 

OW-6 11°10'32.88"N 77°59'4.59"E 6.1 7.1 7.5 6.9 

ஆதாரம்: FAE மற்$ம் �N உ$ப்�னரக்ளால் ெபறப்பட்ட தர� 

அட்டவைண 3.12 1 34 �ற்றள�ல் ஆழ்�ைள 3ண மற்ம் நீர் 

மட்டத்�ன் �வரங்கள் 

ஆழ்�ைள 
3ண 

Uர்க்கேர
ைக 

அட்சேரைக 
மா
ர்ச ்

ஏப்ர
ல் 

ேம 

சராச
ரி நீர் 

நி
ைல 

BW-1 11°10'2.53"N 77°58'3.16"E 56.1 57.1 58.1 57.1 

BW-2 11°10'29.24"N 77°57'37.60"E 56.5 57.5 58.5 57.5 

BW-3 11°11'25.60"N 77°58'8.93"E 57 58 59 58 

BW-4 11°11'33.10"N 77°58'27.91"E 52.3 53.95 55.6 53.95 

BW-5 11°11'4.50"N 77°58'55.64"E 52 53 54 53 

BW-6 11°10'32.88"N 77°59'4.59"E 55 56.1 57.2 56.1 
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 படம் 3.7: 2 34 �ற்றள�ல் �றந்த ெவளி 3ணற்/ல் நிலத்த< நீர் ஓட்ட �ைச 
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படம் 3.8   2 34 �ற்றள�ல் உள்ள ஆழ்�ைள 3ணற்/ல் நிலத்த< நீர் ஓட்ட �ைச 
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3.3.4.2 Wன் எ�ர்ப்பாற்றல் �சாரைண 

 நிலத்த� நீரவ்ளOயல் நிைலைமகைளப் )ரிந் ெகாள்வதற்காக )O 

இயற்�யல் ஆய்� ேமற்ெகாள்ளப்ப4�ற . )O இயற்�யல் ஆய்� �3ப்பாக 

நீரந்ிைல நிைலைமகள் பற்3ய ேபா மான ஆய்�க் �ண$ தர� இல்லாத 

ப��களில் பய{ள்ளதாக இ�க்�ம். tU"ன் ேமற்பரப்) அ4க்�களின் 

எ�ரப்்�ல் உள்ள பக்கவாட்4 மற்$ம் ெசங்�த்  இைடநி$த்தங்கைள 

வைரய$ப்பதற்கான நன்� அ3யப்பட்ட )O இயற்�யல் ;ைறகளில் 

Uன்சார எ�ரப்்) ;ைற ஒன்றா�ம். இ  ;க்�யமாக ைஹட்ேரா�யால� 

 ைற"ல் நீரந்ிைலகைளக் கண்ட3வதற்�ப் பயன்ப4த்தப்ப4�ற . 

தற்ேபாைதய ஆய்� tU"ன் ேமற்பரப்) அ4க்�கைள வைரய$க்க 

ெசங்�த்  Uன்சார ஒ(ைய (VES) பயன்ப4த் �ற . Uன் எ�ரப்்பாற்றல் 

ஆய்� நான்� Uன்;ைனகள் ேகா(னியர ்அைமப்�ல் பயன்ப4த்தப்பட்ட , 

அங்� Uன்ேனாட்டம் ெவளிப்)ற Uன்;ைனகள் 1லம் தைர"ல் 

அ{ப்பப்ப4�ற  மற்$ம் உள் Uன்;ைனகள் படம் 3.9 இல் 

காட்டப்பட்4ள்ளப� சாத்�யமான ேவ$பாட்ைட அளO4�ன்றன. 

3.3.4.3 �ைற மற்ம் தர� ைகயகப்ப1த்தல் 

 தற்ேபாைதய ஆய்� ெசங்�த்  Uன் ஒ( அளe4கைளச ்ெசய்வதற்� 

ஸ்க்லம்ெபரக்ர ்வரிைசையப் பயன்ப4த் �ற , ஏெனனில் இ  பக்கவாட்4 

ஒத்�ைசவற்ற தன்ைமகளால் �ைறந்த தாக்கத்ைத ஏற்ப4த் �ற  மற்$ம் 

அ�க ஆழமான Oசாரைணைய வழங்�ம் �றன் ெகாண்ட . தற்ேபாைதய 

ஆய்Oன் ;க்�ய �3க்ேகாள், அளOடப்பட்ட தர�க�டன் ஒத் ப்ேபா�ம் 

ெசங்�த்  ஒத்�ைச�கைளத் ேத4வதா�ம். 

 ஒ� ஷ்லம்ெபரக்�க்�, ெவளிப்பைடயான எ�ரப்்ைப �ன்வ�மா$ 

கணக்�டலாம்: 

   ρa =  GΔV/I          

ΔV = சாத்�யமான ேவ$பா4 

G    = வ�Oயல் காரணி. 

 ஆய்�க்காக பயன்ப4த்தப்பட்ட கள உபகரணமான  SSR – MP – ATS 

மா�ரிbடன் 2�ய ஆழமான Uன்தைட Pட்டர ் ஆ�ம். இந்த .க்னல் 

ஸ்ேடக்�ங் ெர.ஸ்�Oட்� Pட்டர ் என்ப  tU"ன் Uன்தைட 

அளe4க�க்கான பல ) ைம அம்சங்கைள உள்ளடக்�ய உயரத்ர தர� 
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ைகயகப்ப4த் ம் அைமப்பா�ம். க�O பற்3ய 24தல் தகவoக்�, 

உற்பத்�யாளரின் ைகேயட்ைடப் பாரக்்க�ம். 

 

படம் 3.9 Wன் எ�ர்ப்& �சாரைண;ன் ேகாடப்ா1 

3.3.4.4 தர� வழங்கல் 

 �ட்ட தளத்�ல் இ�ந்  ெபறப்பட்ட )O இயற்�யல் VES தர� 

அட்டவைண 3.13 இல் காட்டப்பட்4ள்ள . Oரிவான )O இயற்�யல் ஆய்Oல் 

இ�ந்  ெபறப்பட்ட களத் தர�, Oளக்கத்�ற்காக உற்பத்�யாளர ் (I.G.I.S) 

வழங்�ய ெமன்ெபா�ளின் உதObடன் �ட்டUடப்பட்ட . Oளக்கத்�ன் 

ேநாக்கத்�ற்காக பயன்ப4த்தப்ப4ம் தைலMழ் சாய்� எனப்ப4ம் படம் 3.10 

இல் காட்டப்பட்4ள்ள . 

அட்டவைண 3.13 ெசங்�த்� Wன் ஒ� தர� 

P.ேவல்மணி மல்<கலர் 3ராைனட் �வாரி 

வ.எண் AB/2(4) MN/2(4) 
வ<�யல் 

காரணி 
(G) 

உள்ள 
எ�ர்ப்& 

Ω 

Ωm இல் 
ெவளிப்பைடயான 

எ�ர்ப்பாற்றல் 
1 5 2 16.485 2.98 49.10 
2 10 2 75.36 2.79 210.33 
3 15 5 62.8 4.65 292.19 
4 20 5 117.75 3.16 371.56 
5 25 5 188.4 2.85 537.88 
6 30 10 125.6 6.14 770.75 
7 35 10 176.625 4.81 850.23 
8 40 10 235.5 4.16 980.52 
9 45 10 302.225 3.59 1085.89 

10 50 10 376.8 4.06 1529.37 
11 60 20 251.2 4.59 1151.95 
12 70 20 353.25 5.41 1912.72 
13 80 20 471 4.56 2146.80 
14 90 20 604.45 3.65 2204.49 
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15 100 20 753.6 3.67 2765.78 
 

 

படம் 3.10 நிலத்த< மட்டத்�ற்� `ேழ 60 4ற்றரில் நிலத்த< நீர் தாங்�ம் 
வ<வங்கள் நிகழ்வைதக் காட்1ம் வைரபடம் 

3.3.4.5 &� இயற்(யல் தர� �ளக்கம் 

 �ைறந்த எ�ரப்்)த்�றன் ெகாண்ட பாைற உ�வாக்கம், நில 

மட்டத்�(�ந்  60 P ஆழத்�ல் நீர ் இ�ப்பைதக் �3க்�ற . TOR 

பரிந் ைரத்தப�, ;தல் ஐந்தாண்4க�க்� ;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்டத்�ற்� 

;ன்ெமா8யப்பட்ட அ�கபட்ச ஆழம், தைர மட்டத்�ற்� Mேழ 39P. எனேவ, 

#ரங்க நடவ�க்ைக ;N #ரங்க வாழ்நாள் ;Nவ ம் நீரந்ிைலைய 

பா�க்கா . 

3.4 காற் �ழல் 

 #ற்$ப்)ற காற்3ன் தரத்�ல் #ரங்க நடவ�க்ைககளின் தாக்கத்ைத 

ம�ப்�4வதற்� அப்ப��"ன் தற்ேபாைதய #ற்$ப்)ற காற்3ன் தரம் 

;க்�யமான . காற்$ &ழல் �3த்த அ�ப்பைட ஆய்�களில் �3ப்�ட்ட 

காற்$ மா# அள��க்கள் மற்$ம் #ற்$ப்)ற காற்3ல் அவற்3ன் 

தற்ேபாைதய நிைலகள் ஆ�யைவ அடங்�ம். �Nம #ற்3 10 �P #ற்றளOல் 

உள்ள ஆய்� மண்டலத்ைதப் ெபா$த்  #ற்$ப்)ற காற்3ன் தரம் 

அ�ப்பைடத் தகவைல உ�வாக்��ற . இப்ப��"ல் காற்$ மா#பாட்�ன் 

ஆதாரங்கள் ெப�ம்பாoம் வாகன ேபாக்�வரத் , ெசப்பனிடப்படாத �ராம 

சாைல மற்$ம் உள்நாட்4 மற்$ம் Oவசாய நடவ�க்ைககளால் எNம் R#கள் 
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காரணமா�ம்.அ�ப்பைடக் காற்3ன் தர ஆய்Oன் ;தன்ைம ேநாக்கம், 

ஆய்�ப் ப��"ன் தற்ேபாைதய #ற்$ப்)ற காற்3ன் தரத்ைத நி$�வதா�ம். 

�Nம ;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்டங்களின் ெசயல்பாட்�ன் ேபா  #ற்$ப்)ற 

காற்3ன் தரத்�ன் தரங்க�க்� இணங்�வைத ம�ப்�4வதற்�ம் இைவ 

பய{ள்ளதாக இ�க்�ம். 

 இந்த ப�� மா�ரி இடங்கைள அைடயாளம் கா}தல், கண்காணிப்) 

காலத்�ல் �ன்பற்றப்படட் ;ைற மற்$ம் மா�ரி அ�ரெ்வண் ஆ�யவற்ைற 

Oவரிக்�ற . 

3.4.1 வானிைல மற்ம் காலநிைல 
 காற்3ன் தரத்ைதப் )ரிந் ெகாள்வதற்� வானிைல ஆய்� 

;க்�யமான . வானிைல நிைல மற்$ம் வளிமண்டல .தறல் 

ஆ�யவற்$க்� இைடேயயான அத்�யாவ.ய உற� காற்ைற பரந்த 

ெபா�ளில் உள்ளடக்�ய . காற்3ன் ஏற்ற இறக்கங்கள் Uக�ம் பரந்த கால 

இைடெவளி"ல் .தறல் மற்$ம் அவற்$டன் ெதாடர)்ைடய �ற 

ெசயல்;ைறகைள வoவாக பா�க்�ன்றன. ெகாத்  �வாரிகைள 1�, 

�ட்ட தளத்�ல் ஒ� தற்கா(க வானிைல நிைலயம் நி$வப்பட்ட . காற்3ன் 

ஓட்டம், காற்3ன் ேவகம், காற்3ன் �ைச, ஈரப்பதம் மற்$ம் ெவப்பநிைல 

ஆ�யவற்3ற்� எந்த தைடக�ம் இல்ைல என்பதால் தைர மட்டத்�(�ந்  3 

P உயரத்�ல் நிைலயம் நி$வப்பட்ட . ஆன்ைசட் கண்காணிப்) 

நிைலயத்�(�ந்  ெபறப்பட்ட வானிைல தர� அட்டவைண 3.16 இல் 

வழங்கப்பட்4ள்ள . 

3.4.1.1 �தன்ைம வானிைல தர� 

அட்டவைண 3.14 தளத்�ல் ப�� ெசய்யப்பட்ட வானிைல தர� 

S. 
No. 

அள�*க்கள் 
மார்ச-்

2022 
ஏப்ரல்-

2022 
ேம-
2022 

1 ெவப்பநிைல (0C) 
அ�கபட்சம் 34.48 38.61 38.29 

�ைறந்தபட்சம் 15.6 16.66 22.87 
சராசரி 25.54 27.92 29.33 

2 ஒப்) ஈரப்பதம் (%) சராசரி 72.66 61.12 67.77 

3 காற்3ன் ேவகம் (m/s) 
அ�கபட்சம் 6.09 0.24 ` 

�ைறந்தபட்சம் 0.36 6.94 5.86 
சராசரி 2.817 2.79 2.4 

4 �ள�ட் கவர ்(OKTAS)  0-8 0-8 0-8 
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அட்டவைண 3.16 இல் காட்டப்பட்4ள்ள ஆன்ைசட் தர�களின்ப�, மாரச் ்2022 

இல் ெவப்பநிைல சராசரியாக 25.540C உடன் 15.6 ;தல் 34.480C வைர 

மா$ப4�ற ; ஏப்ரல், 2022 இல் சராசரியாக 27.920C உடன் 16.66 ;தல் 38.610C 

வைர; மற்$ம் ேம, 2022 இல் சராசரியாக 29.330C உடன் 22.87 ;தல் 38.290C வைர. 

1ன்$ மாத காலப்ப��"ல், ஈரப்பதம் சராசரியாக 61.12 ;தல் 72.66% வைர 

இ�ந்த . அ�கபட்ச சராசரி ஈரப்பதம் மாரச்,் 2022 இல் அளOடப்பட்ட , 

அேதசமயம் ஏப்ரல், 2022 இல் �ைறந்தபடச்ம். காற்3ன் ேவகத்ைதப் பற்3 

ேப#ம்ேபா , மாரச் ் 2022 இல் காற்3ன் ேவகம் 0.36 ;தல் 6.09 P/O வைர 

சராசரியாக 2.81 P/O வைர மா$ப4�ற ; ஏப்ரல், 2022 இல் 0.24 ;தல் 6.94 

P/O வைர சராசரியாக 2.79 P/O; மற்$ம் ேம, 2022 இல் 0.13 ;தல் 5.86m/s வைர 

சராசரியாக 2.4m/s. 1ன்$ மாதங்களில், �ள�ட் கவர ் ம�ப்)கள் 0 ;தல் 8 

octas வைர இ�ந்த . 

3.4.1.2 காற்/ன் ேவகம் மற்ம் காற்/ன் �ைச  

1ன்$ மாதங்க�க்� தளத்�ல் ேசகரிக்கப்பட்ட வானிைல தர� 

ேமலா�க்க காற்3ன் �ைசைய )ரிந்  ெகாள்ள ஒ� காற்$ ேராஜா 

வைரபடத்ைத உ�வாக்க பயன்ப4த்தப்பட்ட . ஆய்�ப் ப��"ன் காற்$ 

ேராஜா வைரபடம் படத்�ல் .த்தரிக்கப்பட்4ள்ள . 3.14 ஆய்�க் காலத்�ல் 

இப்ப��"ல் காற்3ன் �ைசயான  NE ;தல் SW வைர இ�ந்த , அைதத் 

ெதாடரந்்  NNE ;தல் SSW வைர இ�ந்த . காற்3ன் ேவகம் 0.5 ;தல் >11.10 

P/O வைர மா$ப4ம். 
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படம் 3.11 காற் அ<க்�ம் �ைச;ன் வைர படம் 

3.4.1.3 காலநிைல  

 நாமக்கல்(ல் ெவப்பமண்டல காலநிைல நில��ற . ேகாைட 

காலத்ைத Oட �ளிரக்ாலத்�ல் மைழப்ெபா8� Uக�ம் �ைற�. 

ேகாப்ெபன்-Mகர ்காலநிைல வைகப்பாட்�ன் ப� இந்த காலநிைல Aw 

என க�தப்ப4�ற .  

  இங்� சராசரி ெவப்பநிைல 27.6 °C | 81.6 °F. இங்� மைழப்ெபா8� #மார ்

950 UP | ஆண்4க்� 37.4 அங்�லம்.   

 வறண்ட மாதம் ஜனவரி. 7 UP உள்ள  | ஜனவரி"ல் 0.3 அங்�ல 

மைழப்ெபா8�. சராசரியாக 186 UP |, அக்ேடாபர ் மாதத்�ல் 

அ�கபட்ச மைழப்ெபா8� ஏற்ப4�ற  7.3 அங்�லம் சராசரியாக 31.0 

°C | 87.8 °F, ஏப்ரல் ெவப்பமான மாதம். ஆண்�ன் Uகக் �ைறந்த சராசரி 

ெவப்பநிைல �சம்பர ்மாதத்�ல் 24.3 °C ஆ�ம் | 75.7 °F.  

  மைழப்ெபா8� 179 UP | வறண்ட மாதத்�ற்�ம் அ�க மைழ ெபய்bம் 

மாதத்�ற்�ம் இைட"ல் 7 அங்�லங்கள். ஆண்4 ;Nவ ம் 

ெவப்பநிைல மா$பா4 6.7 °C | 12.1 °F.  
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3.4.1.4 மைழ  

அட்டவைண 3.15 மைழப்ெபாK� தர� 

  உண்ைமயான மைழப்ெபாK� W4 சாதாரண 

மைழப்ெபாK� 

W.4 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

622.30 589.30 818.6 388.2 783.7 649.3 793.4 

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

அட்டவைண 3.15 இ(�ந் , 2015 இல் அ�க ஆண்4 மைழ ெபய் ள்ள , 

அேத சமயம் 2016 இல் �ைறந்த ஆண்4 மைழ ெபய்த . 5 ஆண்4 

காலப்ப��"ல் சராசரி ஆண்4 மைழ 793.4 UP ஆ�ம். 

3.4.2 �ைற மற்ம் �/க்ேகாள் 

 #ற்$ப்)ற காற்3ன் தர ஆய்Oன் ;தன்ைம ேநாக்கம், தற்ேபா ள்ள 

ஆய்�ப் ப��"ன் காற்3ன் தரம் மற்$ம் NAAQS உடன் அதன் இணக்கத்ைத 

ம�ப்�4வதா�ம். ஆய்�ப் ப��"ல் காற்$ மா#பாட்�ன் கவனிக்கப்பட்ட 

ஆதாரங்கள் ெதா8ல் ைற, ேபாக்�வரத்  மற்$ம் உள்நாட்4 

நடவ�க்ைககள். �ன்வ�வனவற்ைறக் க�த்�ல் ெகாண்4 Oஞ்ஞான 

ரீ�யாக வ�வைமக்கப்பட்ட #ற்$ப்)ற காற்3ன் தர கண்காணிப்) 

இைணயதளத்�ன் 1லம் #ற்$ப்)ற காற்3ன் தரத்�ன் அ�ப்பைட நிைல 

நி$வப்பட்4ள்ள : 

 .ேனாப்�க் அளOல் வானிைல நிைல; 

 ஆய்� ப��"ன் நிலப்பரப்); 

 அ�ப்பைட நிைலையப் ெப$வதற்கான �ராந்�ய �ன்னணி காற்3ன் 

தரத்�ன் �ர�நி�கள்; 

 ெவவ்ேவ$ ெசயல்பா4கைளக் �3க்�ம் ��"�ப்) ப��களின் 

இ�ப்�டம்; 

 அ}கல் மற்$ம் ஆற்றல் �ைடக்�ம்; ;த(யன. 
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3.4.3 மா�ரி மற்ம் ப�ப்பாய்� bட்பங்கள் 

அட்டவைண 3.16 மா�ரி மற்ம் ப�ப்பாய்� bட்பங்கள் 

 அள�* �ைற க*� 

PM2.5 
�ராOெமட்ரிக் ;ைற 

Tட்டா �ைறப்) ;ைற 

Xண்ணிய  கள் மா�ரி 
தயாரிப்ப  - ெதரே்மா 

#ற்$ச&்ழல் க�Oகள் - 
TEI 121 

PM10 
�ராOெமட்ரிக் ;ைற 
Tட்டா �ைறப்) ;ைற 

#வா.க்கக்2�ய R. 
மா�ரி 

ேமக் -ெதரே்மா 
#ற்$ச&்ழல் க�Oகள் - 

TEI 108 

SO2 
IS-5182 ப�� II 

(ேமம்ப4த்தப்பட்ட ேமற்� 
மற்$ம் ெகய்க் ;ைற) 

வாb இைணப்)டன் 
#வா.க்கக்2�ய R. 

மா�ரி 

NOx 
IS-5182 ப�� II 

(ேஜக்கப் & ேஹாசெ்ஹய்சர ்
மாற்3யைமக்கப்பட்ட ;ைற) 

வாb இைணப்)டன் 
#வா.க்கக்2�ய R. 

மா�ரி 
ெவளி�4 
.(க்கா 

நிேயாஷ் – 7601 
காணக்2�ய நிறமாைல 

ஒளி அளe4 
 ஆதாரம்: எக்ஸலன்ஸ் ேலபேரட்டரி & CPCB அ3Oப்)கைளத் ெதாடரந்்  

மா�ரி ;ைற 

                   அட்டவைண 3.17 ேதcய �ற்ப்&ற காற்  தரநிைலகள் 

 
 

வ.எ
ண் 

 
 

மா�ப1த்�ம் 

 
ேநரம் 

எைட@ள்ள 
சராசரி 

�ற்ப்&ற காற்/ல் ெச/� 
ெதாKல்�ைற

, �<;*ப்&, 
3ராம  ம் 

மற்ம் (ற 
ப��கள் 

�ற்ச�்ழல் 
உணர்�றன் ப�� 

(மத்�ய 
அரசாங்கத்தால் 

அ/�க்கப்பட்ட�) 

1 சல்பர ்ைட 
ஆக்ைச4 (µg/m3) 

ஆண்4 
சராசரி* 
24 மணி 
ேநரம்** 

50.0 
80.0 

20.0 
80.0 

2 ைநடர்ஜன் ைட 
ஆக்ைச4 (µg/m3) 

ஆண்4 
சராசரி 

24 மணி ேநரம் 

40.0 
80.0 

30.0 
80.0 

3  கள்கள் (10µm 
க்�ம் �ைறவான 

அள�) PM10 
(µg/m3) 

ஆண்4 
சராசரி 

24 மணி ேநரம் 

60.0 
100.0 

60.0 
100.0 
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4  கள்கள் (10µm 
க்�ம் �ைறவான 

அள�) PM10 

(µg/m3) 

ஆண்4 
சராசரி 

24 மணி ேநரம் 

40.0 
60.0 

40.0 
60.0 

ஆதாரம்: NAAQS CPCB அ3Oப்) எண். B-29016/20/90/PCI-I ேத�: 18 நவம்பர ்2009. 
*ஒ� வ�டத்�ல் �ைறந்தபட்சம் 104 அளe4களின் வ�டாந்�ர 

எண்கணித சராசரி வாரத்�ற்� இரண்4 ;ைற 24 மணிேநரத்�ற்� mரான 

இைடெவளி"ல் எ4க்கப்பட்ட . 

** 24 மணிேநரம் / 8 மணிேநரம் அல்ல  1 மணிேநரம் 

கண்காணிக்கப்ப4ம் ம�ப்)கள் ஒ� வ�டத்�ல் 98% ேநரத்�ற்� இணங்க 

ேவண்4ம். இ�ப்�{ம், 2% ேநரம், அைவ வரம்)கைள Pறலாம் ஆனால் 

ெதாடரந்்  இரண்4 நாட்கள் கண்காணிப்�ல் இல்ைல. 

3.4.4 மா�ரி எ1ப்பதற்கான அ�ர்ெவண் மற்ம் அள�*க்கள் 

 மாரச் ் 2022 ;தல் ேம 2022 வைர"லான காலகட்டத்�ற்கான 

ெதாடரச்.்யான 24 மணிேநர (8 மணி ேநர 3 ©ப்ட்) அட்டவைணைய ஏற்$, 

#ற்$ப்)ற காற்3ன் தர கண்காணிப்), வாரத்�ற்� இரண்4 மா�ரிகள் eதம் 

(8) இடங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . CPCB, MoEF வ8காட்4தல்கள் மற்$ம் 

அ3Oப்)களின்ப� PM10, PM2.5, சல்பர ் ைடஆக்ைச4 (SO2) மற்$ம் ைநட்ரஜன் 

ைட ஆக்ைச4 (NO2) ஆ�யவற்3ற்காக காற்$ உ�வாக்கப்பட்4ள்ள . 

 காற்$ e#ம் தைர R."ன் Oைள�கைள ம$ப்பதற்காக, ஒவ்ெவா� 

கண்காணிப்) நிைலயத்�oம் தைர மட்டத்�(�ந்  �ைறந்தபட்சம் 3 ± 0.5P 

உயரத்�ல் உபகரணங்கள் ைவக்கப்ப4வ  உ$� ெசய்யப்பட்ட . க�Oகள் 

மரங்கள் மற்$ம் தாவரங்கள் இல்லாத �றந்தெவளி"ல் ைவக்கப்பட4்ள்ளன, 

இல்ைலெயனில் அைவ மா#ப4த்�களின் ம4வாக ெசயல்ப4�ன்றன, 

இதன் Oைளவாக கண்காணிப்) ;��கள் �ைறவாக இ�க்�ம். 

3.4.5 �ற்ப்&ற காற்/ன் தர கண்காணிப்& நிைலயங்கள் 

தற்ேபா ள்ள #ற்$ப்)ற காற்3ன் தரத்ைத ம�ப்T4 ெசய்வதற்காக படம் 3.15 

இல் காட்டப்பட4்ள்ளப� எட்4 (8) கண்காணிப்) நிைலயங்கள் ஆய்�ப் 

ப��"ல் அைமக்கப்பட்டன. மா�ரி இடங்களின் Oவரங்கள் Mேழ 

ெகா4க்கப்பட4்ள்ளன. 
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அட்டவைண 3.18 �ற்ப்&ற காற்/ன் தரம் (AAQ) கண்காணிப்& 
இ*ப்(டங்கள் 

வரிைச 
எண் 

இ*ப்(டக் 
�/B1 

கண்காணிப்& 
இடங்கள் 

Aரம் மற்ம் 
�ைச 

&� 
ஒ*ங்3ைணப்&கள் 

1 AAQ-1 
�ட்டப் ப�� 

- 11°10'46.42"N 77°58'23.87"E 

2 AAQ-2 
�ட்டப் ப�� 

-  11°10'41.08"N77°58'20.53"E 

3 AAQ-3 
&ரம்பாைளயம் 1.3�.P 

வடேமற்� 
11°11'17.05"N 77°57'49.98"E 

4 AAQ-4 
ம�ெரட்� 4.7�.P ெதன் 

�ழக்� 
11° 9'50.08"N 78° 0'53.82"E 

5 AAQ-5 
�ல்�ர ் 5.5�.P வடக்� 

�ழக்� 
 11°11'54.78"N 78° 1'14.52"E 

6 AAQ-6 
இ�க்2ர ் 3.5�.P ெதன் 

ேமற்� 
 11° 8'46.47"N 77°57'58.71"E 

7 
AAQ-7 �4மால் 5.2�.P 

வடேமற்� 
 11°11'33.35"N77°55'33.37"E 

8 
AAQ-8 இ�ம்)பாலம் 

6�.P வடக்�  11°14'1.89"N 77°58'7.32"E 

ஆதாரம்: எக்ஸலன்ஸ் ேலபேரட்டரி & CPCB அ3Oப்)கைளத் ெதாடரந்்  

மா�ரி ;ைற 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 3.12 �ற்ப்&ற காற்/ன் தர கண்காணிப்(ன் தள &ைகப்படங
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                                                  படம் 3.13 �ற்ப்&ற காற்/ன் தரம் 10 34 �ற்றள�ல் உள்ள இடங்கள்
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அட்டவைண 3.19 AAQ1- AAQ8 இன் �*க்கம் 
PM2.5 

நிைலய 

ஐ< 

அ�கபட்ச

ம் 

�ைற

ந்தபட்

சம் 

சராசரி 
98th சதiத 

ம�ப்& 

 

STDEV 

AAQ-1 25.6 21.6 23.90 25.60 1.16 
AAQ-2 24.9 20.5 22.59 24.81 1.11 
AAQ-3 25.5 21.3 23.74 25.45 1.04 
AAQ-4 22.9 19.2 20.84 22.72 1.10 
AAQ-5 27.3 21.4 24.40 26.93 1.49 
AAQ-6 26.7 22.1 23.98 26.42 1.27 
AAQ-7 23.8 20.2 22.21 23.71 0.87 
AAQ-8 28.7 24.7 26.67 28.56 1.05 

PM10 

நிைலய 

ஐ< 

அ�கபட்ச

ம் 

�ைற

ந்தபட்

சம் 

சராசரி 
98th சதiத 

ம�ப்& 

 

STDEV 

AAQ-1 45.9 40.4 44.00 45.81 1.19 
AAQ-2 46.3 42.2 44.17 46.30 1.22 
AAQ-3 48.5 45.3 46.74 48.22 0.85 
AAQ-4 44.8 41.1 42.95 44.80 1.25 
AAQ-5 46.8 41.6 44.20 46.75 1.47 
AAQ-6 47.7 40.3 44.65 47.19 1.72 
AAQ-7 43.9 41.3 42.61 43.81 0.77 
AAQ-8 48.9 45.2 46.78 48.81 1.10 

SO2 

நிைலய 

ஐ< 

அ�கபட்ச

ம் 

�ைற

ந்தபட்

சம் 

சராசரி 

98th சதiத 

ம�ப்& 

 

STDEV 

AAQ-1 9.6 8.2 8.93 9.55 0.43 
AAQ-2 9.6 8.1 8.63 9.55 0.48 
AAQ-3 7.9 5.9 6.95 7.38 0.54 
AAQ-4 8.8 6.1 7.17 8.71 0.79 
AAQ-5 8.1 5.9 7.04 7.96 0.55 
AAQ-6 9 6.3 7.48 8.95 0.79 
AAQ-7 7.6 5.5 6.51 7.46 0.60 
AAQ-8 10.8 8.3 9.17 10.71 0.65 

NO2 

நிைலய 

ஐ< 

அ�கபட்ச

ம் 

�ைற

ந்தபட்

சம் 

சராசரி 
98th சதiத 

ம�ப்& 

 

STDEV 

AAQ-1 29.9 23.7 26.59 29.44 1.47 
AAQ-2 28.9 24.2 26.15 28.67 1.08 
AAQ-3 27.9 23.6 26.01 27.90 1.25 
AAQ-4 24.7 21.5 23.33 24.65 0.82 
AAQ-5 25.6 21.3 23.60 25.60 1.09 
AAQ-6 26.9 20.4 23.51 26.39 1.68 
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AAQ-7 24.7 21.3 23.31 23.90 0.84 
AAQ-8 29.9 24.3 26.95 29.81 1.40 

 

அட்டவைண 3.20 ஆய்�ப் ப��;ல் அ�கபட்சம், �ைறந்தபட்சம், 

சராசரி மற்ம் 98வ� சதiதம் சராசரி காற் மா�ப1த்�ம் 

ெச/�கள் 

வரி

ைசஎ

ண். 

மா�ப1

த்�ம் 

ெச/�க

ள் 

அ�கபட்ச

ம் 

�ைறந்

தபட்சம் 
சராசரி 

98th 

சதiதம் 

NAAQ 

���

ைறகள் 

1 PM2.5 25.68 21.38 23.54 25.53 60 

2 PM10 46.60 42.18 44.41 46.46 100 

3 SO2 8.93 6.79 7.74 8.79 80 

4 NO2 27.31 22.54 24.93 27.05 80 

 

                              

படம் 3.14 பார் �ளக்கப்படம் அ�கபட்சம், �ைறந்தபட்சம் மற்ம் PM2.5 
இன் சராசரி ெச/�கைளக் காட்13ற�, 10 34 �ற்றள�ல் உள்ள எட்1 
காற்/ன் தரக் கண்காணிப்& நிைலயங்களில் இ*ந்� 
அள�டப்ப13ற� 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

Maximum 25.6 24.9 25.5 22.9 27.3 26.7 23.8 28.7

Minimum 21.6 20.5 21.3 19.2 21.4 22.1 20.2 24.7

Mean 23.90 22.59 23.74 20.84 24.40 23.98 22.21 26.67

98th Percentile 25.60 24.81 25.454 22.72 26.93 26.42 23.71 28.56

NAAQ NORMS 60 60 60 60 60 60 60 60
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படம் 3.15 பார் �ளக்கப்படம் அ�கபட்சம், �ைறந்தபட்சம் மற்ம் PM10 
இன் சராசரி ெச/�கைளக் காட்13ற�, 1034 �ற்றள�ல் உள்ள எட்1 
காற்/ன் தரக் கண்காணிப்& நிைலயங்களில் இ*ந்� 
அள�டப்ப13ற� 

 

படம் 3.16 பார் �ளக்கப்படம் SO2 இன் அ�கபட்சம், �ைறந்தபட்சம் 
மற்ம் சராசரி ெச/�கைளக் காட்13ற�, 10km �ற்றள�ல் உள்ள எட1் 
காற்/ன் தரக் கண்காணிப்& நிைலயங்களில் இ*ந்� 
அள�டப்ப13ற� 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

MAX 45.9 46.3 48.5 44.8 46.8 47.7 43.9 48.9

MIN 40.4 42.2 45.3 41.1 41.6 40.3 41.3 45.2

MEAN 44.00 44.17 46.74 42.95 44.20 44.65 42.61 46.78

98TH PERCENTILE 45.81 46.30 48.22 44.80 46.75 47.19 43.81 48.81

NAAQ NORMS 100 100 100 100 100 100 100 100
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AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

MAX 9.6 9.6 7.9 8.8 8.1 9 7.6 10.8

MIN 8.2 8.1 5.9 6.1 5.9 6.3 5.5 8.3

MEAN 8.93 8.63 6.95 7.17 7.04 7.48 6.51 9.17

98TH PERCENTILE 9.55 9.55 7.38 8.71 7.96 8.95 7.46 10.71

NAAQ NORMS 80 80 80 80 80 80 80 80
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படம் 3.17 பார் �ளக்கப்படம் அ�கபடச்ம், �ைறந்தபட்சம் மற்ம் 10 34 
�ற்றள�ல் உள்ள எட்1 காற்/ன் தர கண்காணிப்& 
நிைலயங்களில்இ*ந்� அள�டப்பட்ட Nox இன் சராசரி ெச/�கைளக் 
காட்13ற�  

 

 

படம் 3.18 பார் �ளக்கப்படம் 10 34 �ற்றள�ல் வளிமண்டலத்�ல் 
மா�களின் அ�கபட்சம், �ைறந்தபட்சம் மற்ம் சராசரி ெச/�கைளக் 
காட்13ற� 

AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8

MAX 29.9 28.9 27.9 24.7 25.6 26.9 24.7 29.9

MIN 23.7 24.2 23.6 21.5 21.3 20.4 21.3 24.3

MEAN 26.59 26.15 26.01 23.33 23.60 23.51 23.31 26.95

98TH PERCENTILE 29.44 28.67 27.90 24.65 25.60 26.39 23.90 29.81

NAAQ NORMS 80 80 80 80 80 80 80 80
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 PM2.5  PM10  SO2  NO2

Maximum 25.68 46.60 8.93 27.31

Minimum 21.38 42.18 6.79 22.54

Mean 23.54 44.41 7.74 24.93

98th percentile 25.53 46.46 8.79 27.05
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�3ப்): PM2.5 µm க்�ம் �ைறவான  கள்களின் அள�; PM10- 

#வா.க்கக்2�ய  கள்களின் அள� 10 µm க்�ம் �ைறவான ; SO2-சல்பர ்

ைட ஆக்ைச4; NO2-ைநடர்ஜன் ைட ஆக்ைச4; CO-காரப்ன் ேமானாக்ைச4; 

O3-ஓேசான்; NH3-அம்ேமானியா; ��- கள் ஈயம்;  கள்கள் ஆரச்னிக்; நி-

 கள் நிக்கல்; C6H6-Benzene & BaP- Benzo (a) pirene in the particulate stage levels are 

below கண்காணிக்கப்பட்ட .  

* NAAQ O�;ைறகள்-ேத.ய #ற்$ப்)ற காற்$ தர ெந3;ைறகள்-

ெதா8ல் ைற, ��"�ப்), �ராமப்)ற மற்$ம் �ற ப��க�க்� 16.11.2009 

ேத�"ட்ட GSR 826(E) இன் ப� ��த்தப்பட்ட . 

3.4.6 பறக்�ம் Ac உWழ்�  

 ஆய்�க் காலத்�ல் சராசரியாக 30 நாட்க�க்� 8 AAQ கண்காணிப்) 

நிைலயங்களில் பறக்�ம் R. ப�� ெசய்யப்பட்ட . 

அட்டவைண 3.21 சராசரி பறக்�ம் Ac மா�ரி ம�ப்&கள் mg/m3 இல் 

AAQ இடங்கள் சராசரி SPM (µg/m3) 
AAQ 1 62.93 
AAQ 2 62.82 
AAQ 3 65.15 
AAQ 4 62.80 
AAQ 5 62.85 
AAQ 6 63.35 
AAQ 7 60.94 
AAQ8 66.26 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இைணந்  எக்ஸலன்ஸ் ேலபேரட்டரி 1லம் ஆன்-ைசட் 

கண்காணிப்)/மா�ரி 

                     அட்டவைண 3.22 பறக்�ம் Ac மா�ரி ம�ப்&கள் µg/m3 – 

SPM (µg/m3) AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ6 AAQ7 AAQ8 

சராசரி 62.93 62.82 65.15 62.80 62.85 63.35 60.94 66.26 

அ�கபட்சம் 65.6 64.4 68.9 65.1 65.7 65.8 62.7 67.8 

�ைறந்தபட்சம் 60.5 60.4 61.7 60.2 60.5 61.1 59.4 64.8 

ஆதாரம்: களத் தர�கள். 
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3.4.7 �ளக்கங்கள் மற்ம் �<� 

 �ட்ட தளத்�ல் இ�ந்  10 �P #ற்றளOல் உள்ள 8 இடங்களில் மாரச் ்- 

ஏப்ரல், 2022 காலப்ப��"ல் #ற்$ப்)ற காற்3ன் தரம் கண்காணிக்கப்பட்ட . 

கண்காணிப்) தர�களின்ப�, PM2.5 21.38 µg/m3 ;தல் 25.68 µg/m3 வைர 

இ�க்�ம்; PM10 42.18 µg/m3 ;தல் 46.60µg/m3 வைர இ�க்�ம்; SO2 6.79 µg/m3 ;தல் 

8.93 µg/m3 வைர; NOx 22.54 µg/m3 இ(�ந்  27.31 µg/m3 வைர. மா#ப4த்�களின் 

ெச3� அள�கள் CPCB ஆல் பரிந் ைரக்கப்பட்ட NAAQS இன் 

ஏற்$க்ெகாள்ளக்2�ய வரம்)க�க்�ள் வ�ம். 

3.5 இைரசச்ல் �ழல் 

 சாைல மற்$ம் #ரங்க நடவ�க்ைககளில் வாகன இயக்கம் என்ப  

ஆய்�ப் ப��"ல் சத்தத்�ன் ;க்�ய ஆதாரங்கள், #ரங்க ெசயல்பா4 

மற்$ம் வாகனப் ேபாக்�வரத்�ன் சத்தத்�ன் #ற்$ச&்ழல் ம�ப்T4, 

ெசOப்)லன் பா�ப்), உட(யல் ப�ல்கள் மற்$ம் எரிசச்�ட்4தல் ேபான்ற 

பல்ேவ$ காரணிகைளக் க�த்�ல் ெகாண்4 ேமற்ெகாள்ளலாம். மற்$ம் 

ெபா  ச1க ப�ல்கள். ஆய்�ப் ப��"ல் இைரசச்ல் கண்காணிப்�ன் 

;க்�ய ேநாக்கம், அ�ப்பைட இைரசச்ல் அளைவ நி$�வ ம், �ட்டத் 

தளத்ைதச ் #ற்3bள்ள �ட்டச ் ெசயல்பா4களின் ேபா  உ�வாக்கப்ப4ம் 

என எ�ரப்ாரக்்கப்ப4ம் ெமாத்த இைரசச்(ன் தாக்கத்ைத ம�ப்�4வ ம் 

ஆ�ம். 

3.5.1 மா�ரி இடங்கைள அைடயாளம் காrதல் 

 ஆய்�ப் ப��க்�ள் #ற்$ப்)ற இைரசச்ல் அளைவ ம�ப்�4வதற்காக, 

(8) இடங்களில் இைரசச்ல் கண்காணிப்) ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . 10 �P 

#ற்றளOல் வணிக, ��"�ப்), �ராமப்)ற ப��கைள உள்ளடக்�யதன் 

1லம் ஒ( நிைல கண்காணிப்) இடங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. இைரசச்ல் 

கண்காணிப்) ;ைற ேதர�் ெசய்யப்பட்ட , அ  ஆய்Oன் ேநாக்கம் மற்$ம் 

ேநாக்கங்க�க்� Uக�ம் ெபா�த்தமான . 
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அட்டவைண 3.23 இைரசச்ல் கண்காணிப்& இடங்களின் �வரங்கள் 

வரிைச 

எண். 

இ*ப்(டக் 

�/B1 

கண்காணிப்& 

இடங்கள் 

Aரம் மற்ம் 

�ைச 

&�;யல் 

ஒ*ங்3ைணப்&கள் 

அட்சேரைக Uர்க்கேரைக 

1 N-1 �ட்டப் ப�� - 11°10'46.25"N 77°58'24.03"E 

2 N-2 �ட்டப் ப�� - 11°10'41.17"N 77°58'20.71"E 

3 N-3 &ரம்பாைளயம் 1.3 �.P ெதன் 11°11'16.96"N 77°57'49.94"E 

4 N-4 ம�ெரட்� 4.7 �.P ெதன் 11° 9'49.96"N 78° 0'53.67"E 

5 N-5 �ல்�ர ் 5.5 �.P 11°11'54.97"N 78° 1'13.96"E 

6 N-6 இ�க்2ர ் 3.5 �.P ெதன் 11° 8'46.77"N 77°57'58.67"E 

7 N-7 �4மால் 5.2 �.P ெதன் 11°11'33.69"N 77°55'32.74"E 

8 N-8 இ�ம்)பாலம் 6 �.P வடக்� 11°14'1.87"N 77°58'6.99"E 

ஆதாரம்: GTMS உடன் இைணந்  எக்ஸலன்ஸ் ேலபேரட்டரி 1லம் ஆன்-ைசட் 

கண்காணிப்)/மா�ரி 

3.5.2 கண்காணிப்& �ைற வடேமற்� 

 ஆய்�க்� ��ட்டல் ச�ண்ட ் ெலவல் Pட்டர ் பயன்ப4த்தப்பட்ட . 

அைனத்  வா.ப்)ம் தைர மட்டத்�(�ந்  1.5 Pட்டர ் உயரத்�ல் உள்ள ‘A-

ெவ"ட்�ங்’ அைலவரிைச ெநட்ெவாரக்்�ல் எ4க்கப்பட்ட . ஒ( நிைல Pட்டர ்

ஒ� நிைலயான மற்$ம் நிைலயான வா.ப்ைபக் ெகா4க்கா  மற்$ம் ;N 

கண்காணிப்) காலத்�oம் உண்ைமயான ஒ( அளைவ ம�ப்�4வ  

Uக�ம் க�னம். இந்தக் �ைறபாட்ைடத் தணிக்க, Leq ஆல் �3ப்�டப்பட்ட 

ெதாடரச்.்யான சமமான ஒ( நிைல பயன்ப4த்தப்ப4�ற . சமமான ஒ( 

நிைல, 'Leq', �ன்வ�ம் சமன்பாட்ைடப் பயன்ப4த்� ஒ� �3ப்�ட்ட 

காலத்�ற்� மா3 ஒ( அNத்த நிைல, 'L' இ(�ந்  ெபறலாம். ேநரத்�ன் 

ெசயல்பாடாகக் காட்டப்ப4ம் அளOடப்பட்ட இைரசச்ல் அள�கள், 

ச1கத்�ன் ஒ("யல் காலநிைலைய Oவரிக்க பய{ள்ளதாக இ�க்�ம். 

ஒவ்ெவா� நிைலயத்�oம் #மார ் 60 நிUட ேநர இைடெவளி"ல் 

ப��ெசய்யப்பட்ட இைரசச்ல் அள�கள் சமமான இைரசச்ல் அள�க�க்�க் 

கணக்�டப்ப4ம். சமமான இைரசச்ல் நிைல என்ப  ேநரம் மா$ப4ம் 

இைரசச்ல் நிைலகைள Oவரிக்�ம் ஒற்ைற எண் Oளக்கமா�ம். 

Leq = 10 Log L / TΣ (10Ln/10) 
Oரிவாக்கம்: 

 L = ேநரத்�ன் ெசயல்பாட்�ல் ஒ( அNத்த நிைல dB (A) 

T = கவனிப்�ன் ேநர இைடெவளி 
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3.5.3 ஆய்�ப் ப��;ல் �ற்ப்&ற இைரசச்ல் அள�ன் ப�ப்பாய்� 

 ��ட்டல் ஒ( அNத்த நிைல ஒ( நிைல Pட்டர ் 1லம் 

அளOடப்ப4�ற  (மாடல்: HTC SL-1352). 

 ஆய்�க் காலத்�ல் ெபறப்பட்ட பல்ேவ$ Leq தர�களின் ப�ப்பாய்� 

ெசய்யப்பட்ட . பகல் ேநரத்�oம் இர� ேநரத்�oம் மா$பா4 காணப்பட்ட . 

;��கள் Mேழ அட்டவைண 3.24 இல் வழங்கப்பட்4ள்ளன. 

பகல் ேநரம்: 6:00 மணி ;தல் 22.00 மணி வைர. 

இர� ேநரம்: 22:00 மணி ;தல் 6.00 மணி வைர. 

அட்டவைண 3.24 �ற்ப்&ற இைரசச்ல் தர �<� 

வரிைச 
எண். 

இடங்கள் இைரசச்ல் நிைல (dB 
(A) Leq)  

�ற்ப்&ற 
இைரசச்ல் 

தரநிைலகள் பகல் 
ேநரம் 

இர� 
ேநரம் 

1 �ட்டப் ப�� 48.4 41.1 ெதாKல்�ைற 
பகல் ேநரம் - 75 dB(A) 
இர� ேநரம் - 70 dB(A) 

2 �ட்டப் ப�� 47.7 39.9 
3 &ரம்பாைளயம் 49 40.9 

4 ம�ெரட்� 47.7 39.9 �<;*ப்& 
பகல் ேநரம் – 55 

dB(A) 
இர� ேநரம் - 45   

dB(A) 

5 �ல்�ர ் 48.5 41.6 
6 இ�க்2ர ் 46.8 37.8 

7 �4மால் 44.5 37.6 

8 இ�ம்)பாலம் 47.7 40.4 

ஆதாரம்: இைணப்�ல் உள்ள எக்ஸலன்ஸ் ேலபரட்டரி 1லம் ஆன்-ைசட் 

கண்காணிப்)/மா�ரி  
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3.19 10 34 �ற்றளைவச ்�ற்/@ள்ள இைரசச்ல் கண்காணிப்& நிைலயங்கள் 
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3.20 ைமய மண்டலம் மற்ம் இைடயக மண்டலத்�ல் இைரசச்ல் 
அள�கள் கண்காணிப்& 

  

3.21 ைமய மற்ம் இைடயக மண்டலத்�ல் நாள் ேநர இைரசச்ல் 
அள�கள் 

  

படம் 3.22 ைமய மற்ம் இைடயக மண்டலத்�ல் இர� ேநர இைரசச்ல் 
அள�கள்

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

Day Time (Db (A) Leq) 48.4 47.7 49 47.7 48.5 46.8 44.5 47.7

Standards 75 75 55 55 55 55 55 55
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3.5.4 �ளக்கம் மற்ம் �<�: 

 ;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்டப் ப��ையச ் #ற்3bள்ள 8 இடங்களில் 

#ற்$ப்)ற இைரசச்ல் அள�கள் அளOடப்பட்டன. ைமய மண்டலத்�ல் பகல் 

ேநரத்�ல், இைரசச்ல் அள�கள் 47.7- 48.4 dB (A) Leq மற்$ம் இர� ேநரத்�ல், 39.9 

;தல் 41.1 dB (A) Leq வைர மா$ப4ம். இைடயக மண்டலத்�ல் பகல் ேநரத்�ல், 

இைரசச்ல் அள�கள் 44.5- 49 dB (A) Leq மற்$ம் இர� ேநரத்�ல், 37.6 - 41.6 dB (A) 

Leq வைர மா$ப4ம். இதனால், ெதா8ல் ைற மற்$ம் ��"�ப்) 

ப��க�க்கான இைரசச்ல் அள� CPCB இன் ேதைவகைளப் tரத்்� 

ெசய்�ற . 

 3.6 உ;ரியல் �ழல் 

3.6.1 ஆய்�ப் ப�� �ழ�யல் 

       இந்த �ட்டத்�ல், இந்த �வாரி"ன் #ற்றளOல் இ�ந்  10 �.P #ற்றளOல் 

உள்ள �Nம ெமாத்த பரப்பள� 9.96.0 ெஹக்ேடர ் என 3 �வாரிக�டன் 

ப�வா�bள்ள . இத்தைகய ெகாத் ச ் &ழ்நிைல"ல், சாத்�யமான 

அைனத்  ெவளிப்)றத் தன்ைமகைளbம் ைகப்பற்ற, �வாரிகளின் ெமாத்தக் 

ெகாத் க்கான ெபா வான &ழ(யல் மற்$ம் பல்o"ர ்ஆய்� ேபா மான . 

ெபா வான EIA/EMP தர� இந்த �Nமம்  Mழ் வ�ம் அைனத்  �வாரிக�க்�ம் 

பயன்ப4த்தப்படலாம். ைமய #ரங்கப் ப�� தட்ைடயான நிலப்பரப்)டன் 

அைமந் ள்ள , சாய்� ேமற்�ப் பக்கத்ைத ேநாக்� ெமன்ைமயாக இ�க்�ம். 

தாவரங்கள், Oலங்�னங்கள் மற்$ம் பன்;கத்தன்ைம ம�ப்Tட்�ன் 

அ�ப்பைட ஆய்Oன் ேபா  �ன்வ�ம் ;ைறகள் பயன்ப4த்தப்பட்டன.  

3.6.2 உ;ரியல் ஆய்�களின் ேநாக்கங்கள்  

a. உள்nர ் பல்o"ர ் ெப�க்கத்�ல் ;ன்ெமா8யப்பட்ட #ரங்கத் 

�ட்டத்�ன் சாத்�யமான தாக்கத்ைத ஆய்� ெசய்தல் மற்$ம் 

பா�க்கப்படக்2�ய உ"ரியக்கத்�ற்� ேதைவப்பட்டால், தணிப்) 

நடவ�க்ைககைள பரிந் ைரத்தல். 

b. #ரங்க நடவ�க்ைககளில் மற்$ம் அைதச ் #ற்3bள்ள நிலப்பரப்) 

தாவரங்களின் தன்ைம மற்$ம் Oநிேயாகத்ைத ம�ப்�4வதற்�. 
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c. ஆய்�ப் ப��க்�ள் உ"ரினங்களின் ேவ$பா4கள், மரப} 

ேவ$பா4கள், அடரத்்� U��, ;த(யவற்ைற கவனமாக ம�ப்T4 

ெசய்தல். 

d. தாவரங்கள் மற்$ம் Oலங்�னங்கள், எண்ெடUக், அரிய, அ8ந் வ�ம் 

மற்$ம் அச#்$த்தoக்� உள்ளான (RET இனங்கள்) ேபான்ற ;தன்ைமக் 

கள ஆய்Oன் அ�ப்பைட"ல் தனித்தனியாக ைமய மற்$ம் இைடயக 

ப��க்கான Oவரங்கள் மற்$ம் தற்ேபா ள்ள Oலங்�னங்களின் 

அட்டவைணைய ெதளிவாகக் �3ப்�4�ற . ஆய்�ப் ப��"ல் 

ஏேத{ம் அட்டவைண- Oலங்�னங்கள் காணப்பட்டால், அவற்ைறப் 

பா காப்பதற்கான பட்ெஜட் ஒ க்M4க�டன் ேதைவயான �ட்ட;ம் 

மாநில வனம் மற்$ம் வனOலங்�த்  ைறbடன் கலந்தாேலா.த் , 

Oவரங்கள் அளிக்கப்பட ேவண்4ம். 

e. �ட்டப் ப��"ன் வனOலங்� சரணாலயங்கள்/ ேத.யப் tங்காக்கள்/ 

உ"ரக்்ேகாளக் காப்பகங்கள் பற்3ய சரியான தகவல் ேசகரிப்). 

f. பல்o"ர ் ெப�க்கத்�ற்கான ேமலாண்ைம மற்$ம் பா காப்) 

நடவ�க்ைககைள வ�த்தல். 

3.6.3. மா�ரி;ன் �ைற 

1. ;ன்ெமா8யப்பட்ட #ரங்கப் ப��"ன் 10 �P #ற்றள� ஆய்�ப் 

ப��க்�ள் இ�க்�ம் தாவரங்க�க்கான காட். சந்�ப்) ஆய்� 1லம் 

கள ஆய்� நடத்தப்பட்ட . 

2. ைமய மற்$ம் இைடயக ப��கைள ஆய்� ெசய்த �ற�, Oரிவான 

மலர ்சரக்� ெதா�க்கப்பட்4ள்ள . ஆய்�ப் ப��"ல் உள்ள அைனத்  

தாவரங்களின் பட்�யல் தயாரிக்கப்பட்4 அவற்3ன் வாழ்Oடங்கள் 

ப�� ெசய்யப்பட்டன. 

3. IUCN ெரட் ேடட்டா )க் இ(�ந்  அரிய, அ8ந் வ�ம் மற்$ம் 

அச#்$த் ம் தாவர இனங்களின் சரிபாரப்்). 

�ட்ட தளத்�ல் இ�ந்  10 �P #ற்றள� வைர ைமயப் ப�� மற்$ம் 

இைடயக ப�� ஆ�யவற்3ல் ஏற்ப4ம் நிலப்பரப்) தாவரங்கள் மற்$ம் 

Oலங்�னங்களின் பட்�யைல ம�ப்�4வதற்� தாவரங்கள் மற்$ம் 

Oலங்�னங்களின் மா�ரி ஆய்�களின் ஒ� வ8;ைற 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . மா�ரி எ4க்�ம்ேபா  தாவரங்கள் மற்$ம் 
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Oலங்�னங்க�க்� எந்த ேசத;ம் ஏற்படா .ஆய்�ப் ப��க்� 

�ர�நி�த் வ &ழ(யல் நிைலைய வழங்�வதற்காக, பல்o"ர ்

மா�ரிக்காக 10-�P இைடயக மண்டலம் நான்� காலாண்4களாகப் 

�ரிக்கப்பட்4ள்ள , அதாவ , NE (Quartile-1), NW (Quartile-2) SW (Quartile-3), 

மற்$ம் SE (�வாரை்டல்-4). மரங்கள் (20x20-P), )தரக்ள் (10x10-P) மற்$ம் 

1(ைககள் (2x2-P) ஆ�யவற்3ற்கான ேதாராயமாக மா�ரியான 

இ�ப�களில் உள்ள ஒவ்ெவா� காலாண்4க�ம், நில�ம் )O"யல் 

நிைலைமகள் மற்$ம் ஆய்�ப் ப��"ன் உ"ர-்பன்;கத்தன்ைம 

அம்சங்கைளப் ெபா$த்  ஆய்� ெசய்யப்பட்4ள்ளன. 

3.6.4. �வாட்ரடஸ்் �ைற 

�வாட்ரட்4கள்  20 × 20-P ைமய மற்$ம் 5-�P இைடயக ப��க்�ள் 

ேதாராயமாக அைமக்கப்பட்டன; மரங்கைள (>5 ெச.P. ��ெஹச)் 

ம�ப்�4வதற்� ஒவ்ெவா� நாற்கர;ம் ேபாடப்பட்ட  மற்$ம் )தரக்�க்� 

நாற்கரத்�ற்�ள் 10 × 10-P  ைணக் �வாட்ரட் 24 கட்டப்பட்ட . .3ய 

நீேராைடப் ப��கள், Oவசாயக் கட்4களில் உள்ள மரங்கள், ெதாட்� 

பண்4கள், பண்ைண வனத் ேதாட்டங்கள், வனOலங்�ப் ப��கள் மற்$ம் 

இயற்ைக வனப் ப��, அெவன்r ேதாட்டங்கள், e4 ேபான்ற மா�ரி 

;யற்.கைள அ�கப்ப4த்த�ம், இனங்களின் ஒற்$ைமையக் �ைறக்க�ம் 

ேதாராயமாக நாற்கரங்கள் அைமக்கப்பட்டன. ெகால்ைலப்)றங்கள், 

;த(யன. ஒவ்ெவா� நாற்கரத்�oம் மரம் (20 × 20-P) மற்$ம் )தர ்(10 × 10-P) 

ஆ�யைவ தனித்தனியாகப் ப�� ெசய்யப்பட்4 களத்�ல் அைடயாளம் 

காணப்பட்டன. 

3.6.5 ைமய மண்டலத்�ல் உள்ள தாவரங்கள் 

         வைக�ரித்தல் அ�ப்பைட"ல் 11 �4ம்பங்கைளச ்ேசரந்்த ெமாத்தம் 17 

இனங்கள் ;க்�ய #ரங்க �த்தைகப் ப��"ல் இ�ந்  ப�� 

ெசய்யப்பட்4ள்ளன. இப்ப�� தட்ைடயான நிலப்பரப்ைபக் காட்4�ற . 

கணக்�டப்பட்ட தாவரங்களின் வாழ்Oட வைகப்பாட்�ன் அ�ப்பைட"ல், 

ெப�ம்பாலான இனங்கள் ட்ெரஸ் (35%) மற்$ம் )தரக்ள் 4 (23%), 1(ைககள் 4 

(24%), 2 கற்றாைழ (12%), மற்$ம் ஏ$பவரக்ள் 1 (6%). அ3Oயல் ெபயர ்ெகாண்ட 

தாவரங்களின் Oவரங்கள் அட்டவைண"ல் �3ப்�டப்பட்4ள்ளன. 3.26 

ஃப்ேளாரா ஆய்�களின் ;க்�ய மண்டலத்�ன் ;��, அட்டவைண.3.27 இல் 

�3ப்�டப்பட்4ள்ள ஆய்�ப் ப��"ல் ஃேபேப. மற்$ம் அேபா.ேன.ேய 
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;தன்ைமயான ஆ�க்கம் ெசoத் ம் இனங்கள் என்பைதக் காட்4�ற  

மற்$ம் தாவர �4ம்பத்�ன் வ�வங்களின் பன்;கத்தன்ைம"ன் Oவரங்கள் 

படம் .3.27.-3.28 இல் ெகா4க்கப்பட்4ள்ளன. 

3.6.6. இைடயக மண்டலத்�ல் உள்ள தாவரங்கள்  

இேதேபான்ற &ழல் இைடயக ப��"oம் உள்ள , ஆனால் அைனத்  

�ைசகளிoம் தாவரங்கள் இ�ப்பதால் ைமய மண்டல ப��bடன் 

ஒப்�4ம்ேபா  அ�க தாவர பன்;கத்தன்ைமbடன் உள்ள . இப்ப�� 

தட்ைடயான நிலப்பரப்ைபக் காட்4�ற . இ�ல் 29 �4ம்பங்கைளச ்ேசரந்்த 

ெமாத்தம் 67 இனங்கள் உள்ளன, அைவ இைடயக மண்டலத்�(�ந்  ப�� 

ெசய்யப்பட்4ள்ளன. அவற்3ல் மலர ்(67) வைககள் இ�பத்� நான்� மரங்கள் 

24 (36%) இ�பத்� ஒ� 1(ைககள் 20 (30%) மற்$ம் பத்  )தரக்ள் 10 (15%) 

மற்$ம் ஆ$ ஏ$பவரக்ள் 6 (9%), ஐந்  )ல்கள் 5 (9%) , ஒ� க்ரீப்பரஸ்் 1 (2%) 

மற்$ம் ஒ� கற்றாைழ 1 (2%) கண்ட3யப்பட்ட . தாவர ஆய்�களின் இைடயக 

மண்டலத்�ன் ;��, அட்டவைண.3.26 இல் �3ப்�டப்பட்4ள்ள ஆய்�ப் 

ப��"ல் ேசாலேன. மற்$ம் ேபாேய.ேய, ஃேபேப.ேய ;க்�ய ஆ�க்கம் 

ெசoத் ம் இனங்கள் என்பைதக் காட்4�ற . இந்த #ரங்க நடவ�க்ைகயால் 

எந்த பா�ப்)ம் இல்ைல.uki8#ரங்கப் ப��"oம் அவற்ைறச ் #ற்3bள்ள 

ஆய்�ப் ப��"oம் அரிய, அ8ந் வ�ம் மற்$ம் அச#்$த் ம் தாவர 

இனங்கள் எ �ம் இல்ைல. அ3Oயல் ெபயர ் ெகாண்ட தாவரங்களின் 

Oவரங்கள் அட்டவைண.3.27 இல் �3ப்�டப்பட்4ள்ளன. தாவர 

�4ம்பங்களின் பன்;கத்தன்ைம படம் 3.27-3.30 இல் ெகா4க்கப்பட்4ள்ள  

 இ�ப்�{ம், நிைலயான �3ப்) O�;ைறகளின் (ToR) ப� ேதைவப்ப4ம் 

தகவல் 

�/ப்& எண்: 10. வனப்ப��, �வசாய நிலம், ேமய்சச்ல் நிலம், 

வன�லங்� சரணாலயம், ேதcய yங்கா, �லங்3னங்களின் 

இடம்ெபயர்ந்த பாைதகள், நீர்நிைலகள், மனித �<;*ப்&கள் மற்ம் 

(ற �ற்ச�்ழல் அம்சங்கைளக் �/க்�ம் ஆய்�ப் ப��;ன் நிலப் 

பயன்பா1 �/ப்(டப்பட ேவண்1ம். �ரங்க �த்தைகப் ப��;ன் நில 

பயன்பாட1்த் �ட்டம், ெசயல்பாட்1க்� �ந்ைதய, ெசயல்பாட்1 மற்ம் 

ெசயல்பாட்1க்� (ந்ைதய கடட்ங்கைள உள்ளடக்3யதாக 

தயாரிக்கப்பட்1 சமர்ப்(க்கப்பட ேவண்1ம். நிலப்பயன்பா1 

மாற்றத்�ன் தாக்கம் ஏேதzம் இ*ந்தால் ெகா1க்கப்பட ேவண்1ம். 
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 #ரங்க �த்தைக ப�� வனம் இல்லாத தரி# நிலம். இப்ப�� 

தட்ைடயான நிலப்பரப்ைபக் காட்4�ற . சாய்� ெதன்�ழக்� ேநாக்� 

ெமன்ைமயாக உள்ள  மற்$ம் ப��"ன் உயரம் MSL க்� ேமல் 179m ;தல் 

187m வைர இ�க்�ம். #ரங்க நடவ�க்ைகயால் அ��ல் உள்ள Oவசாய 

நிலங்க�க்� பா�ப்) இல்ைல. வனOலங்� சரணாலயங்கள் அல்ல  ேத.ய 

tங்காக்கள் அல்ல  ;க்�யமான பறைவப் ப��கள் (IBAகள்), அல்ல  

ஈரநிலங்கள் அல்ல  Oலங்�னங்கள் அல்ல  நீரந்ிைலகள் அல்ல  மனித 

��"�ப்)களின் )லம்ெபயரந்்த பாைதகள் ேபான்ற பா காக்கப்பட்ட 

அல்ல  #ற்$ச&்ழல் ரீ�யாக உணர�்றன் வாய்ந்த ப��கள் எ �ம் #ரங்க 

�த்தைகக்� ;ன்ெமா8யப்பட்ட ப��க்�ள் இல்ைல. #ரங்க �த்தைகப் 

ப��ையச ்#ற்3bள்ள 10 �P இைடயக மண்டலத்�ல் 2ட, �ட்டப் ப��க்� 

அ��ல் காப்)க் கா4கள் இல்ைல. Oண்ணப்பதாரர ் மாவட்ட வன 

அoவலரிடம் NOC ெபற்$ள்ளார ் (தய�ெசய்  இைணப்ைபப் பாரக்்க�ம்). 

உ"ரக்்ேகாள இ�ப்)க்கள் அல்ல  வனOலங்� சரணாலயங்கள் அல்ல  

ேத.ய tங்காக்கள் அல்ல  ;க்�யமான பறைவ ப��கள் (IBAக்கள்) அல்ல  

Oலங்�னங்களின் இடம்ெபயர�் பாைதகள் இல்ைல. எனேவ, ஆய்Oன் Mழ் 

உள்ள ப�� (#ரங்க �த்தைக ப�� மற்$ம் 10 �P இைடயக மண்டலம்) 

&ழ(யல் ரீ�யாக உணர�்றன் இல்ைல. 

�/ப்& எண்: 12) மாநில வனத்�ைற;ல் உள்ள த�� வாய்ந்த 

அ�காரி;டW*ந்� ஒ* சான்/தைழ வழங்க ேவண்1ம், �ட்டப் 

ப��;ல் வன நிலம் ஏேதzம் இ*ந்தால், அைத உ�ப்ப1த்�3ற�. 

கா1களின் நிைல �/த்� �ட்ட ஆதரவாளர் ஏேதzம் �ரணாகக் 

'/னால், அந்த இடத்ைத மாநில வனத்�ைற அைமசச்கத்�ன் 

(ராந்�ய அ{வலகத்�டன் இைணந்� ஆய்� ெசய்�, கா1களின் 

நிைலையக் கண்ட/யலாம், அதன் அ<ப்பைட;ல், இ�ல் உள்ள 

சான்/தழ் ேமேல �/ப்(ட்1ள்ளைதப் ெபாத்� ெவளி;டப்ப1ம். 

இ�ேபான்ற எல்லா நிகழ்�களி{ம், மாநில வனத் �ைற;ன் 

(ர�நி�கள் நி&ணர் ம�ப்|ட்1க் �?க்க}க்� உத�வ� 

�*ம்பத்தக்கதாக இ*க்�ம். 

 #ரங்க �த்தைக ப��"ேலா அல்ல  இைடயக மண்டலத்�ேலா 

ஒ க்கப்பட்ட (RF) அல்ல  பா காக்கப்பட்ட (PF) கா4கள் இல்ைல. இதனால், 
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வன நிலம் எந்த வைக"oம் ஈ4படOல்ைல. எனேவ, வனத் ைற"ன் 

சான்3தழ் ேதைவ"ல்ைல. (இைணப்ைபப் பாரக்்க�ம்). 

�/ப்& எண்: 13) நிகர தற்ேபாைதய ம�ப்& (NPV) மற்ம் இழப்|ட்1 கா1 

வளர்ப்& (CA) உள்ளிட்ட �ட்டத்�ல் ஈ1பட்1ள்ள உைடந்த ப�� மற்ம் 

கன்னி வனப்ப��க்கான வன அzம�;ன் நிைல �/ப்(டப்பட 

ேவண்1ம். வனத்�ைற அzம�;ன் நகைல@ம் வழங்க ேவண்1ம். 

 ;ன்) 23ய  ேபால், உத்ேதச �ட்டத்�ல் வன நிலம் எ �ம் இல்ைல. 

எனேவ, வனத் ைற"ன் சான்3தழ் ேதைவ"ல்ைல. 

�/ப்& எண்: 14) பட்<ய�டப்பட்ட பழங்�<;னர் மற்ம் (ற 

பாரம்பரிய வனவாcகள் (வன உரிைமகைள அங்`கரித்தல்) சட்டம், 2006 

இன் `ழ் வன உரிைமகைள அங்`கரிப்பதன் நைட�ைற நிைல 

�/ப்(டப்பட ேவண்1ம். 

 #ரங்க �த்தைகப் ப��"ல் கா4கேளா, வனவா.கேளா, கா4கைளச ்

சாரந்்த ச1கங்கேளா இல்ைல. கா4களால் பா�க்கப்பட்ட �4ம்பங்கள் (PF) 

அல்ல  மக்கள் (PP) இ�க்கக்2டா . எனேவ பாரம்பரிய வனவா.களின் 

உரிைமகள் �ட்டத்�ன் காரணமாக சமரசம் ெசய்யப்படா . 

�/ப்& எண்: 15) ஆய்�ப் ப��;ல் உள்ள RF/PF ப��களில் உள்ள 

தாவரங்கள், ேதைவயான �வரங்க}டன் ெகா1க்கப்பட ேவண்1ம். 

 ஆய்�ப் ப��"ல் பா காக்கப்பட்ட கா4கேளா (RF) பா காக்கப்பட்ட 

கா4கேளா (PF) இல்ைல. ஆய்� ப��க்� அ��ல் காப்)க்கா4 இல்ைல. 

Oண்ணப்பதாரர ்மாவட்ட வன அoவலரிடம் NOC ெபற்$ள்ளார ்(தய�ெசய்  

இைணப்ைபப் பாரக்்க�ம்). #ரங்க �த்தைக ப�� மற்$ம் இைடயக 

மண்டலத்�ல் காணப்ப4ம் தாவரங்களின் Oரிவான பட்�யல் ;தன்ைம 

கணக்ெக4ப்�ன் அ�ப்பைட"ல் ேசகரிக்கப்பட்4ள்ள . ஒவ்ெவா� 

நாற்கரத்�oம் மரம் (20 × 20-P) மற்$ம் )தர ் (10 × 10-P) ேசரந்்த நபரக்ள் 

தனித்தனியாக ப�� ெசய்யப்பட4் களத்�ல் அைடயாளம் 

காணப்பட்4ள்ளனர.் ஆனால் ப�வகால ப"ர ் நிலங்களில் இ�ப� 

ப�ப்பாய்� ெசய்யப்படOல்ைல. #ரங்க �த்தைக ப��"ன் தாவரங்கள் 

மற்$ம் தாவரங்கள் அட்டவைண.3.25 இல் ெகா4க்கப்பட்4ள்ளன. 
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அட்டவைண 3.25 ைமய மண்டலத்�ல் உள்ள தாவரங்கள் 

வரிைசஎ
ண் 

ஆங்�லப் 
ெபயர ்

வட்டார 
ெமா8 ெபயர ்

அ3Oயல் 
ெபயர ்

�4ம்பப் ெபயர ்

மரங்கள் 
1.  ைவட் பாரக்் 

அகா.யா 
ேவல மரம் வசெ்ச(யா 

oேகாஃப்ேளா
யா 

ஃேபேப.ேய 

2.  ெமஸ்�"ட் ;ல்o மரம் )ேராேசா�ஸ் 
ஜ±(ஃப்ேளா
ரா 

ஃேபேப.ேய 

3.  நீம் ேவம்) அசா�ராக்டா 
இண்�கா 

ெம(ேய. 

4.  ஆ.ய 
பைனமரம் 

பைன மரம் ேபாராசஸ் 
ஃ�ளாெபல்(
ஃபர ்

அேரேக.ேய 

5.  ஜம்)ல் கடற்பைட 
பழம் 

.��யம் 
ெடன்r 

Uரே்ட. 

6.  �ட்டர ்
அல்T.யா 

அரப்) மரம் அல்�.யா 
அமரா 

ஃேபேப.ேய 

&தர்கள் 
1.  Uல்க் eட் எ�க்� கேலாட்ேரா�

ஸ் 
�காண்�யா 

அேபா.ேன.
ேய 

2.  ேடனரின் 
கா.யா 

ஆவாரம் ெசன்னா 
ஆரி�லட்டா 

ஃேபேப.ேய 

3.  இந்�ய 
ஒ(யாண்ட
ர ்

அரா( ேநரியம் 
இண்�கம் 

அேபா.ேன.
ேய 

4.  பாலா 
இண்�ேகா 
�ளான்ட் 

பாலா மரம் ைர�யா 
�ங்க்ேடாரியா 

அேபா.ேன.
ேய 

��ைககள் 
1.  

 
இந்�ய 
ேடாப் 

அ�கம்)ல் ைசேனாடான் 
டாக்ைடலான் 

ஃேபேப.ேய 

2.  ேகாட் 
ெபாத்தான்
கள் 

தாத்தா t �ரிடாக்ஸ் 
ப்ேராகம்ெபன்
ஸ் 

ஆஸ்ெடேர. 

3.  ஆல் 
பாரப்ெடன்
.ஸ் 

கற்றாைழ கற்றாைழ அஸ்ேபாெடேல
.ேய 

4.  �ைரட் 
ஹஸ் 

நித்�யகல்
யாணி 

கதரந்தஸ் 
ேராஸஸ் 

அேபா.ேன.
ேய 

ெகா<கள் 



 
  

90 | P a g e  

 

1.  ஸ்ேடம்மத் 
Oன் 

�ரண்ைட .சஸ் 
�வாட்ராங்�ல
ரிஸ் 

Oட்ேட. 

கற்றாைழ 
1.  ப்ரிக்க்( 

�யர ்
நாகதா( ஓபன்�யா கற்றாைழ 

2.  ட்ைரயான்
�லர ்
ஸ்)�க் 

ச ரகல்( rேபார�்யா 
பழங்கால 

Euphorbiaceae 

                     

a. அசா�ராக்டா இண்�கா           b. அல்�.யா அமரா 

                       

c. ெசன்னா ஆரி�லட்டா                      d. ேபாராசஸ் ஃ�ளாெபல்(ஃபர ்
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               e. ைர�யா �ங்க்ேடாரியா                            f. rேபார�்யா பழங்கால 

                

        g. )ேராேசா�ஸ் ஜ±(ஃப்ேளாரா               h. ேநரியம் இண்�கம் 

                     

        i. c��யம் ெடன்�                                                     vb J. கற்றாைழ 
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m. �ரிடாக்ஸ் ப்ேராகம்ெபன்ஸ்  n. வெசல்(யா oேகாப்ேளாயா 

                 

o. .சஸ் �வாட்ராங்�லரிஸ்                               p. கேலாட்ேரா�ஸ் �காண்�யா 

              

 q. கதரந்தஸ் ேராஸஸ் r.                          ஓபன்<யா <ல்�னி 

            படம் எண்: 3.23.ைமய மண்டல ப��;ல் தாவர இனங்கள் 
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படம் எண்: 3.24. ைமய மண்டலத்�ல் உள்ள தாவரங்களின் 

பன்�கத்தன்ைம 

 
படம் எண்: 3.25. ைமய மண்டலப் ப��;ல் உள்ள தாவரங்கள் �1ம்ப 

வ<வங்களின் பன்�கத்தன்ைம 

அட்டவைண எண்: 3.26 இைடயக மண்டலத்�ல் உள்ள தாவரங்கள் 

வரி
ைச 
எண் 

ஆங்3லப் 
ெபயர் 

வட்டார 
ெமாK 
ெபயர் 

 

 

அ/�யல் ெபயர் 

�1ம்
பப் 

ெபய
ர் 

வளங்க
ைளப் 

பயன்ப
1த்�ம் 
வைக 

*(E,M,EM) 

மரங்கள்  

1 
Uல்ெலட்�
ங் 
�ன்னட்டா 

ெபாங்கம் 
எண்ெண
ய் மரம் 

ெபாங்கU
யா 
�ன்னடா 

ஃேபேப.ேய E 

35%

23%

12%

24%

6%

Trees

Shrubs

Cactus

Herbs

Climbers

4

1 1 1

4

1 1 1 1 1 1

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

N
u

m
b
er

 o
f 

S
p
ec

ie
s

Flora Families
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2 
ைவட் பாரக்் 
அக்ேக.யா 

ேவல மரம் வசெ்ச(யா 
oேகாஃப்
ேளாயா 

ஃேபேப.ேய E 

3 
ஜம்)ல் கடற்பைட 

பழம் 
.��யம் 
ெடன்r 

Uரே்ட. EM 

4 
நீம்  ேவம்) அசா�ராக்

டா 
இண்�கா 

ெம(ேய. M 

5 

Tட்டர ்
அல்��ய 

 

அரப்) 
மரம் 

அல்�.யா 
அமரா 

ஃேபேப.ேய EM 

6 
பாம்t 1ங்�ல் பம்)சா 

1ங்�ல் 
ஃேபேப.ேய E 

7 
ைசனீஸ் 
சஸ்ெட ட்ரீ 

ெநாச.் ைவெடக்ஸ் 
ெந�ண்ேடா 

ெவரெ்பேன
.ேய 

E 

8 
தமரிந்த் )ளியமரம் )ளி 

இண்�கா 
ப�ப்) 
வைககள் 

EM 

9 

ஆ.ய 
பல்ைமரா 
�ளாம் 

பைன 
மரம் 

ேபாராசஸ் 
ஃ�ளாெபல்
(ஃபர ்

அேரேக.ேய E 

10 

இந்�யன்  
அஷ் ட்ரீ 

ஒ�ய மரம் லானியா 
ேகாரமண்ட
(கா 

அனகார�்
யா.ேய 

E 

11 
ெலமன் ஏN;ச்

ைசபாலம் 
.ட்ரஸ் 
எoUசை்ச 

�ேட. EM 

12 

மாங்ேகா மங்கா மங்�ஃெப
ரா 
இண்�கா 

அனகார�்
யா.ேய 

E 

13 
பாப்பாயா பப்பாளி 

மரம் 
கரிகா 
பப்பாளி எல் 

காரிேக. EM 

14 

கஸ்டரட்் 
ஆப்�ள் 

mதாப்பழம் அன்ேனா
னா 
ெரட்��லா
ட்டா 

அன்ேனாேன
.ேய 

E 

15 
jக் ெதக்� ெடக்ேடானா 

�ராண்�ஸ் 
ெவரெ்பேன
.ேய 

E 

16 

இந்�யன் 
2ஸ்ெபரர்ி 

ெநல்( எம்�(கா 
அஃ�.னா
(ஸ் 

ஃ�லாந்ேத.
ேய 

EM 
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17 

Henna ம�தாணி லாேசானி
யா 
இன்ரU்ஸ் 

(த்ேர. EM 

18 

பன்யன் ட்ரீ ஆலமரம் ஃ�கஸ் 
ெபங்காெல
ன்.ஸ் 

ெமாேர.ேய E 

19 ேகாகனட்  
ெதன்ைன 
மரம் 

ேகாேகாஸ் 
நிr.ஃெப
ரா 

அேரேக.ேய EM 

20 
ஜ³வ ெகாய்யா ைச�யம் 

�ஜாவா 
Uரே்ட. EM 

21 
Tபள் அரசன்மர

ம் 
Ficus religiosa ெமாேர.ேய M 

22 
ட்ரம் ஸ்ரிக் 
ட்ரீ 

;�ங்க 
மரம் 

ேமாரிங்கா 
ஒ(ஃெபரா 

ேமாரிங்ேக. EM 

21 

ெமஸ்�யேட ;ல்o 
மரம் 

)ேராேசா�
ஸ் 
ஜ±(ஃப்
ேளாரா 

ஃேபேப.ேய M 

22 

ேபாரட்ய்ா 
ட்ரீ 

tவரசன் ெதஸ்ெப.
யா 
பா)ல்னியா 

மால்ேவ. E 

 

)தரக்ள் 

 

1. ஆவாரம் ஆவைர ெசன்னா 
ஆரி�லட்டா 

ஃேபேப.ேய M 

2. ைநட் ேசட் 
�ளான் 

#ண்ைட
கா 

ேசாலனம் 
ேதார�்ம் 

ேசாலேன.
ேய 

EM 

3. இந்�ய 
ஒ(யாண்ட
ர ்

அரா( ேநரியம் 
இண்�கம் 

அேபா.ேன
.ேய 

M 

4. ட்ைரயாங்�
ளர ் ஸ்)�க் 

ச ரகல்( rேபார�்
யா 
பழங்கால 

ஐேபார�்யா
.ேய 

NE 

5. ேதாரன்் 
ஆப்�ள் 

ஊமத்ைத ட ரா 
ஸ்ட்ேராேமா
னியம் 

ேசாலேன.
ேய 

E 
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6. Pala indigo 
plant 

பாலா 
மரம் 

ைர�யா 
�ங்க்ேடாரி
யா 

அேபா.ேன
.ேய 

M 

7. & ப்ேளாவர ் ெசம்ப�த்
� 

ைஹ�ஸ்� 
ேராசா-
.ெனன்.ஸ் 

மால்ேவ. EM 

8. �bரிங் நட் கட்டமண
க்� 

ஜட்ேராபா 
கரக்ாஸ் 

ஐேபார�்யா
.ேய 

EM 

9. Uல்க் eட் எ�க்� கேலாட்ேரா
�ஸ் 
�காண்�
யா 

அேபா.ேன
.ேய 

M 

10. ேகசவ மரவல்( 
�ழங்� 

மனிஹாட் 
எஸ்�ெலண்
டா 

ஐேபார�்யா
.ேய 

EM 

1(ைககள்  

1. எக் �ளான்ட் கத்�ரிக்
காய் 

ேசாலனம் 
ெமேலாங்�
னா 

ேசாலேன.
ேய 

EM 

2. ெல�ஸ் 
�ன்கர ் 

ெவண்டக்
காய் 

அெபல்ெமா
ஸ்சஸ் 

மால்ேவ. EM 

3. காமன் 
�காஸ் 

 ம்ைப (rகாஸ் 
அஸ்ெபரா 

லாUயா.
ேய 

M 

4. இந்�யன் 
ேடாப் 

அ�கம்)ல் ைசேனாடா
ன் 
டாக்ைடலா
ன் 

ஃேபேப.ேய E 

5. Oக்ன 
;ன்ேகா 

உ�ந்  Oக்னா 
;ங்ேகா 

ஃேபேப.ேய EM 

6. இந்�ய 
காப்பர்́ ஃப் 

�ப்ைபேம
னி 

அக(பா 
இண்�கா 

ஐேபார�்யா
.ேய 

M 

7. ேடாெமட்
ேடா 

தக்க( ேசாலனம் 
ைலேகாெப
ர.்கம் 

ேசாலேன.
ேய 

EM 

8. �ளிேயாம் 
Oஸ்ேகாசா 

நாய் க4� ெசேலாம் 
Oஸ்ேகாசா 

கப்பரிேட. M 

9. �ரி( சாஃப் 
ப்ேளாவர ்

நாb�வ் அச.்ராந்
ெதஸ் 
அஸ்ெபரா 

அமரன்ேத. M 
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10. Tல்4 Tன்ஸ் ஆவைர ப மராகம் 
Tன்ஸ் 

ஃேபேப.ேய EM 

11. ஹாரஸ்் 
�ராம் 

ெகாள்� ேமக்ேராைட
ேலாமா 
rனிஃப்ேளா
ரம் 

ஃேபேப.ேய EM 

12. ேகரட் 
�ராஸ் 

பாரத்்[னி
யம் 

பாரத்்[னிய
ம் 
µஸ்டேரா
ேபாரஸ் 

ஆஸ்ெடேர. NE 

13. ேஹா( 
ப�ல் 

 ள. ஓ.மம் 
ெட{ஃப்
ேளாரம் 

லாUயா.
ேய 

M 

14. �¶ரியா 
;ரிகாட்டா 

ேதாய்யா 
Mைர 

�¶ரியா 
;ரிகாட்டா 

அமரன்[.
ேய 

EM 

15. ஐேராப்�ய 
ப்ளாக்ைநட்
ேஷட் 

மணத்தக்
காளி 

ேசால{ம்
னிக்ரம் 

ேசாலேன.
ேய 

EM 

16. .ல்( Uளகாய் ேகப்.கம் 
ஆண்4 

ேசாலேன.
ேய 

EM 

17. ஆ(பாரப்
ெடன்.ஸ் 

கட்ராைழ கற்றாைழ அஸ்ேபாெட
ேல.ேய 

EM 

18. ேகாட் 
ெபாத்தான்க
ள் 

தாத்தா t �ரிடாக்ஸ் 
ப்ேராகம்ெப
ன்ஸ் 

ஆஸ்ெடேர. M 

19. இந்�ய 
Uன்ட் 

கற்tர 
வல்( 

ேகா(யஸ் 
அம்ேபானிக
ஸ் 

லாUயா.
ேய 

EM 

20. ேநாட் 
ப்ேளாவர ்

�மட்�க்M
ைர 

அல்ேமனி
யா 
ேநா�ஃப்
ேளாரா 

அமரன்ேத. M 

ெகா<கள் 

1. ஸ்டம்4 
ைவன் 

ெபரண்
ைட 

.சஸ் 
�வாட்ராங்
�லரிஸ் 

Oட்ேட. M 

2. ைவல்ட் 

ஜாஸ்Uன் 
 

மல்( ஜாஸ்Uனம் 
அகஸ்�ஃ
ேபா(யம் 

ஒ(ேய. EM 
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3. ெபாய்ன்ெட
ட் ெகரட் 

ேகாவக்கா
ய் 

�ரிேகாசாந்
ெதஸ் 
�ேயாகா 

�க்�ர�்ேட
. 

EM 

4. ைவல்ட் 

�ட்டர ்
 

பாவற்கா
ய் 

ெமாேமார�்
கா 
சரண்�யா 

�க்�ர�்ேட
. 

EM 

5. பாட்�ல் 

ேகார4் 
 

ெசாரக்கா
ய் 

லாெஜனாரி
யா 
.ெசராரி
யா 

�க்�ர�்ேட
. 

EM 

6. ைவட் 
பம்ப்�ன் 

tசைனக்
காய் 

�க்�ர�்ேட
. 

�க்�ர�்ேட
. 

EM 

ெகா<மரம் 

1. Xட க்ராஸ் 
 

ேகாைர ைசபரஸ் 
ேராட்டாண்
டஸ் 

ேபாேய. M 

)ல் 

1. ெர�ேராஸ்
�ஸ் 

)ல்o எராக்ேராஸ்
�ஸ் 
ஃெப��னி
யா 

ேபாேய. E 

2. காரன்் ேசாலம் �யா ேபாேய. E 

3. ஏ.யன் 

ைரஸ் 
 

ெநல்o ஓரிசா 
சா�வா 

ேபாேய. E 

4. ெசாற்�ம் கம்) ேசா$ ேபாேய. E 

5. #கரக்்கேன க�ம்) சசச்�ம் ேபாேய. E 

கற்றாைழ 

1. �ரிக்கைல 
ெபஅர ்

நாகதா( ஓபன்�யா 
�ல்(னி 

கற்றாைழ M 

* E- ெபா�ளாதாரம், M- ம�த் வம், EM- ெபா�ளாதாரம் மற்$ம் ம�த் வம் 

ஆ�ய இரண்4ம், NE- ம�ப்T4 ெசய்யப்படOல்ைல.  (ஆதாரங்கள்: கள 

ஆய்Oல் இனங்கள் அவதானிப்)) 
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படம் எண்: 3.26 ைமய மண்டலத்�ல் உள்ள தாவரங்களின் 
பன்�கத்தன்ைம. 

 

படம் 3.27   இைடயக மண்டலத்�ல் உள்ள தாவர �1ம்ப வ<வங்களின் 
பன்�கத்தன்ைம 

3.7 �லங்�கள் 

பா�ட்�கள், பறைவகள், ஊரவ்ன, நீரe்ழ்ச.்கள் மற்$ம் 

பட்டாம்tச.்கள் ஆ�யைவ ேமற்ேகாள் காட்டப்பட்4 பட்�ய(டப்பட்ட 

;ைற"ன்ப� Oலங்� கணக்ெக4ப்) ேமற்ெகாள்ளப்பட்4ள்ள . 

பட்�ய(டப்பட்ட அைனத்  உ"ரினங்க�ம் .வப்) தர� )த்தகம் மற்$ம் 

இந்�ய வனOலங்� பா காப்) சட்டம், 1972 உடன் ஒப்�டப்பட்டன. ;க்�ய 

ப��"ல் அரிதான, அ8ந்  வ�ம், அச#்$த்தப்ப4ம் (RET) மற்$ம் உள்nர ்

இனங்கள் எ �ம் இல்ைல. 
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அட்டவைண 3.27 �லங்3னங்களின் கணக்ெக1ப்(ன் ேபா� 
பயன்ப1த்தப்ப1ம் �ைற 

வரிைச 
எண் 

டாக்ஸா மா�ரி எ1க்�ம் �ைற �/ப்&கள் 

1 tச.்கள் 
mரற்ற நைட, சந்தரப்்பவாத 
அவதானிப்)கள் 

ெபால்லாரட்் 
(1977); 

�ண்ேட (2000) 

2 ஊரவ்ன காட். சந்�ப்) ஆய்� (ேநர� 
ேதடல்) 

 

ேடனியல் ேஜ.. 
(2002) 3 நீரe்ழ்ச.்கள் காட். சந்�ப்) ஆய்� (ேநர� 

ேதடல்) 

4 பா�ட்�கள் தடங்கள் மற்$ம் 
அைடயாளங்கள் 

ேமனன் O 
(2014) 

5 பறைவ mரற்ற நைட, சந்தரப்்பவாத 
அவதானிப்)கள் 

�ரிம்ெமட் ஆர ்
(2011); 

அ( எஸ் (1941) 

3.7.1. ைமய மண்டலத்�ல் �லங்3னங்களின் கலைவ 

நடந்ைத மற்$ம் இ�க்2ர ்�ராமத்�ன் ைமய மண்டலத்�ல் ெமாத்தம் 

28 வைகயான இனங்கள் காணப்பட்டன, பல வண்ண �ராைனட் �வாரி 

(அட்டவைண.3.29) அவற்3ல் tச.்கள் 6 (22%), ஊரவ்ன 7 (24%), பா�ட்�கள் 4 

(14) %) மற்$ம் ஏOயன் 11 (39%). ைமய #ரங்க �த்தைக ப��"ல் இ�ந்  21 

�4ம்பங்கைளச ் ேசரந்்த ெமாத்தம் 28 இனங்கள் ப�� ெசய்யப்பட்4ள்ளன. 

இந்த இனங்கள் எ �ம் ஆய்�ப் ப�� மற்$ம் #ற்$ப்)றங்களில் 

அச#்$த்தoக்� உள்ளாகேவா அல்ல  பரவக்2�யதாகேவா இல்ைல. 

இந்�ய வனOலங்� சட்டம் 1972 இன் ப� அட்டவைண I இனங்கள் எ �ம் 

இல்ைல மற்$ம் பன்னிரண்4 இனங்கள் அட்டவைண IV இன் Mழ் உள்ளன. 

#ரங்க �த்தைக ப��"ல் ெமாத்தம் 11 வைகயான பறைவகள் 

காணப்பட்டன., ஆபத்தான, பா�க்கப்படக்2�ய மற்$ம் உள்nர ்இனங்கள் 

எ �ம் காணப்படOல்ைல. அ3Oயல் ெபய�டன் ைமய மண்டலத்�ல் உள்ள 

Oலங்�னங்களின் Oவரங்கள் அட்டவைண"ல் �3ப்�டப்பட்4ள்ளன.  
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அட்டவைண 3.28 ைமய மண்டலத்�ல் உள்ள �லங்3னங்கள் 

வரி
ைச 
எண் 

ெபா�வா
ன� 

ெபயர்/ஆ
ங்3லப் 
ெபயர் 

�1ம்பப் 
ெபயர் 

அ/�யல் 
ெபயர் 

வன�லங்�
களின் 

அட்டவைண 
பட்<யல் 

பா�காப்& 
சட்டம் 1972 

IUCN 
cவப்

& 

பட்<
யல் 

தர� 

tச.்கள் 

1 ஸ்ட்ரிப்4 
ைடகர ் 

நிம்ப(ேட 
டானஸ் 
�ெளக்�ப்பஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

2 க்ராஸ்ேஷா
ப்ேபர ்

அக்ரி�ேட 
ைஹேரா�ளிப
ஸ் எஸ்� 

NL LC 

3 ட்ராகன்ப்
ைள  

ேகாம்�
ேட 

ெசரேடாேகாம்ப
ஸ் �க்டஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

4 ெரட் 
ெவய்b{4  
டாரட்்டர ்

(ெபல்o
(ேட 

.ம்ெபட்ரம் 
ஃேபான்ஸ்ேகால
ம்� 

NL LC 

5 காமன் 
ைடகர ் 

நிம்ப(ேட 
டானஸ் 
ெஜ{�யா 

NL NL 

6 Uல்க்eட் 
பட்டரப்்ேள   

நிம்ப(ேட டாைனேன NL LC 

ஊரவ்ன 

1 காரட்ன் 
(சரட்்  

அகUேட 
கேலாட்ஸ் 
ெவர.்கலர ்

NL LC 

2 காமன்  
ஸ்�ன்க் 

.ன்.ேட ம)ய கரின4ஸ்  NL LC 

3 �ரீன் 
ைவன் 
ஸ்ேநக் 

ெகாoப்ரி
ேட 

அேஹ ல்லா 
ந#தா 

அட்டவைண 
IV 

NL 

4 ராட்  
ஸ்ேனக்  

ெகாoப்ரி
ேட 

பத்யஸ் ;ேகாச  Sch II (ப�� II) LC 

5 காமன் 
�ேரட் 

எலாப்�ட் 
ஸ்ேநக் 

)காரஸ் 
ேக�(எஸ் 

அட்டவைண 
IV 

NL 

6 ரஸ்ஸ(ன் 
ைவப்பர ்

Oெபரிேட Oேபர �செச( Sch II (ப�� II) LC 

7 இந்�ய 
ேகாப்ரா 

எலாப்�ட் 
ஸ்ேநக் 

நஜா நஜா 
Sch II (ப�� II) 

LC 

பா�ட்�கள் 
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1 இந்�யன் 
Tல்ட் 
ெமௗஸ்  

;ரிேட ;ஸ் t4கா 
அட்டவைண 

IV 
LC 

2 
காமன் ராட்  ;ரிேட ராட்டஸ் ராட்டஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

3 இந்�யன் 
ஹேர  

ெலேபாரி
ேட 

ெலபஸ் 
நிக்ரிேகா(ஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

4 ஆ.ய 
ஸ்மால்  
;ங்2ஸ் 

ெஹரெ்ப
ஸ்�ேட 

ெஹரெ்பஸ்ெடஸ் 
ஜாவானிகஸ் 

அட்டவைண 
(ப�� II) 

LC 

ஏவ்ஸ் 

1 காமன் 
ைமனா  

ஸ்டரன்ி
ேட 

அக்ரிேடாெதரஸ் 
�ரிஸ்�ஸ் 

NL LC 

2 ஹ�ஸ் 
�ரா  

ேகாரO்ேட 
ேகாரவ்ஸ்ஸ்ப்ெள
ண்டன்ஸ் 

NL LC 

3 
ேகாயல் �க்க(ேட r�னாUஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

4 ஆ.யன் 
�ரீன் T 
ஈட்டர ் 

ெமேரா�
ேட 

ெமேராப்ேசாரிய
ண்ட(ஸ் 

NL LC 

5 ேராஸ் 
ரிங்ெகட் 
பரM்ட்  

�ட்டா�(
ேட 

�ட்ட#லா 
�ராேமரி 

NL LC 

6 ப்ளாக் 
டே்ராங்ேகா 

�க்¸ரிேட 
�ச�்�ஸ் 
மக்ேராெசர�்ஸ்  

அட்டவைண 
IV 

LC 

7 �ரா 
ஃெபசண்ட் 

��(ேட ெசன்டே்ராபஸ் 
.ெனன்.ஸ் 

NL LC 

8 இந்�ய 
பண்4  
ெஹரான் 

ஆர�்ேட 
ஆர�்ேயாலா 
�ேர" 

அட்டவைண 
IV 

LC 

9 ஹ�ஸ் 
ஸ்ேபேரா 

பாெசரிேட பாஸர ்
ேடாமஸ்�கஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

10 ேராஸ் 
ரிங்ெகட் 
பரM்ட்  

�ட்டா�(
ேட 

�ட்ட#லா 
�ராேமரி 

NL LC 

11 ¹ ைடல்4 
ஸ்ேபேரா  

�க்¸ரிேட 
�க்¸ரஸ் 
ேமக்ேராெசரக்ஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

  *NL- பட்�ய(டப்படOல்ைல, LC- Least Conker (ஆதாரங்கள்: கள ஆய்Oல் 

இனங்கள் அவதானிப்)) 
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3.7.2. இைடயக மண்டலத்�ல் �லங்3னங்களின் கலைவ 

வைக�ரித்தல் அ�ப்பைட"ல் 32 �4ம்பங்கைளச ்ேசரந்்த ெமாத்தம் 41 

இனங்கள் இைடயக மண்டலப் ப��"(�ந்  ப�� ெசய்யப்பட்4ள்ளன. 

வாழ்Oட வைகப்பாட்�ன் அ�ப்பைட"ல் ெப�ம்பாலான இனங்கள் 

பறைவகள் 14 (34%), அைதத் ெதாடரந்்  tச.்கள் 12 (29%), ஊரவ்ன 9 (22%), 

பா�ட்�கள் 5 (12%), மற்$ம் நீர ் வாழ் 1 (2%). ஐந்  அட்டவைண II இனங்கள் 

உள்ளன மற்$ம் இ�பத்� இரண்4 இனங்கள் இந்�ய வனOலங்� சட்டம் 1972 

இன் ப� அட்டவைண IV இன் Mழ் உள்ளன. ஆய்� ப��"ல் ெமாத்தம் 14 

வைகயான பறைவகள் காணப்பட்டன. ஆபத்தான, பா�க்கப்படக்2�ய 

மற்$ம் உள்nர ் இனங்கள் எ �ம் காணப்படOல்ைல. அ��ல் உள்ள 

Oலங்�னங்க�க்� எந்த பா�ப்)ம் இல்ைல.ஆ�க்கம் ெசoத் ம் இனங்கள் 

ெப�ம்பாoம் பறைவகள் மற்$ம் tச.்கள் மற்$ம் ஒ� நீரe்ழ்ச.்"ன் 

Oரிவான கள Oஜயத்�ன் ேபா  Sphaerotheca breviceps காணப்பட்ட . 

Oலங்�ன ஆய்�களின் ;க்�ய & இைடயக மண்டலத்�ன் ;��, 

நிம்ஃபா(ேட, ெகாoப்ரிேட மற்$ம் .ன்.ேட ஆ�யைவ ஆய்�ப் ப��"ல் 

;தன்ைமயான ஆ�க்கம் ெசoத் ம் இனங்கள் என்பைதக் காட்4�ற ; அ  

அட்டவைண.3.30 இல் �3ப்�டப்பட்4ள்ள . ஆய்�ப் ப��"ல் அட்டவைண I 

இனங்கள் எ �ம் இல்ைல. �4ம்பத்�ன் வ�வத்�ன் Oலங்�னங்களின் 

பன்;கத்தன்ைம"ன் Oவரம் படம்.3.31-3.34 இல் ெகா4க்கப்பட்4ள்ள . 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பா�க்கப்படக்2�ய மற்$ம் உள்nர ் இனங்கள் 

எ �ம் காணப்படOல்ைல. இைடயக மண்டலத்�ல் உள்ள Oலங்�களின் 

பன்;கத்தன்ைம பற்3ய Oவரங்கள் அட்டவைண .3.30 இல் 

ெகா4க்கப்பட4்ள்ளன. 

இ�ப்�{ம், நிைலயான �3ப்) O�;ைறகளின்ப� (ToR) 

�/ப்& எண்: 16) ஆய்�ப் ப��;ன் வன�லங்�களின் 4� �ரங்கத் 

�ட்டத்�ன் தாக்கம் மற்ம் �வரங்கள் வழங்கப்ப1வைதக் கண்ட/ய 

ஒ* ஆய்� ெசய்யப்பட ேவண்1ம். �ற்/@ள்ள மற்ம் ேவ ஏேதzம் 

பா�காக்கப்பட்ட ப��;ல் உள்ள வன�லங்�களின் 4� 

இத்�ட்டத்�ன் தாக்கம் மற்ம் அதற்ேகற்ப, ேதைவப்ப1ம் �ரிவான 

தணிப்& நடவ<க்ைககள், ெசல� தாக்கங்க}டன் உ*வாக்கப்பட்1 

சமர்ப்(க்கப்பட ேவண்1ம். 
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 ெமாத்த #ரங்க �த்தைகப் ப��யான 4.34.0 ெஹக்ேடரில், #ரங்கத் 

�ட்டத்�ன்ப� ;தல் ஐந்தாண்4களில் #ரங்க நடவ�க்ைகக்காக #மார ்3.59.0 

ெஹக்ேடர ்மட்4ேம பயன்ப4த்த ;ன்ெமா8யப்பட4்ள்ள . �ண்4ெவ�ப்), 

சத்தம் மற்$ம் அ�ர�்கள் மற்$ம் R. உ�வாக்கம் உள்ளிட்ட �ற 

ெதாந்தர�கள் வனOலங்�க�க்� பாதகமான தாக்கத்ைத 

ஏற்ப4த்தக்24ம். ஆனால் இந்த பா�ப்)கள் உண்ைமயான #ரங்கப் 

ப��"(�ந்  500 Pற்ற�க்� அப்பால் நீ�க்க வாய்ப்�ல்ைல. ஐந்  

அட்டவைண II இனங்கள் உள்ளன மற்$ம் இ�பத்� இரண்4 இந்�ய 

வனOலங்� சட்டம் 1972 இன் ப� அட்டவைண IV இன் Mழ் உள்ளன. ெமாத்தம் 

ப�னான்� வைகயான பறைவகள் இைடயகப் ப��"ல் காணப்பட்டன. 

ஆபத்தான, ஆபத்தான, பா�க்கப்படக்2�ய மற்$ம் உள்nர ் இனங்கள் 

எ �ம் காணப்படOல்ைல. இப்ப��"ல் மைழப்ெபா8� �ைறவாக 

உள்ளதாoம், #ரங்கத்�ன் காரணமாக நச#்க் க8�கள் உற்பத்� 

ெசய்யப்படாமேலா அல்ல  ெவளிேயற்றப்படாமேலா இ�ப்பதால், உத்ேதச 

#ரங்க நடவ�க்ைக இந்த RET இனங்கள் P  24தல் மற்$ம் பாதகமான 

தாக்கங்கைள ஏற்ப4த்தப் ேபாவ�ல்ைல. 10 �P #ற்றளOல் #ற்$ச&்ழல் 

ரீ�யாக உணர�்றன் வாய்ந்த ப��கள் அல்ல  பா காக்கப்பட்ட ப��கள் 

எ �ம் இல்ைல. எனேவ RET இனங்கள் அல்ல  வனOலங்�கைளப் 

பா காப்பதற்கான �3ப்�ட்ட பா காப்) எ �ம் எ�ரப்ாரக்்கப்படOல்ைல. 

�/ப்& எண்: 17) ேதcய yங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உ;ர்க்ேகாளக் 

காப்பகங்கள், வன�லங்� வKத்தடங்கள், ராம்சார் தளம் &�/யாைன 

காப்பகங்கள்/(இ*க்�ம் மற்ம் �ன்ெமாKயப்பட்டைவ), �ரங்க 

�த்தைகக்� 10 34க்�ள் ஏேதzம் இ*ந்தால், ெதளிவாகக் �/ப்(டப்பட 

ேவண்1ம். தைலைம வன�லங்� காப்பாளரால் �ைறயாக 

அங்`கரிக்கப்பட்ட இ*ப்(ட வைரபடம். ேமேல �/ப்(ட1்ள்ளப< 

�ற்ச�்ழல் பா�ப்&க்�ள்ளான ப��கள் அ*காைம;ல் இ*ப்பதால், 

அத்தைகய �ட்டங்க}க்�ப் ெபா*ந்தக்'<ய ேதைவயான அzம�ைய, 

ேதcய வன�லங்� வாரியத்�ன் நிைலக்�?�ல் இ*ந்� ெபற், 

அதன் நகல் வழங்கப்பட ேவண்1ம். 

 ேத.ய tங்காக்கள், சரணாலயங்கள், உ"ரக்்ேகாள காப்பகங்கள், 

வனOலங்� பாைதகள், ராம்சார ் தளங்கள், )(/யாைன காப்பகங்கள்/ 
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(இ�க்�ம் மற்$ம் ;ன்ெமா8யப்பட்டைவ) #ரங்க �த்தைக ப��"ன் 10 

�.Pக்�ள் இல்ைல. �ட்டப் ப��க்�ள் பா காக்கப்பட்ட கா4கள் 2ட 

இல்ைல. எனேவ ேத.ய வனOலங்� வாரியத்�ன் அ{ம� சமரப்்�ப்) 

எழOல்ைல. எனேவ, வனத்  ைற"ன் சான்3தழ் ேதைவ"ல்ைல 

(தய�ெசய்  இைணப்ைபப் பாரக்்க�ம்). 

�/ப்& எண்: 18) ஆய்�ப் ப��;ன் [ைமய மண்டலம் மற்ம் இைடயக 

மண்டலம் (�ரங்க �த்தைக;ன் �ற்றள�ல் 10 34 ஆரம்)] �ரிவான 

உ;ரியல் ஆய்� ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்1ம். தாவரங்கள் மற்ம் 

�லங்3னங்களின் �வரங்கள், அKந்�வ*ம், உள்�ர் மற்ம் RET 

இனங்கள், தனித்தனியாக, ைமய மற்ம் இைடயக மண்டலத்�ற்� 

தனித்தனியாக, அத்தைகய �தன்ைம கள ஆய்�ன் அ<ப்பைட;ல் 

வழங்கப்பட ேவண்1ம், இ� தற்ேபா�ள்ள �லங்3னங்களின் 

அட்டவைணைய ெதளிவாகக் �/க்3ற�. ஆய்�ப் ப��;ல் ஏேதzம் 

�ட்டWடப்படட் �லங்3னங்கள் காணப்பட்டால், அவற்ைறப் 

பா�காப்பதற்கான பட்ெஜட ் ஒ�க்`1க}டன் ேதைவயான �ட்ட�ம் 

மாநில வனம் மற்ம் வன�லங்�த் �ைற@டன் கலந்தாேலாcத்�, 

�வரங்கள் அளிக்கப்பட ேவண்1ம். அைத ெசயல்ப1த்த ேதைவயான 

நி� ஒ�க்`1 �ட்ட ம�ப்(ன் ஒ* ப��யாக ெசய்யப்பட ேவண்1ம். 

 ஆய்�ப் ப��"ன் Oரிவான உ"ரியல் ஆய்� [ைமய மண்டலம் 

மற்$ம் #ரங்க �த்தைக"ன் #ற்றளOல் 10 �P #ற்றள�க்� இைடயக 

மண்டலம்] ேமற்ெகாள்ளப்பட்4 ;��கள் அட்டவைணகள் 3.29 ;தல் 

3.30வைர ெகா4க்கப்பட4்ள்ளன. ஐந்  அட்டவைண II இனங்கள் உள்ளன 

மற்$ம் இ�பத்� இரண்4 இனங்கள் இந்�ய வனOலங்� சட்டம் 1972 இன் ப� 

அட்டவைண IV இன் Mழ் உள்ளன. ெமாத்தம் ப�ன்1ன்$ வைகயான 

பறைவகள் ஆய்�ப் ப��"ல் காணப்பட்டன. பறைவ"ன் ;க்�ய 

அச#்$த்தல் Oவசாயத்�ல் tச.்க்ெகால்(களின் பயன்பா4 ஆ�ம். அ8ந்  

வ�ம், உள்nர ் மற்$ம் RET இனங்கள் எ �ம் இல்ைல. ஆய்�ப் ப��"ல் 

அட்டவைண I இனங்கள் எ �ம் இல்ைல [ைமய மண்டலம் மற்$ம் இைடயக 

மண்டலம் (#ரங்க �த்தைக"ன் #ற்றளOல் 10 �.P. #ற்றள�)] 

;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்டம் ேமேல �3ப்�ட்4ள்ள இனங்கள் P  
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ேநர�யாகேவா அல்ல  மைற;கமாகேவா பாதகமான தாக்கத்ைத 

ஏற்ப4த்தப் ேபாவ�ல்ைல. 

�/ப்& எண்: 31) ஒ* காலக்ெக1�க்கான �ற்ேபாக்கான ப�ைமப் 

ப�� ேமம்பாட்1த் �ட்டம் அட்டவைண வ<�ல் தயாரிக்கப்பட்1 

(ேநரியல் மற்ம் அள� கவேரஜ், தாவர இனங்கள் மற்ம் 

காலக்ெக1ைவக் �/க்�ம்) சமர்ப்(க்கப்பட்1, மன�ல் ெகாண்1, 

அைதச ் ெசயல்ப1த்த ேவண்1ம். �ட்டத்�ன் ெதாடக்கத்�ல் �ன். 

ேதாட்டம் மற்ம் ஈ1ெசய்@ம் கா1 வளர்ப்(ன் கடட்ம் வாரியான �ட்டம், 

ேதாட்டத்�ன் `ழ் உள்ள ப�� மற்ம் நடப்பட ேவண்<ய இனங்கள் 

ஆ3யவற்ைறக் �/க்�ம் வைக;ல் ெதளிவாக பட்<ய�டப்பட 

ேவண்1ம். ஏற்கனேவ நட� ெசய்த �வரங்கைள அளிக்க ேவண்1ம். 

ப�ைமப் ப��க்� ேதர்ந்ெத1க்கப்பட்ட தாவர இனங்கள் அ�க 

�ற்ச�்ழல் ம�ப்ைபக் ெகாண்<*க்க ேவண்1ம் மற்ம் உள்�ர் 

மற்ம் yர்iக இனங்கள் மற்ம் மா�பாட்ைடத் தாங்�ம் இனங்கள் 

ஆ3யவற்/ற்� �க்3யத்�வம் அளிக்�ம் வைக;ல் உள்�ர் மக்க}க்� 

நல்ல பயன்பாட1் ம�ப்பாக இ*க்க ேவண்1ம். 

#ரங்க �த்தைகப் ப��"ல் #மார ் 0.54.0 ெஹக்ேடர ் மட்4ேம ;தல் 

ஐந்  ஆண்4களில் ப#ைமப் ப�� ேமம்பாட4்க்காகப் பயன்ப4த்தப்பட 

உள்ள . ேவம்), ெபாங்கUயா, �ன்னட்டா, ேக#வரினா ேபான்ற �ராந்�ய 

மரங்கள் �த்தைக எல்ைல மற்$ம் வ8த்தடங்கள் மற்$ம் ெசயல்படாத 

�ப்ைபகள் P  நடப்ப4ம். கா4 வளரப்்) �ட்டம் 4வ  அத்�யாயத்�ல் 

ெகா4க்கப்பட4்ள்ள . ப#ைம ப�� ேமம்பாட்4த் �ட்டத்�ன் Oவரங்கள் 

அட்டவைண எண் 4.13 இல் ெகா4க்கப்பட4்ள்ளன.  
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அட்டவைண 3.29 இைடயக மண்டலத்�ல் �லங்3னங்களின் 
பன்�கத்தன்ைம 

வரி
ைச 
எண் 

ெபா�வா
ன� 

ெபயர்/ஆ
ங்3லப் 
ெபயர் 

�1ம்பப் 
ெபயர் 

அ/�யல் 
ெபயர் 

வன�லங்
�களின் 
அட்டவ
ைண 

பட்<யல் 

பா�காப்& 
சட்டம் 1972 

IUCN 
cவ
ப்& 

பட்<
யல் 

தர� 

tச.்கள் 

1 
இந்�யன் 
ஹனி T  

அ�ேட அ�ஸ் ெசரானா 
அட்டவைண 

IV 
LC 

2 ஸ்ட்ரிப்4 
ைடகர ் 

நிம்ப(ேட 
டானஸ் 
�ெளக்�ப்பஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

3 
டவ்னி 
ேகாஸ்டர ்

நிம்ப(ேட 
டனஸ் 
சரய்்.ப்)ஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

4 க்ராஸ்
ேஷாப்ேபர ்

அக்ரி�ேட ைஹேரா�ளிப
ஸ் எஸ்� 

NL LC 

5 
ெரட் 
ெவய்ன்4   
டாரட்்டர ்

(ெபல்o(
ேட 

.ம்ெபட்ரம் 
ஃேபான்ஸ்ேகால
ம்� 

NL LC 

6 
ஆண்ட்  

ஃபாரU்.
ேட 

காம்ேபாேனாட
ஸ் O.னஸ் 

NL NL 

7 காமன் 
ைடகர ் 

நிம்ப(ேட 
டானஸ் 
ெஜ{�யா 

NL NL 

8 ட்ராகன்ப்
ைள  

ேகாம்�ேட 
ெசரேடாேகாம்ப
ஸ் �க்டஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

9 
Uல்க்eட் 
பட்டரப்்ேள   

நிம்ப(ேட டாைனேன NL LC 

10 
காமன் 
இந்�யன் 
க்ேரா  

நிம்ப(ேட rப்ேலாயா ேகார ்
அட்டவைண 

IV 
LC 

11 
ெலஸ்சர ் 
�ராஸ் 
ப்n  

ைலெசனி
ேட 

�.னா ஓ�ஸ் 
இண்�கா 

அட்டவைண 
IV 

LC 

ஊரவ்ன 

1 
காரட்ன் 
(சரட்்  

அகUேட 
கேலாடஸ்் 
ெவர.்கலர ்

NL LC 
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2 
ேபன் 
�ராட்ட4  
(சரட்்  

அகUேட 
.தனாெபான்�
ெசரியானா 

NL LC 

3 இந்�ய 
வால் 
(சரட்் 

ெகக்ேகா
னிேட 

ெஹUடாக்ைடல
ஸ் 
ஃ�ளOOரி�ஸ் 

Schedule IV NL 

4 �ரீன் 
ைவன் 
.ேநக் 

ெகாoப்ரி
ேட 

அேஹ ல்லா 
ந#தா 

Schedule IV NL 

5 
ராட்  
ஸ்ேனக்  

ெகாoப்ரி
ேட 

பத்யஸ் ;ேகாச  
Sch II (ப�� 

II) 
LC 

6 காமன்  
கைரட் 

எலாப்�ட் 
பாம்)கள் 

)ங்க�ஸ் 
ேக�லஐஸ் 

Schedule IV NL 

7 இந்�ய 
ேகாப்ரா 

எலாப்�ட் 
பாம்)கள் 

நஜா நஜா Sch II (Part II) LC 

8 ரஸ்ஸ(ன் 
ைவப்பர ்

Oெபரிேட Oேபர �செச( Sch II (Part II) LC 

9 
காமன்  
ஸ்�ன்க் 

.ன்.ேட ம)ய கரின4ஸ்  NL LC 

பா�ட்�கள் 

1 
இந்�ய 
Tல்ட ்
ெமௗஸ்  

 ;ரிேட ;ஸ் t4கா 
அட்டவைண 

IV 
NL 

2 இந்�யன் 
Tல்ட ்
ெமௗஸ்  

;ரிேட ;ஸ் t4கா 
அட்டவைண 

IV 
LC 

3 ஆ.ய 
ஸ்மால் 
;ங்2ஸ் 

ெஹரெ்பஸ்
�ேட 

ெஹரெ்பஸ்ெடஸ் 
ஜாவானிகஸ் 

அட்டவைண 
II 

LC 

4 இந்�யன் 
ஹேர  

ெலேபாரி
ேட 

ெலபஸ் 
நிக்ரிேகா(ஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

5 �ர�ன் 
ேரட் 

;ரிேட ராட்டஸ் 
நாரே்வ�கஸ் 

Schedule IV LC 

ஏவ்ஸ் 

1 
ேகாயல் �க்க(ேட r�னாUஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

2 கட்டேல 
எக்ேரட் 

ஆர�்ேட ))ல்கஸ் ஐ�ஸ் NL LC 
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3 காமன் 
ைமனா  

ஸ்டரன்ிேட 
அக்ரிேடாெதரஸ் 
�ரிஸ்�ஸ் 

NL LC 

4 ஹ�ஸ் 
�ரா  

ேகாரO்ேட 
ேகாரவ்ஸ்ஸ்ப்ெள
ண்டன்ஸ் 

NL LC 

5 ஆ.யன் 
�ரீன் T 
ஈட்டர ் 

ெமேரா�
ேட 

ெமேராப்ேசாரிய
ண்ட(ஸ் 

NL LC 

6 ேராஸ் 
ரிங்ெகட் 
பரM்ட்  

�ட்டா�(
ேட 

�ட்ட#லா 
�ராேமரி 

NL LC 

7 காமன் 
�ையல்  

ஃபா.யா
னிேட 

க4ரந்ிக்ஸ்  
க4ரந்ிக்ஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

8 ப்ளாக் 
ட்ேராங்
ேகா 

�க்¸ரிேட 
�ச�்�ஸ் 
மக்ேராெசர�்ஸ்  

அட்டவைண 
IV 

LC 

9 �ட் ெபக்கர ்
ேபார4் 

�.ேட �.ேட அட்டவைண 
IV 

LC 

10 ¹ ைடல்4 
ஸ்ேபேரா  

�க்¸ரிேட 
�க்¸ரஸ் 
ேமக்ேராெசரக்ஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

11 
�ேர  
ஃ�ராங்
ேகா(ன் 

ஃபா.யா
னிேட 

ஃ�ராங்ேகா(ன
ஸ் 
பாண்�mரியன
ஸ் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

12 �ரா 
ஃெபசண்ட் 

��(ேட ெசன்டே்ராபஸ் 
.ெனன்.ஸ் 

NL LC 

13 இந்�ய 
பண்4  
ெஹரான் 

ஆர�்ேட 
ஆர�்ேயாலா 
�ேர" 

அட்டவைண 
IV 

LC 

14 ஹ�ஸ் 
ஸ்ேபேரா 

பாெசரிேட பாஸ்ஸர ்
உள்நாட4் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

நீர ்வாழ்வன  

1 இந்�ய 
பரே்ராவ் 
�ராக் 

�க்ேராக்
ேளா.ேட 

ஸ்ேபேரா�கா 
�ரிO.ப் 

அட்டவைண 
IV 

LC 

*NL- பட்�ய(டப்படOல்ைல, LC- �ைறந்த கவைல, NT- அச#்$த்தoக்� 

அ��ல் (ஆதாரம்: கள ஆய்Oல் இனங்கள் கவனிப்)) 
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படம் 3.28 ைமய  மண்டலத்�ல் �லங்3னங்களின் பன்�கத்தன்ைம  

 

படம் 3.29 இைடயக மண்டலத்�ல் �லங்3னங்களின் பன்�கத்தன்ைம 
�ைற 

  

படம் 3.30 ைமய  மண்டலத்�ல் உள்ள �லங்3னங்களின் �1ம்ப 
வ<வங்களின் பன்�கத்தன்ைம 
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3%

Insects

Birds

Mammals

Reptiles

Amphibians

3

1 1 1 1

2

1 1 1 1

2 2

1 1 1

2

1 1 1 1

2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

N
y

m
p

h
al

id
ae

L
ib

el
lu

li
d

ae

G
o

m
p

h
id

ae

A
g

am
id

ae

S
ci

n
ci

d
ae

 M
u
ri

d
ae

S
tu

rn
id

ae

C
o
rv

id
ae

C
u

ca
li

d
ae

V
ip

er
id

ae

C
o

lu
b
ri

d
ae

E
la

p
id

 s
n
ak

es

A
cr

id
id

ae

L
ep

o
ri

d
ae

C
u

cu
li

d
ae

P
si

tt
ac

u
li

d
ae

A
rd

ei
d
ae

H
er

p
es

ti
d

ae

P
as

se
ri

d
ae

M
er

o
p

id
ae

D
ic

ru
ri

d
ae

N
u

m
b

er
 o

f 
S

p
ec

ie
s

Fauna Families



 
  

111 | P a g e  

 

 

படம் 3.31 இைடயக மண்டலத்�ல் உள்ள �லங்3னங்களின் �1ம்ப 
வ<வங்களின் பன்�கத்தன்ைம 

3.7.3. �<�ைர 

ஒட்4ெமாத்த &ழ(யல் &ழ்நிைல"ன் அவதானிப்)கள் மற்$ம் 

ம�ப்Tட்�ல் உ"ர ் )O"யல் மண்டலம், #ற்$ச&்ழல் மண்டலம், வாழ்Oட 

வைககள் மற்$ம் நிலப்பரப்), இயற்ைக வாழ்Oடங்களில் இ�ந்  Rரம், 

தாவரங்கள்/கா4 வைககள் மற்$ம் ஈரநில தளங்கள், ;க்�யமான பறைவப் 

ப��கள் ேபான்ற உணர�்றன் வாய்ந்த #ற்$ச&்ழல் வாழ்Oடங்கள் ேபான்ற 

Oவரங்கள் அடங்�ம். , ;க்�யமான வனOலங்�களின் இடம்ெபயர�் 

நைடபாைதகள் ேபான்றைவ. இத்தைகய அ�ப்பைடத் தகவல் அப்ப��"ன் 

நிைலைம மற்$ம் ஒட்4ெமாத்த #ற்$ச&்ழல் ;க்�யத் வத்ைதப் பற்3ய 

.றந்த )ரிதைல வழங்��ற . ;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்ட 

நடவ�க்ைகக�க்� எ�ராகப் பாரக்்கப்ப4ம் இந்த அ�ப்பைடத் தகவல், 

வனOலங்�கள் மற்$ம் �ராந்�யத்�ல் அவற்3ன் வாழ்Oடங்களில் 

அவற்3ன் தாக்கங்கைளக் கணிக்க உத��ற . தாவரங்கள், 

Oலங்�னங்கள், பா காக்கப்பட்ட ப��, இயற்ைக வாழ்Oடங்கள் மற்$ம் 

வனOலங்� இனங்கள் ேபான்றவற்3ன் இரண்டாம் நிைல இலக்�யங்களில் 

இ�ந்  ேசகரிக்கப்பட்ட தர� மற்$ம் தகவல்கள் ேசகரிக்கப்பட்4, 

உத்ேத.க்கப்பட்ட �ட்டப் ப��க்� அ��ல் வ.க்�ம் �ராமங்கள், கால்நைட 

வளரப்்பவரக்ள் மற்$ம் Oவசா"களிடU�ந்  உள்nர ் மக்களிடம் 

ஆேலாசைன மற்$ம் கலந் ைரயாடப்பட்ட . 
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3.8 ேபாக்�வரத்� ஆய்� 

 �ராைனட் சரக்� ேபாக்�வரத்�ன் அ�ப்பைட"ல் நடத்தப்பட்ட 

ேபாக்�வரத்  கணக்ெக4ப்�ல், ேசாள.ராமணி-இ�ம்)பாலம் சாைல 

மற்$ம் &ரம்பாைளயம்-ராமநாத)ரம் �ராம சாைல வ8யாக ேமற்� 

ப��"ல் 1.05 �P ெதாைலOல் அைமந் ள்ள க�லரம்ைல ேமஜர ் மாவட்ட 

சாைல (எம்�ஆர-்885) வ8யாக �ராைனட் ;க்�யமாக ெகாண்4 

ெசல்லப்ப4ம். 2.3�P வடேமற்�ப் ப��"ல் அைமந் ள்ள நத்தந்ைத �ராம 

e�"ன் ஊடாக க�லரம்ைல-எம்.�. ஆர-்885 e�ைய இைணக்�ம் �ண$. 

இரண்4 இடங்களில் ேபாக்�வரத்  அடரத்்� அளe4கள் ெசய்யப்பட்டன: 

1. க�லரம்ைல ேமஜர ்மாவட்ட சாைல (MDR-885) - �ட்டப் ப��"ன் ேமற்�ப் 

ப��"ல் 1.3 �.P. 

2.  நடந்ைத �ராம e� - �ட்டப் ப��"ன் வடேமற்�ப் ப��"ல் 2.3 �.P 

கனரக ேமாட்டார ் வாகனங்கள், இல�ரக வாகனங்கள் மற்$ம் 

இ�/1ன்$ சக்கர வாகனங்கள் என 1ன்$ வைககளின் Mழ் வாகனங்கைள 

காட். கண்காணிப்) மற்$ம் எண்ணி 1லம் 24 மணிேநரம் ெதாடரந்்  

ேபாக்�வரத்  அடரத்்� அளe4 ெசய்யப்பட்ட . சாைலகளில் ேபாக்�வரத்  

ெநரிசல் அ�கமாக இ�ப்பதால், ஒவ்ெவா� ©ப்�oம் ஒவ்ெவா� 

ஸ்ேடஷனிoம் ஒேர ேநரத்�ல் இரண்4 �றைமயான நபரக்ள் 

ஈ4ப4த்தப்பட்டனர ்- ேபாக்�வரத்ைத கணக்�4வதற்� இ� �ைசகளிoம் 

ஒ�வர.் ஒவ்ெவா� மணி ேநரத்�ன் ;�Ooம், )�தாக எண்}ம் ப��ம் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 

அட்டவைண 3.30 ேபாக்�வரத்� ஆய்� இடங்கள் 

நிைலயக் 

�/B1  

சாைல;ன் ெபயர் Aரம் மற்ம் 

�ைச 

சாைல வைக 

TS1  க�லர ்மைல 

;க்�ய மாவட்ட 

சாைல (MDR-885) 

ேமற்� பக்கம் 

1.3 �P 

;க்�ய மாவட்ட 

சாைல (இரண்4 

வ8) 

TS2  நடந்ைத �ராம 

சாைல 

வட�ழக்�ல் 2.3 

�.P 

�ராம சாைல 

(ஒற்ைற வ8) 

ஆதாரம்: GTMS FAE & TM 1லம் ஆன்-ைசட் கண்காணிப்) 
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அட்டவைண 3.31 தற்ேபா�ள்ள ேபாக்�வரத்� அள� 

நிைலயக் 

�/B1 

கனரக 

ேமாட்டார ்

வாகனங்கள் 

இல�ரக 

ேமாட்டார ்

வாகனங்கள் 

2/3 சக்கர 

வாகனங்கள் 

ெமாத்த PCU 

எண்  PCU எண்  PCU எண் PCU 

TS1 120 360 205 205 300 150 715 

TS2 50 150 50 50 180 90 290 

ஆதாரம்: GTMS FAE & TM 1லம் ஆன்-ைசட் கண்காணிப்) 

* PCU மாற்$ம் காரணி: HMV (�ரக்�கள் மற்$ம் ேப�ந் ) = 3, LMV (கார,் ¶ப் 

மற்$ம் ஆட்ேடா) = 1 மற்$ம் 2/3 சக்கர வாகனங்கள் = 0.5 

அட்டவைண 3.32 3ராைனட் மணிேநர ேபாக்�வரத்� ேதைவ 

ஒ� நாைளக்� �ராைனட் ேபாக்�வரத்  

�ரக்�களின் 

ெகாள்ளள� 

ஒ� நாைளக்� 

பயணங்களின் 

எண்ணிக்ைக 

PCU இல் ெதா�� 8 மணிேநரத்ைத 

க�த்�ல் 

ெகாண்4 PCU 

20Ts 1 3 3 

ஆதாரம்: அங்Mகரிக்கப்பட்ட #ரங்கத் �ட்டத்�(�ந்  ப�ப்பாய்� 

ெசய்யப்பட்ட தர� 

அட்டவைண 3.33 ேபாக்�வரத்� ெதா��;ன் �*க்கம் 

பாைத PCU இல் 

தற்ேபா ள்ள 

ேபாக்�வரத்  

அள� 

PCU இல் 

�ட்டப்பணி"ன் 

காரணமாக 

அ�கரிக்�ம் 

ேபாக்�வரத்  

PCU இல் 

ெமாத்த 

ேபாக்�வரத்  

அள� 

IRC - 1960 

இன் ப� 

PCU இல் 

மணிேநரத் 

�றன் 

க�லர ்

மைல 

;க்�ய 

மாவட்ட 

சாைல 

(MDR-885) 

715 3 738 1500 

நடந்ைத 

�ராம 

சாைல 

290 3 320 1200 

ஆதாரம்: GTMS FAE & TM 1லம் ஆன்-ைசட் கண்காணிப்) ப�ப்பாய்� 

#�க்கம் 
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இந்த �ட்டத்�ன் காரணமாக தற்ேபா ள்ள ேபாக்�வரத்  அள� IRC - 1960 

ஆல் பரிந் ைரக்கப்பட்ட வரம்ைப Oட அ�கமாக இ�க்கா . IRC 1960 இன் 

ப� தற்ேபா ள்ள �ராம சாைல ஒ� மணி ேநரத்�ல் 1,200 PCU ஐ ைகயாள 

;�bம் மற்$ம் ;க்�ய மாவட்ட சாைல ஒ� மணி ேநரத்�ல் 1500 PCU ஐ 

ைகயாள ;�bம், எனேவ இந்த ;ன்ெமா8யப்பட்ட ேபாக்�வரத்  

காரணமாக எந்த இைணப்)ம் இ�க்கா . 

3.9 ச�க ெபா*ளாதார �ழல் 

 �ட்டப் ப��"(�ந்  1 �P #ற்றளOல் ��"�ப்)/�ராமம் எ �ம் 

இல்ைல. ச1க-ெபா�ளாதார ஆய்� என்ப  #ற்$ச&்ழல் ஆய்Oன் 

இன்3யைமயாத ப��யா�ம். இப்ப��"ன் மக்கள்ெதாைக அைமப்), 

அ�ப்பைட வச�கைள வழங்�தல், e4, கல்O, #காதாரம் மற்$ம் ம�த் வ 

ேசைவகள், ெதா8ல், நீர ் வழங்கல், #காதாரம், தகவல் ெதாடர)், 

ேபாக்�வரத் , நில�ம் ேநாய்களின் ;ைற மற்$ம் ேகாOல்கள், வரலாற்$ 

நிைன�ச.்ன்னங்கள் ேபான்ற அம்சங்க�ம் இ�ல் அடங்�ம். அ�ப்பைட 

மட்டத்�ல். இ  �ட்டத்�ன் தன்ைம மற்$ம் அளைவப் ெபா$த்  

சாத்�யமான தாக்கத்ைத காட்.ப்ப4த்த�ம் கணிக்க�ம் உத�ம். 

 இந்த ;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்டத்�ன் காரணமாக அப்ப��"ன் ச1க-

ெபா�ளாதார நிைல கணிசமாக ேமம்ப4ம் என்$ எ�ரப்ாரக்்கப்ப4�ற . 

;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்டமான  ேநர� மற்$ம் மைற;க ேவைலவாய்ப்ைப 

வழங்�ம் மற்$ம் அந்த ப��"ல் உள்கடட்ைமப்) வச�கைள ேமம்ப4த்�, 

அவரக்ளின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத ேமம்ப4த் ம். 

3.9.1 ஆய்�ன் ேநாக்கங்கள் 

ச1க-ெபா�ளாதார ஆய்Oன் ேநாக்கங்கள் �ன்வ�மா$: 

  ;ன்ெமா8யப்பட்ட #ரங்கத் �ட்டத்�ன் ஆய்�ப் ப��"ல் வாNம் 

மக்களின் ச1க-ெபா�ளாதார நிைலைய ஆய்� ெசய்தல் 

  ஆய்�ப் ப��"ல் உள்ள மக்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்�ல் �ட்டத்�ன் 

தாக்கத்ைத ம�ப்�4தல் 

  ச1க ேமம்பாட4் நடவ�க்ைககைளப் பரிந் ைரக்க ஆய்�ப் 

ப��"ல் எ4க்கப்பட ேவண்4ம். 
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3.9.2 ேவைல;ன் ேநாக்கம் 

 ப��"ன் ச1க-ெபா�ளாதார &ழைல இரண்டாம் நிைல 

1லங்களி(�ந்  ஆய்� ெசய்தல்; 

 தர� ேசகரிப்) & ப�ப்பாய்� 

 �ட்ட தாக்கத்�ன் கணிப்) 

 தணிப்) நடவ�க்ைககள் 

3.9.3 நாமக்கல் மாவட்டத்�ன் நிர்வாக அைமப்& 

 மாவட்டம் 2 வ�வாய் ேகாட்டங்கள், 8 தாoகாக்கள், 30 வ�வாய் 

ஃ�ரக்ாக்கள் மற்$ம் 454 வ�வாய் �ராமங்கள் (�N �ராமங்கள் உட்பட) 

�ரிக்கப்பட்4ள்ள . உள்nர ்ஏற்பா4க�க்காக, மாவட்டம் 5 நகராட்.கள், 15 

ஊராட். ஒன்3யங்கள், 19 ட�ன் பஞ்சாயத் கள் மற்$ம் 331 �ராம 

பஞ்சாயத் களாக �ரிக்கப்பட்4ள்ள . மைல"ல் ெவ3சே்சா�ய 

ேகா"(ன் வடேமற்� மற்$ம் ெதற்�ச ்#வரக்ளில் காணப்ப4ம் கல்ெவட்�ல் 

��வைரக்கால் �3ப்�டப்பட்4ள்ள . இ  நம் நாட்�ன் �ற ப��க�க்� 

அ{ப்பப்ப4ம் ;ட்ைடகளின் ெப�ம்ப��ைய உற்பத்� ெசய்வதாoம், 

"ேகா8ப்பண்ைண" என்$ம் அைழக்கப்ப4�ற , ஏெனனில் இ  ஏராளமான 

ேகா8ப்பண்ைணகைளக் ெகாண்4ள்ள  மற்$ம் இப்ேபா  ";ட்ைட நகரம்" 

என்$ம் அைழக்கப்ப4�ற . 

2011 ஆம் ஆண்�ல், நாமக்கல் மாவட்டத்�ல் 857321 ஆண்க�க்� 869280 

ெபண்களில் பா(ன O�தம் 979 உடன் 1726601 மக்கள் ெதாைக இ�ந்த . 

3.9.4 ஆய்� ப�� 

இ*க்'ர் 3ராமம் 

இ�க்2ர ் என்ப  தUழ்நாட்�ன் நாமக்கல் மாவட்டத்�ல் உள்ள 

பரமத்�-ேவ�ர ் தாoகாOல் உள்ள ஒ� ெபரிய �ராமமா�ம், இ�ல் 

ெமாத்தம் 786 �4ம்பங்கள் வ.க்�ன்றன. இ�க்2ர ் �ராமத்�ன் 

மக்கள்ெதாைக 2733, இ�ல் 1343 ஆண்கள், 1390 ெபண்கள், 2011 மக்கள்ெதாைக 

கணக்ெக4ப்�ன்ப� இ�க்2ர ்�ராமத்�ன் சராசரி பா(ன O�தம் 1035 ஆக 

உள்ள , இ  தUழ்நா4 மாநில சராசரியான 996ஐ Oட அ�கமா�ம். 

நடந்ைத 3ராமம் 

�ராமத்�ன் ெமாத்த )O"யல் பரப்பள� 1191.25 ெஹக்ேடர.் 

நடண்ைட"ல் ெமாத்த மக்கள் ெதாைக 2,838 ஆ�ம், இ�ல் ஆண் மக்கள் 

ெதாைக 1,424 ஆக�ம், ெபண் மக்கள் ெதாைக 1,414 ஆக�ம் உள்ள . 
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நடண்ைட �ராமத்�ன் கல்Oய3� O�தம் 60.29% இ�ல் 71.91% ஆண்க�ம் 

48.59% ெபண்க�ம் கல்Oய3� ெபற்$ள்ளனர.் நடந்ைத �ராமத்�ல் #மார ்

882 e4கள் உள்ளன. நடண்டா"ன் சராசரி பா(ன O�தம் 993. 

3.9.5 அ<ப்பைட வச�கள்  

 உடல் உள்கட்டைமப்) வச�களின் .றந்த ெநட்ெவாரக்் (நன்� 

கட்டப்பட்ட சாைலகள், ர"ல் இைணப்)கள், நீரப்்பாசனம், Uன்சாரம் 

மற்$ம் ெதாைலத்ெதாடர)், தகவல் ெதா8ல்Xட்பம், சந்ைத ெநட்ெவாரக்் 

மற்$ம் ச1க உள்கட்டைமப்) ஆதர�, அதாவ  #காதாரம் மற்$ம் கல்O, 

நீர ்மற்$ம் #காதாரம், கால்நைட ேசைவகள் மற்$ம் 2ட்4ற�) �ராமப்)ற 

ெபா�ளாதாரத்�ன் வளரச்.்க்� அவ.யம். கள ஆய்Oன் 

அ�ப்பைட"ல் அப்ப��"ல் உள்ள உள்கட்டைமப்) வச�கள் �3த்  

ஆய்� ெசய்யப்பட்4ள்ள . இந்த ஆய்Oல், அந்த இடத்ைதச ் #ற்3 10 �.P., 

#ற்றளOல் உள்ள �ராமங்கள் ஆய்� ெசய்யப்பட்4ள்ளன. இப்ப��"ல் 

உள்ள உள்கட்டைமப்) வச�கள் Mேழ ெகா4க்கப்பட்4ள்ளன.அைனத்  

அ�ப்பைட வச�க�டன் 2�ய கல்O (உயரக்ல்O, கல்�ரிகள், 

பல்கைலக்கழகங்கள், ம�த் வக் கல்�ரி, ேபாக்�வரத்  வச�கள், ர"ல் 

நிைலயம், ேப�ந்  நிைலயப் ப��, �ட்டப் ப��"(�ந்  வட�ழக்�ல் 

22.6 �P ெதாைலOல் மாவட்டத் தைலைமயகம்.
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அட்டவைண 3.34 ஆய்�ப் ப��;ன் மக்கள் ெதாைக மற்ம் கல்�ய/� தர� 

வரி
ைச 
எண் 

அள�*க்கள்/ 
3ராமத்�ன் 

ெபயர் 

3ராமத்
�ன் 

ெமாத்த 
மக்கள் 

ெதா
ைக 

ெமா
த்த 

மக்க
ள் 

ெதா
ைக 

ஆண்
கள் 

ெமா
த்த 

மக்க
ள் 

ெதா
ைக 
ெப
ண் 

0-6 
வய�க்�

ட்பட்ட 
ஆண்கள் 

0-6 
வய�க்�

டப்ட்ட 
ெபண்கள் 

ST 
மக்க

ள் 
ெதா
ைக 

SCமக்
கள் 

ெதா
ைக 

ெமாத்
த 

எ?த்த
/� 

�3த
ம் 

ெபண் 

ST SC 
எ?த்த

/� 
�3தம் 

1 
அக்ரஹார�ன்
னத்Rர ்

2173 1046 1127 81 90 
0 

465 1349 
0 

243 575 

2 ஆனங்2ர ் 5795 2693 3102 103 68 0 1594 1333 0 836 591 
3 அரிrரப்ட்� 437 218 219 18 20 0 160 243 0 79 103 

4 
ேதவனாம்பா
ைளயம் 

1358 679 679 54 50 
0 

441 966 
0 

215 430 

5 எல்லம்பள்ளி 2444 1205 1239 88 91 0 672 1478 0 349 659 

6 
ேகாபனாம்பா
ைளயம் 

3217 1741 1476 87 98 
0 

302 2395 
0 

153 977 

7 இ4ம்பன்�ளம் 1182 599 583 49 37 0 5 884 0 2 396 
8 இ�க்2ர ் 2733 1343 1390 121 113 0 755 1641 0 395 698 
9 இ�ட்டாைன 786 409 377 39 30 0 128 481 0 61 186 

10 க�லக்�3ச.் 3775 1883 1892 178 140 0 541 2580 0 275 1140 
11 Mரம்tர ் 2894 1429 1465 130 123 4 1074 1816 3 563 789 
12 Mழ்சத்தம்tர ் 2908 1429 1479 144 127 0 771 1766 0 392 763 
13 ேகா¹ர ் 1399 677 722 50 43 0 444 807 0 222 330 
14 ேகாலாரம் 2690 1291 1399 111 105 0 909 1752 0 472 763 
15 ேகா¼ர ் 3060 1537 1523 131 129 0 811 1944 0 409 811 

16 
ெகாத்தமங்கல
ம் 

2534 1244 1290 114 108 
8 

652 1665 
4 

343 729 
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17 �டசே்சரி 1989 993 996 87 82 0 608 1259 0 294 539 
18 �ன்னமைல 2157 1076 1081 117 90 0 442 1218 0 216 428 

19 
��ம்பலமஹா
ேதO 

2013 1012 1001 85 74 
0 

290 1275 
0 

143 541 

20 மணிே◌கநாதம் 1823 928 895 99 65 9 240 1157 4 119 479 
21 ேமல்சத்தம்tர ் 1284 650 634 66 43 0 403 757 0 200 306 
22 நடந்ைத 2838 1424 1414 117 109 0 644 1711 0 313 687 
23 நல்�ர ் 5245 2725 2520 217 234 2 1673 3622 1 835 1472 

24 
நரவ�ர ்
ெதாட்�பாைள
யம் 

1748 907 841 94 67 
0 

269 1018 
0 

139 414 

25 
ெபரியேசாளி
பாைளயம் 

4181 2083 2098 200 160 
0 

1009 2354 
0 

494 983 

26 �ல்�ர ் 1931 943 988 85 70 0 770 1199 0 393 532 
27 �ரண்டகம் 1467 741 726 76 53 0 360 806 0 175 323 

28 
ெபாஞ்ைச 
இைடயர ்
Mழ்;கம் 

4028 1982 2046 172 153 
0 

922 2692 
0 

462 1184 

29 ராமேதவம் 1906 957 949 86 68 0 640 1110 0 319 452 

30 
ராசம்பாைளய
ம் 

2583 1287 1296 121 114 
8 

961 1608 
4 

490 707 

31 
எஸ்.ெகாண்டல
ம் 

4896 2459 2437 234 184 
21 

643 3137 
10 

329 1322 

32 
சரக்்காரெ்ச�க
( 

2084 1053 1031 87 93 
0 

756 1227 
0 

373 483 

33 ெசல்�ர ் 3152 1528 1624 127 130 0 953 1936 0 497 835 
34 mரப்பள்ளி 1342 677 665 61 56 0 357 841 0 173 339 

35 
.$நல்(க்ேகா
"ல் 

934 451 483 44 42 
0 

164 534 
0 

89 229 

36 .த்தம்tண்� 3131 1550 1581 125 128 45 1030 1904 19 531 796 
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37 
#ள்ளிபாைளய
ம் 

1808 909 899 97 77 
0 

729 1059 
0 

349 460 

38 
�.க�ண்டம்பா
ைளயம் 

1189 615 574 68 63 
26 

12 741 
12 

5 305 

39 �ண்டமங்கலம் 3189 1593 1596 149 124 0 716 1827 0 369 783 
40 �4மால் 1558 800 758 73 63 0 583 905 0 290 370 

41 
வடகைர 
ஆத்Rர ்

6960 3495 3465 338 298 
0 

1460 4414 
0 

728 1910 

42 
Oல்(பாைளய
ம் 

2339 1187 1152 126 90 
0 

582 1273 
0 

288 519 

43 
eராணம்பா
ைளயம் 

2451 1191 1260 93 89 
2 

380 1580 
1 

196 687 

 

அட்டவைண 3.35 ஆய்�ப் ப��;ல் உள்ள மற்ற வச�கள் 

வரி
ைச 

எ
ண் 

�ராமம் 
ெபயர ்

அர
# 

ெதா
டக்
கப்
பள்
ளி 

அர# 
ெதா
8ற்ப
"ற்
. 

பள்
ளி 

ஆர
ம்ப 
#

கா
தா
ர 
 

ைண 
ைம
யம் 

#த்
�க
ரிக்

கப்ப
டாத 

�
ழா
ய் 
நீர ்

ஆ
$/ 
கா
னா 

ெமா
த்த 

#கா
தார 
�ரச்
சார

ம் 

ெதா
ைல
ேப. 

ெபா
  
ேப
�ந்
  
ேச
ைவ 

�
ராவ

ல் 
(�ச்
சா) 
சா

ைல
கள் 

வணி
க 

வங்� 

Oவ
சாய 
கடன் 
சங்க
ங்கள் 

#
ய 
உ
த
O
க் 
�
N 

சத் 
ண� 
ைம

யங்க
ள்-

அங்
கன்
வாட் 

ச1க 
ைமய

ம் 

ப
வர ்
சப்
ைள 

1 
அக்ரஹார
�ன்னத்R
ர ்

1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

2 ஆனங்2ர ் 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
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3 
அரிrரப்ட்
� 

1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

4 
ேதவனாம்
பாைளயம் 

1 2 0 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

5 
எல்லம்பள்
ளி 

1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

6 
ேகாபனாம்
பாைளயம் 

1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

7 
இ4ம்பன்
�ளம் 

1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

8 இ�க்2ர ் 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

9 
இ�ட்டா
ைன 

1 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

10 
க�லக்�3
ச.் 

1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Mரம்tர ் 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

12 
Mழ்சத்தம்
tர ்

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

13 ேகா¹ர ் 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
14 ேகாலாரம் 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
15 ேகா¼ர ் 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

16 
ெகாத்தம
ங்கலம் 

1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

17 �டசே்சரி 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

18 
�ன்னம
ைல 

1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

19 
��ம்பலம
ஹாேதO 

1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

20 
மணிே◌க
நாதம் 

1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
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21 
ேமல்சத்த
ம்tர ்

1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

22 நடந்ைத 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 
23 நல்�ர ் 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

24 
நரவ�ர ்
ெதாட்�பா
ைளயம் 

2 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 

25 
ெபரியேசா
ளிபாைள
யம் 

1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

26 �ல்�ர ் 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
27 �ரண்டகம் 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

28 
ெபாஞ்ைச 
இைடயர ்
Mழ்;கம் 

1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

29 ராமேதவம் 1 2 0 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

30 
ராசம்பா
ைளயம் 

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

31 
எஸ்.ெகா
ண்டலம் 

1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

32 
சரக்்கார்
ெச�க( 

1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

33 ெசல்�ர ் 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
34 mரப்பள்ளி 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

35 
.$நல்(க்
ேகா"ல் 

1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

36 
.த்தம்t
ண்� 

1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

37 
#ள்ளிபா
ைளயம் 

1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
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38 
�.க�ண்ட
ம்பாைளய
ம் 

1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 

39 
�ண்டமங்
கலம் 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

40 �4மால் 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

41 
வடகைர 
ஆத்Rர ்

1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

42 
Oல்(பா
ைளயம் 

1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

43 
eராணம்
பாைளயம் 

1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

 

அட்டவைண 3.36 ஆய்�ப் ப��;ல் ெதாடர்& மற்ம் ேபாக்�வரத்� வச�கள் 

வ. 
எ

ண் 

3ராமம் 
ெபயர் 

<
ரா
க்ட
ர்க
ள் 

�
லங்
�க
ளா
ல் 

இய
க்க
ப்ப
1ம் 
வ

ண்
<க
ள் 

தா
ர் 
சா
ைல

எ
<
ம் 

வ
ணி
க 
வ
ங்
3 

'
ட்
1
ற
� 
வ
ங்
3 

�
வ
சா
ய 
க
ட
ன் 
ச
ங்
க
ங்
க
ள் 

ெபா
� 
�
நி

ேயா
க 
அ

ைம
ப்& 
(PDS 

மண்
<ஸ்
/வழ
க்க
மா
ன 
சந்
ைத 

வா
ரா
ந்
�
ர 

ஹா
ட் 

ேவ
ளா
ண் 
சந்
ைத
ப்ப
1த்
தல் 
சங்
கம் 

�வ
சாய 
பய
ன்

பாட்
<ற்

கான 
Wன்
சார

ம் 

வ
ணி

க 
பய
ன்

பாட்
<ற்

கான 
Wன்
சார

ம் 

�வசாய
ப் 

ெபா*ட்க
ள் (�தல்) 

உற்ப
த்�

யாளர்
கள் 

ெபா*
ட்கள் 

(�தல்
) 

ைக
�

ைன
ப் 

ெபா
*ட்
கள் 
(�

தல்) 

வனப்
ப�� 
(ெஹ

க்ேடரி
ல்) 

�ைத
க்கப்ப

ட்ட 
நிகரப் 
ப�� 
(ெஹ

க்ேடரி
ல்) 

1 
அக்ரஹார

�ன்னத்
Rர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 க�ம்) 
ெவல்
லம் 

 0 420.16 
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2 
ஆனங்2ர ்

2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 
ேவரக்்கட

ைல 
  0 1384.87 

3 
அரிrரப்ட்

� 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ேசாளம்   0 218.6 

4 
ேதவனாம்
பாைளய

ம் 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 க�ம்)   0 613.18 

5 
எல்லம்பள்

ளி 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 க�ம்) 

ெவல்
லம் 

 0 474.96 

6 

ேகாபனா
ம்பாைள

யம் 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 க�ம்) 

ெவல்
லம் 

ஹா
ேலா 

�
ளா
க் 

கற்
கள் 

0 321.62 

7 
இ4ம்பன்

�ளம் 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 க�ம்) 

ெவல்
லம் 

 0 388.9 

8 
இ�க்2ர ்

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 க�ம்) 
;ட்
ைட 

 0 713.3 

9 
இ�டட்ா

ைன 
2 2 1 2 2 2 2 

1 
 

2 2 2 1 1 
ேவரக்்கட

ைல 
  0 395.64 

10 
க�லக்�

3ச.் 
2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 க�ம்)   0 589.12 

11 Mரம்tர ் 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 க�ம்)   0 424.04 

12 
Mழ்சத்தம்

tர ்
2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 ெநல்   0 630.97 

13 
ேகா¹ர ்

2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
ேவரக்்கட

ைல 
  0 465.68 

14 
ேகாலாரம் 

2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
மரவள்ளி

க் �ழங்� 

 

  0 681.14 

15 ேகா¼ர ் 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 க�ம்)   0 405.23 
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16 
ெகாதத்ம

ங்கலம் 
2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 க�ம்) 

ெவல்
லம் 

 0 404.32 

17 �டசே்சரி 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 க�ம்)   0 635.54 

18 
�ன்னம

ைல 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

ேவரக்்கட
ைல 

  0 540.86 

19 
��ம்பல
மஹாேத

O 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 க�ம்) 

ெவல்
லம் 

 0 451.32 

20 

மணிே◌க
நாதம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 க�ம்) 

ஆஸ்
ெபஸ்
டாஸ் 
தாள் 

 0 637.16 

21 
ேமல்சதத்

ம்tர ்
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

ேவரக்்கட
ைல 

  0 417.8 

22 
நடந்ைத 

2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
மரவள்ளி

க் �ழங்� 

 

  0 589.88 

23 
நல்�ர ்

2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
மரவள்ளி

க் �ழங்� 

 

  0 662.13 

24 

நரவ�ர ்
ெதாட்�
பாைளய

ம் 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ேசாளம்   0 291.42 

25 
ெபரிய

ேசாளிபா
ைளயம் 

2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 க�ம்) 
ெவல்
லம் 

 0 907.7 

26 �ல்�ர ் 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 க�ம்)   0 530.14 

27 
�ரண்டக

ம் 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

ேவரக்்கட
ைல 

  0 325.92 

28 
ெபாஞ்ைச 
இைடயர ்
Mழ்;கம் 

2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 க�ம்) 
ெவல்
லம் 

 0 728.25 
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29 
ராமேதவ

ம் 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 

ேவரக்்கட
ைல 

  0 723.71 

30 
ராசம்பா
ைளயம் 

2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 ேசாளம் 
;ட்
ைட 

 0 364.26 

31 
எஸ்.ெகா
ண்டலம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 க�ம்) 
ெவல்
லம் 

 0 532.4 

32 
சரக்்கார்
ெச�க( 

2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
மரவள்ளி
க் �ழங்� 

  0 607.06 

33 
ெசல்�ர ்

2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 க�ம்) 
ெவல்
லம் 

 0 432.8 

34 
mரப்பள்ளி 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
மரவள்ளி
க் �ழங்� 

;ட்
ைட 

 0 430.75 

35 
.$நல்(
க்ேகா"ல் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 க�ம்) 
ெவல்
லம் 

 0 373.19 

36 
.த்தம்t

ண்� 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 க�ம்)   0 888.69 

37 
#ள்ளிபா
ைளயம் 

2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 க�ம்) 
ெவல்
லம் 

 0 656.03 

38 

�.க�ண்ட
ம்பாைள

யம் 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 க�ம்) 

அட்
ைட 
பல
ைக 

 0 392.23 

39 
�ண்டமங்

கலம் 
2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 CORN 

;ட்
ைட 

 0 694.84 

40 �4மால் 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 க�ம்)   0 599.01 

41 
வடகைர 
ஆத்Rர ்

2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 COCONUT   0 898.3 

42 
Oல்(பா
ைளயம் 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 MAIZE 
;ட்
ைட 

 0 640.66 

43 
eராணம்
பாைளய

ம் 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 க�ம்) 

;ட்
ைட 

 0 481.76 
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3.9.6 பரிந்�ைர மற்ம் பரிந்�ைர 

கல்O �3த்த O8ப்)ணரை்வ மக்க�க்� ஏற்ப4த்த�ம், .றந்த 

வாழ்வாதாரத்ைதப் ெபற�ம் O8ப்)ணர�் நிகழ்ச.் நடத்தப்பட ேவண்4ம் 

மக்கள் #யெதா8ல் ெசய்பவரக்ளாக, �3ப்பாக ெபண்கள் மற்$ம் 

ேவைல"ல்லாத இைளஞரக்�க்� ெதா8ல் ப"ற்.த் �ட்டம் ஏற்பா4 

ெசய்யப்பட ேவண்4ம். த�� மற்$ம் �றன்களின் அ�ப்பைட"ல் உள்nர ்

ச1கம் O�ம்பப்படலாம். நீண்ட கால மற்$ம் �$�ய கால ேவைல 

வாய்ப்)கைள உ�வாக்க ேவண்4ம்.ம�த் வ வச�கைள மக்கள் எளிதாகப் 

ெபற #காதாரப் பா காப்) ைமயம் மற்$ம் ஆம்)லன்ஸ் வச� 

ஏற்ப4த்தப்பட ேவண்4ம். ஆபத் கைள உள்ளடக்�ய .�சை்சக்காக 

ெதாைலRர இடங்க�க்�ச ் ெசல்வைதத் தOரக்்க, அந்த இடத்�ல் 

மகப்ேப$ வச�ைய ஏற்ப4த்த ேவண்4ம். அ மட்4மல்லாமல், 

இப்ப��கள் பல்ேவ$ ேநாய்களால் பா�க்கப்ப4ம் ப��களாக 

இ�ப்பதால், �ட்டத்ைதச ் #ற்3bள்ள �ராம மக்க�க்� .றந்த #காதார 

வச�கைள வழங்�வதற்� ;ன்{ரிைம அ�ப்பைட"ல் நeன 

வச�க�டன் 2�ய ம�த் வமைனைய ைமயமான இடத்�ல் �றக்க 

ேவண்4ம். ஒ� ெசயல் �ட்டத்ைத உ�வாக்�ம் ேபா , ஒ க்கப்பட்ட மற்$ம் 

பா�க்கப்படக்2�ய �Nக்களின் Mழ் வ�ம் மக்கைளக் கண்ட3வ  

Uக�ம் ;க்�யம். ெசயல் �ட்டங்கைள உ�வாக்�ம் ேபா  .றப்) 

ஏற்பா4க�டன் இந்த �Nக்க�க்� .றப்) கவனம் ெசoத்த ;�bம். 

3.9.7 �*க்கம் & �<� 

ஆய்�ப் ப��"ல் உள்ள ச1க-ெபா�ளாதார ஆய்� அதன் 

மக்கள்ெதாைக, சராசரி �4ம்ப அள�, கல்Oய3� O�தம் மற்$ம் பா(ன 

O�தம் ேபான்றவற்ைறப் பற்3ய ெதளிவான படத்ைத அளிக்�ற . மக்கள் 

ெதாைக"ல் ஒ� ப��"னர ்தங்கள் நாைள நடத்த நிரந்தர ேவைல"ன்3 

அவ�ப்ப4வ ம் கண்ட3யப்பட்4ள்ள - இன்ைறய வாழ்க்ைக. நீண்ட கால 

அ�ப்பைட"ல் தங்க�ைடய நிைலத்தன்ைமக்காக ஓரள� வ�மானம் ஈட்ட 

ேவண்4ம் என்பேத அவரக்ளின் எ�ரப்ாரப்்). ;ன்ெமா8யப்பட்ட �ட்டம், 

அப்ப��"ல் உள்ள ேவைல வாய்ப்ைப ேமம்ப4த் வதன் 1லம், உள்nர ்

மக்க�க்� ;ன்{ரிைம ேவைலகைள வழங்�வைத ேநாக்கமாகக் 

ெகாண்4ள்ள  மற்$ம் அைதெயாட்� ச1க தரத்ைத ேமம்ப4த் ம். 
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அத்�யாயம் 4 

எ�ர்பார்க்கப்பட்ட �ற்�ச�்ழல் தாக்கங்கள் மற்�ம் தணிப்�  

நடவ�க்ைககள் 

4.0 !ன்#ைர 

 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ரங்க நடவ�க்ைக�ன் காரணமாக பல்ேவ� 

�ற்�ச�்ழல் பண்�களில் ேநர�யாக ம் மைற�கமாக ம் �ற்�ச�்ழல் 

பா!ப்�கள், ெசயல்பாட்# மற்�ம் $ந்ைதய ெசயல்பாட்�ன் ேபா& �ற்'(ள்ள 

�ழ)ல் உ+வாக்கப்ப#ம். கனிம ைவப்�களின் நிகழ் , -'ப்$ட்ட தளம், 

அவற்'ன் �ரண்டல், ெப+ம்பா/ம், �ழல் நட்� ெசயல்பாட்ைடத் த0ர ேவ� எந்த 

0+ப்பத்ைத(ம் அ2ம!க்கா&. நிைலயான வளரச்3்ைய உ�!ெசய்(ம் 

வைக�ல் �ற்�ச�்ழல் சமநிைலைய பராமரிக்-ம் வைக�ல் �ைறகள் 

ேதரந்்ெத#க்கப்பட ேவண்#ம். 

 �ரங்க நடவ�க்ைக(டன் �ற்�ச�்ழைலத் தக்கைவக்க, தற்ேபா&ள்ள 

�ற்�ச�்ழல் �ழ்நிைல�ல் ஆய் கைள ேமற்ெகாள்வ& மற்�ம் பல்ேவ� 

�ற்�ச�்ழல் 5�களின் தாக்கத்ைத ம!ப்$#வ& அவ3யம். நிைலயான 

வளங்கைளப் $ரித்ெத#ப்பதற்கான ெபா+த்தமான ேமலாண்ைமத் 

!ட்டங்கைள உ+வாக்க இ& உத ம். 

�ற்�ச�்ழல் தாக்க ம!ப்7ட்�ல் $ன்வ+ம் அள +க்கள் �க்8யத்&வம் 

வாய்ந்தைவ மற்�ம் 0ரிவாக 0வா!க்கப்ப#8ன்றன 

  நில �ழல் 

  மண் �ழல் 

 நீர ்�ழல் 

  காற்� �ழல் 

  இைரசச்ல் �ழல் 

  ச:க ெபா+ளாதார �ழல் 

  உ�ரியல் �ழல் 

 !ட்ட தளத்!ல் அ�ப்பைட �ற்�ச�்ழல் நிைல�ன் அ�ப்பைட�ல், 

பா!க்கப்படக்5�ய �ற்�ச�்ழல் காரணிகள் (தாக்கங்கள்) கண்ட'யப்பட்#, 

அள0டப்பட#் ம!ப்7# ெசய்யப்ப#8ன்றன. 
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4.1 நிலச ்�ழல் 

4.1.1 எ�ர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

 -வாரி ெசயல்பாட்�ன் காரணமாக நிலச�்ழ)ல் எ!ரப்ாரக்்கப்ப#ம் 

�க்8ய தாக்கம் நிலப்பரப்$ல் ஏற்ப#ம் மாற்றம், நிலத்!ன் பயன்�ைற�ல் 

ஏற்ப#ம் மாற்றம். -வாரி -த்தைகக்- 0ண்ணப்$த்த ெமாத்த பரப்பள  4.34.0 

ெஹக்ேடர ் ஆ-ம், தற்ேபா&ள்ள 5 -வாரிகள் மற்�ம் 1 �ன்ெமா�யப்பட்ட 

-வாரி உட்பட ெமாத்த பரப்பள  18.71.5 ெஹக்ேடர ் ஆ-ம். �ன்ெமா�யப்பட்ட 

!ட்டப் ப-!, �ன்ெமா�பவரின் ெசாந்த பட்டா நிலம், இந்த -த்தைகக்- 

0ண்ணப்$த்த ப-!�ல் எந்த வன நில�ம் ஈ#பட0ல்ைல. �தல் 

ஐந்தாண்#கHக்- �ன்ெமா�யப்பட்ட !ட்டத்!ற்காக �ன்ெமா�யப்பட்ட 

அ!கபட்ச ஆழம், ToR பரிந்&ைரத்தப�, தைர மட்டத்!)+ந்& 39 M Nேழ உள்ள& 

மற்�ம் நிலத்த� நீர ் அட்டவைணைய ெவட்டா&. !ட்டம் -'ப்$ட்ட தளத்!ல் 

உள்ள&.  

4.1.2 தணிப்� நடவ�க்ைககள் 

 !ட்டத்!ல் உள்ள -வாரி நடவ�க்ைககள் காரணமாக நில பயன்பாட்# 

�ைற மாற்றப்ப#ம். பாதகமான 0ைள கைள -ைறக்க, $ன்வ+ம் 

கட்#ப்பாட#் நடவ�க்ைககள் ெசயல்ப#த்தப்ப#ம்: 

 ஓபன்காஸ்ட் �ரங்க �ைற�ல் நிலத்!ன் Rர�  அற்பமான&, -வாரி�ன் 

ெசயல்பா# ��ந்த&ம், நிலம் ப-!யள0ல் ெகாட்டப்பட்ட ெபா+ட்களால் 

நிரப்பப்பட்#, ப-!�ன் ஒ+ ப-! மைழநீைர ேசகரிக்க 

அ2ம!க்கப்ப#ம், இ& தற்கா)க நீரத்்ேதக்கமாக ெசயல்ப#ம். 

8ராைனட் க� கள், அ!க �ைமகள் !ட, !ரவ அல்ல& வா( வ�0ல் 

எந்த நச�்க் க� கைள(ம் உற்பத்! ெசய்யா&. 

 ேமல் மண் அகற்றப்பட்# பா&காப்�த் தைட�ல் ப�ைமப் ப-! 

ேமம்பாட்�ற்-ப் பயன்ப#த்தப்ப#ம். 

 �ரங்க -த்தைகப் ப-!�ன் �ற்றள , அ+8/ள்ள நிலங்கHக்- ஒ) 

மற்�ம் ஒ) பர வைதத் த#க்க ப�ைமப் ப-!யாக மாற்றப்ப#ம். 

 -வாரி -�ையச ்�ற்'/ம் மைழ வ�கால் அைமத்தல் மற்�ம் மைழ�ன் 

ேபா& நிலத்த� நீரால் மண் அரிப்ைபத் த#க்க ம் மற்�ம் 

�ன்ெமா�யப்பட்ட ப-!க்-ள் பல்ேவ� பயன்பாட்�ற்காக �யல் நீைர 
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ேசகரிக்க ம் -ைறந்த உயரத்!ல் ஆக்கப்Tரவ்மான இடத்!ல் த#ப்� 

அைண கட்#தல். 

 �ள்கம்$ ேவ)கள் க+த்!யல் நிைல�ல் Mண்#ம் கட்டப்பட்#, 

ெபா&மக்கள் மற்�ம் கால்நைடகள் இயல்பாக Uைழவைதத் த#க்க, 24 

மணி ேநர�ம் பா&காப்� ேபாடப்ப#ம். 

4 2.  மண் �ழல் 

4.2.1 மண் �ழ&ன் 'தான தாக்கம் 

 !ட்ட காலத்!ல் ேமல் மண்ைண அகற்�வ& இல்ைல. 

4.2.2 மண் பா(காப்)ற்கான தணிப்� நடவ�க்ைககள் 

 ேமல் மண் பா&காப்� தைட�ல் பா&காக்கப்பட்# ஈரப்பதமான நிைல�ல் 

ைவக்கப்ப#ம். பா&காக்கப்பட்ட ேமல் மண், பா&காப்�த் தைட�ல் 

ப�ைம ப-!   ேமம்பாட்�ற்-ப் பயன்ப#த்தப்பட#், ேமல் ெபஞ்3ல் 

ேதாட்டத்!ற்-ப் பயன்ப#த்தப்ப#ம். 

 -வாரி ப-!�ல் இ+ந்& மைழநீர ்ெகாண்# ெசல்/ம் மண்ைண த#க்-ம் 

வைக�ல் !ட்டப் ப-!ையச ் �ற்' வ�கால்கள் அைமக்கப்ப#ம். இ& 

�ரங்க -�களில் மண் அரிப்� மற்�ம் வண்டல் ப�வைத த0ரக்்-ம் 

மற்�ம் ெபஞ்�களின் உ�!த்தன்ைமைய பராமரிக்-ம். 

4.2.3 க+,த் ெதாட்�  ேமலாண்ைம 

2.3.14. எ�ர்பார்த்த தாக்கம் 

 !டக்க� கள் 8ராைனட ்க� கள் வ�0ல் உள்ள&, இ& ெகாட்#ம் ேபா& 

எந்த நச�்க் க� கைள(ம் உற்பத்! ெசய்யா&. மைழநீர ் -வாரி -�க்-ள் 

ெசல்வைதத் த#க்க க� க் 8டங்ைகச ் �ற்'/ம் மைல வ�கால் 

அைமக்கப்ப#ம், ேம/ம் இந்த மைல வ�கால் இயற்ைக சாய் க்- மைழநீைர 

எளிதாக்க உத ம். 

 இந்த ஐந்தாண்# �ரங்கத் !ட்ட காலத்!ல் 40386M3 ேமல் மண் உற்பத்! 

ெசய்யப்ப#8ற&. ேமல் மண் பா&காப்�த் த#ப்�ச ் �வர ் �Yவ&ம் 

பா&காக்கப்பட்#, கட்# கட்#வதற்-ம், கா# வளரப்்பதற்-ம் 

பயன்ப#த்தப்ப#ம். இந்த �ரங்கத் !ட்ட காலத்!ல் உற்பத்! ெசய்யப்ப#ம் 

ெமாத்த க� கள் �மார ்20,027 M3 ஆ-ம் (8ராைனட் க�  + 3ைத +ம் பாைற) 

தற்கா)கமாக 8ழக்-ப் ப-!�ல் (l)91Mx (w) 41M x (h) 12.36M அள கHடன் 
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ெகாட்டப்ப#ம். மல்� ெலவல் டம்ப்$ங் :லம் -ப்ைபகள் �ைறயாக 

ெகாட்டப்ப#8ன்றன -ப்ைபகள் -0(ம் ேபா&, அைத �ப்பரில்  ஏற்', அந்தந்த 

இடங்களில், ெகாட்டப்ப#8ற&. 

4. .2.3.2  தணிப்� நடவ�க்ைககள்  

 -ப்ைப ெகாட்#ம் ப-!கைள �ற்'/ம் _ரவ்ா+ம் த#ப்� �வர,் மைழ 

வ�கால் அைமக்கப்ப#ம். 

 இைளப்பா�வதற்கான சரியான ேகாணம் பராமரிக்கப்பட ேவண்#ம் 

 ஸ்!ரத்தன்ைமக்காக -ப்ைப 8டங்-களின் M& �ல் ேபாட ேவண்#ம். 

 தா& ேதாண்#ம் இயந்!ரம் ெசயல்பாட்�ன் அ!க �ைமகள் 

ெகாட்டப்ப#ம் ப-!களி/ம் மண் அரிப்� &ரிதப்ப#த்தப்படலாம். 

�ரங்கத்!ல் இ+ந்& நச�்க் க� கேளா அல்ல& !டக்க� கேளா 

இல்லாததால், மண்ணின் தரம் ேமாசமாக பா!க்கப்ப#ம் என்� 

எ!ரப்ாரக்்கப்பட0ல்ைல. 

4.3  நீர் �ழல் (தாக்கம் மற்�ம் தணிப்� நடவ�க்ைககள்) 

4.3.1 ேமற்பரப்� மற்�ம் நிலத்த� நீர ்'( எ�ர்பார்க்கப்ப2ம் தாக்கம் 

 -வாரி�ன் ேபா& ரசாயனங்கள் அல்ல& அபாயகரமான ெபா+ட்கைளப் 

பயன்ப#த்தாததால், நீரின் தரத்!ல் �ரங்கத்தால் ஏற்ப#ம் தாக்கம் 3'யதாக 

இ+க்-ம் என எ!ரப்ாரக்்கப்ப#8ற&. -வாரி ெசயல்பாட்�ற்-, கம்$ 

அ�ப்பதற்- (ம��ழற்3 ெசய்யப்ப#ம்) தண்ணீர,் இYத்&ச ் ெசல்/ம் 

சாைலகளில் தண்ணீர ் ெதளிப்பதற்-ம், ப�ைம ப-!   ேமம்பாட்�ற்-ம் 

பயன்ப#த்தப்ப#ம். -வாரி�ன் இ�! ஆழம்  44 M மற்�ம் நீரம்ட்டம் 65M-

தைரமட்டத்!ற்- Nழ் ஆழத்!ல் காணப்ப#வதால், -வாரி ெசயல்பா# நிலத்த� 

நீர ்மட்டத்!ல் -�க்8டா&. 

4.3.2 தணிப்� நடவ�க்ைககள் 

நீர ் ேமலாண்ைமக்- $ன்வ+ம் தணிப்� நடவ�க்ைககள் 

பரிந்&ைரக்கப்ப#8ன்றன. 

 -வாரி பணி நீரம்ட்டத்!ற்- ேமல் ேமற்ெகாள்ளப்ப#ம். 

�ன்ெமா�யப்பட்ட !ட்டப் ப-!�ல் ேமற்பரப்� நீரந்ிைலகள் (ஓைடகள், 

கால்வாய், ஓைட ேபான்றைவ) -�க்-ெவட்# எ& ம் இல்ைல. 
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மைழக்காலங்களில் மைழநீர ்-வாரி -��ல் ேசகரிக்கப்பட#், $ன்னர ்ப�ைம 

வலய வளரச்3்க்-ம், இYத்&ச ் ெசல்/ம் சாைலகளில் ெதளிக்-ம் நீ+க்-ம் 

பயன்ப#த்தப்ப#ம். -வாரி -� நீைர !ட்டப் ப-!க்- ெவளிேய ெவளிேயற்�ம் 

!ட்டம் எ& ம் இல்ைல. 

 !ட்டப் ப-!க்-ள் 8ராைனட் ெசயலாக்கம் அல்ல& பணிமைன எ& ம் 

இல்ைல, இதனால் �ரங்கத்!ல் எ!ரப்ாரக்்கப்ப#ம் க� நீர ்இல்ைல. KLD இல் நீர ்

ேதைவகள் பற்'ய 0வரங்கள் அட்டவைண 4.1இல் ெகா#க்கப்பட்#ள்ளன. 

அட்டவைண 4.1 �ட்டத்�ற்கான நீர் ேதைவ 

ேநாக்கம் அள, ஆதாரம் 

_3 அடக்-�ைற   2 KLD -த்தைகப்ப-!க்- அ+8ல் உள்ள 

ஆழ்&ைள 8ண�களில் இ+ந்& 

தண்ணீர ்ெபறப்ப#ம் 

ப�ைம அரண் வளரச்3் 1.0 KLD -த்தைகப்ப-!க்- அ+8ல் உள்ள 

ஆழ்&ைள 8ண�களில் இ+ந்& 

தண்ணீர ்ெபறப்ப#ம் 

* -�நீர ் மற்�ம் dட்# 

உபேயாகம் 

   1.8 KLD dட்# உபேயாகத்!ற்காக 

அங்Nகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்

0ற்பைனயாளரக்ளிடம் இ+ந்& 

தண்ணீர ்ெபறப்ப#ம். 

ெமாத்தம் 4.8 KLD  

ஆதாரம்: �ன்2ரிைம அ'க்ைக 

 

 ெமாத்த இ+ம்� மற்�ம் 3)க்காைவப் ெபா�த்தமட்�ல், -�ப்பதற்- 

ஏற்றவா�, eர ் அல்ல& வ�கட்#தல், நீர ் ெமன்ைமயாக்-தல் (அயன் 

பரிமாற்றம்) ேபான்ற �ன் 38சை்ச �ைறகள் $ன்பற்றப்ப#ம். ஆனால் 

இ& மற்ற dட்# ேநாக்கங்கHக்காக பயன்ப#த்தப்படலாம். 

 �ரங்கக் -��ல் உள்ள சம்ப்$ல் மைழநீர ்ேசகரிக்கப்பட்#, 15 Mx 10Mx 3M 

அள ள்ள ேமற்பரப்� அைமப்�த் ெதாட்�க்- ெவளிேயற்றப்பட்#, 

இைடநி�த்தப்பட்ட !டப்ெபா+ள்கள் ஏேத2ம் இ+ந்தால் அகற்றப்ப#ம். 

ேசகரிக்கப்ப#ம் நீர,் _3ைய அடக்-வதற்-ம், _3 உ+வாகக்5�ய 

இடங்கHக்-ம், ப�ைம மண்டலத்ைத வளரப்்பதற்-ம் நியாயமான 
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�ைற�ல் பயன்ப#த்தப்ப#ம். �ன்ெமா�பவர ்மைழநீர ்ேசகரிப்$ன் ஒ+ 

ப-!யாக மைழநீைர ேசகரித்& நீ!த்&ைற�ல் பயன்ப#த்&வார.் 

 -வாரிப் ப-!க்-ள் ேமற்பரப்� ஓ#தைலத் !ைச!+ப்ப மைல 

வ�கால்கைள அைமத்தல். 

 வண்டல் மண் அள்ளப்ப#வைதத் த#க்க, -ப்ைபக் 8டங்ைகச ் �ற்'/ம் 

_ரவ்ா+ம் &ைள(டன் 5�ய த#ப்�ச ்�வரக்ள் கட்டப்ப#ம். 

 -வாரி -� நீர ் மற்�ம் அ+8/ள்ள 8ராமங்களில் நிலத்த� நீரின் தரம் 

பற்'ய அவ்வப்ேபா& ப-ப்பாய் . 

 ML இல் வழங்கப்ப#ம் தள அ/வலகம் மற்�ம் 3�நீர ் க�ப்பைறகள் / 

க�ப்பைறகளில் இ+ந்& dட்# க� நீர ் ெசப்�க் ேடங்8ல் 

ெவளிேயற்றப்ப#8ற&, அைதத் ெதாடரந்்& ஊறைவக்-ம் -�கள். 

 �ரங்கத்!ல் இ+ந்& ெவளிேய�ம் க�  நீர,் _3ைய அடக்-வதற்-ம், 

மரங்கைள வளரப்்பதற்-ம் பயன்ப#த்&வதற்- �ன், ெதாட்�களில் 

�த்!கரிக்கப்ப#ம். 

 ப+வமைழக்- �ன்2ம் $ன்2ம் மண் அகற்�ம் பணி 

ேமற்ெகாள்ளப்ப#ம். 

 !றந்தெவளி 8ண�, ஆழ்&ைள 8ண� மற்�ம் ேமற்பரப்� நீர ்

ஆ8யவற்'ல் உள்ள நீரின் தரத்ைத ெதாடரந்்& கண்காணித்தல் மற்�ம் 

ப-ப்பாய்  ெசய்தல். 

4.4  காற்� �ழல் (தாக்கம் மற்�ம் தணிப்� நடவ�க்ைககள்) 

 இந்த !றந்தெவளி �ரங்கத்!ல் காற்'ல் பர ம் &கள்கள் �க்8ய காற்ைற 

மா�ப#த்&8ன்றன. டயமண்ட் வயர ்ரம்பம்  கட்�ங், ஜாக் ேஹமர ்�ரில்)ங் (32 

jM டயா) :லம் �ரங்க நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப#ம் மற்�ம் 8ராைனட் 

க� கைள ைகயாள ைஹட்ரா)க் ேதாண்#ம் இயந்!ரம் பயன்ப#த்தப்ப#ம். 

4.4.1. எ�ர்பார்த்த தாக்கம் 

 -வாரி ெசயல்பா# மற்�ம் ேபாக்-வரத்& :லம் காற்'ல் பர ம் &கள்கள் 

உ+வா8ன்றன. சல்பர ் ைட ஆக்ைச# (SO2), ேதாண்#ம் இயந்!ரம்/ ஏற்�தல் 

க+0கள் மற்�ம் வாகனங்கள் இYத்&ச ் ெசல்/ம் சாைலகளின் காரணமாக 

ைநட்ரஜன் ஆக்ைச#களின் (NOx) உjழ் கள் jகக் -ைற . ஏற்�தல் - 

8ராைனட் மற்�ம் அ!க �ைமகைள இறக்-தல் மற்�ம் ேபாக்-வரத்&, 

ெவளிப்ப#ம் ப-!�ன் அப்ப-!�ன் �ற்�ப்�ற காற்ைறப் பா!க்-ம் 



133 | P a g e  

 

&கள்கைள (PM10) காற்� அரிப்� மற்�ம் இல-ரக வாகனங்களின் இயக்கம் 

ஆ8யைவ �ரங்க நடவ�க்ைககளில் �க்8ய மா�ப#த்&ம் ஆதாரமாக 

இ+க்-ம் . காற்� �ழ)ல் 069,50  cbm (ROM) �ன்ெமா�யப்பட்ட உற்பத்! மற்�ம் 

AERMOD ெமன்ெபா+ளில் !றந்த -� :ல மாட)ங் :லம் உjழ்  நிகர 

அ!கரிப்� ஆ8யவற்ைறக் க+த்!ல் ெகாண்# காற்�ச ் �ழ)ல் ஏற்ப#ம் 

பா!ப்�களின் கணிப்� ேமற்ெகாள்ளப்பட்#ள்ள&. 

4.4.2 கணக்82 மற்�ம் 9வரங்களின் AERMOD )ேரம் சட்டகம் 

 ேமற்5'ய உள்ள#ீகைளப் பயன்ப#த்&வதன் :லம், -வாரி 

நடவ�க்ைககளின் காரணமாக நிலத்த� ெச' கள், �ற்�ப்�ற காற்'ன் தரம் 

மற்�ம் ஆய் ப் ப-!�ல் ஏற்ப#ம் தாக்கத்!ன் அ!கரிப்� ெச'ைவ அ'ய 

ம!ப்$டப்பட#்ள்ள&. ஏற்$களின் M& காற்� மா�ப#த்!களின் 0ைள  

மா�ப#த்!களின் ெச'  மற்�ம் வளிமண்டலத்!ல் அவற்'ன் பரவல் 

ஆ8யவற்றால் பா!க்கப்ப#8ற&. காற்� தர மா!ரியாக்கம் என்ப& காற்� 

மா�க்கட#்ப்பாட்# நடவ�க்ைககைள �ன்ன'0த்தல், !ட்டj#தல் மற்�ம் 

ம!ப்7# ெசய்தல் மற்�ம் ஒYங்-�ைற தரநிைலகைள Tரத்்! ெசய்வதற்கான 

உjழ்  கட்#ப்பாட்�ற்கான ேதைவகைள அைடயாளம் காண்ப& மற்�ம் 

-வாரி நடவ�க்ைககளால் ஏற்ப#ம் பா!ப்ைபக் -ைறக்-ம் தணிப்� 

நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப#த்&வதற்கான ஒ+ �க்8யமான க+0யா-ம். PM10 

-வாரி நடவ�க்ைககளின் ேபா& ஏற்ப#ம் �க்8ய மா�பா# ஆ-ம். ேதாண்#ம் 

இயந்!ரம், &ைள�#தல், ெவ�த்தல் (எப்ேபாதாவ&), ேபாக்-வரத்!ன் ேபா& 

வாகனங்கைள ஏற்�தல் மற்�ம் இயக்கம் ஆ8யவற்'ன் தாக்கம் மற்�ம் 

காற்'ன் ேவகம், காற்'ன் !ைச, ெவப்பநிைல, மைழப்ெபா� , ஈரப்பதம் 

மற்�ம் ேமக:ட்டம் ேபான்ற வானிைல அள +க்கள் ஆ8யைவ கணிப்$ல் 

அடங்-ம். 

 பல்ேவ� இடங்களில் ஒவ்ெவா+ ஏற்$�/ம் தனித்தனியாக தாக்கத்ைத 

ம!ப்$#வதற்- :லத்ைதச ் �ற்' 10 8.M ெதாைல0ல் தாக்கம் 

கணிக்கப்படட்& மற்�ம் !ட்ட தளத்!ல் அ!கபட்ச அ!கரிக்-ம் GLC ம!ப்�. 

-ைறந்த மற்�ம் jதமான காற்'ன் ேவகம் காரணமாக PM10 இன் அ!கபட்ச 

தாக்கம் :லத்!ற்- அ+8ல் காணப்பட்ட&. ஒ+ங்8ைணந்த தாக்கங்கள் 

காரணமாக PM10 இன் ெமாத்த GLC ஐ கணிக்க �ன்ெமா�யப்பட்ட தளத்!ல் 
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கண்காணிக்கப்பட்ட அ�ப்பைட வரி தர களில் PM10 இன் அ!கரிப்� ம!ப்� 

jைகப்ப#த்தப்பட்ட&. 

4.4.3 உ@ழ், 9Aதம் 

  ச ல்யா மற்�ம் பலர,் 2001 உ+வாக்8ய ெதாடர�்ைடய அ2பவ 

�த்!ரங்கைளப் பயன்ப#த்! ெவவ்ேவ� �ரங்க நடவ�க்ைககளின் 0ைளவாக 

உjழ்  ம!ப்$டப்ப#8ற&. SPM, SO2 மற்�ம் NOX உjழ்  ம!ப்7ட்�ற்-ப் 

பயன்ப#த்தப்ப#ம் சமன்பா#கள் அட்டவைண 4.2 இல் ெகா#க்கப்பட#்ள்ளன. 

அட்டவைண 4.2 ஒட்2ெமாத்த �ரங்கத்�&Cந்( உ@ழ், 

9Aதத்�ற்கான அ#பவ �த்�ரம் 

       மா�ப2த்

� 

Dல 

வைக 

அ#பவச ்

சமன்பா2 

அள,ேகால்கள் 

   
 ெ

ம
ா

த
்த

 

   
 �

ர
ங்

க
ம்

  

 

 

SPM 

 

 

ப-! 

 

E=[u0.4a0.2{9.7+0.0

1p+b/(4+0.3b)}] 

u காற்'ன் ேவகம்(M/0); p 
= கனிம உற்பத்! (Mt/yr); b 
= அ!க �ைம 
ைகயாHதல் (Mm3/yr); a = 
-த்தைக ப-!(8M2); E = 
உjழ்  08தம்(g/s). 

   
 ெ

ம
ா

த
்த

 

   
 �

ர
ங்

க
ம்

 

  

SO2 

 

ப-! 

E=a0.14{u/(1.83+0.

93u)} 

[{p/(0.48+0.57p)} 

+{b/(14.37+1.15b)}] 

காற்'ன் ேவகம்(M/0); p 
= கனிம உற்பத்! (Mt/yr); b 
= அ!க �ைம 
ைகயாHதல் (Mm3/yr); a = 
-த்தைக ப-!(8M2); E = 
உjழ்  08தம்(g/s). 

   
   

 ெ
ம

ா
த்

த
 

   
   

�
ர

ங்
க

ம்
 

 

 

NOX 

 

ப-! 

E=a0.25{u/(4.3+32.

5u)} 

[1.5p+{b/(0.06+0.0

8b)}] 

காற்'ன் ேவகம்(M/0); p 
= கனிம உற்பத்! (Mt/yr); b 
= அ!க �ைம 
ைகயாHதல் (Mm3/yr); a = 
-த்தைக ப-!(8M2); E = 
உjழ்  08தம்(g/s). 

அ2பவ �த்!ரத்ைதப் பயன்ப#த்! இவ்வா� கணக்8டப்ப#ம் உjழ்  

08தம் AERMOD மாட)ங்8ல் உள்ளீ#களில் ஒன்றாகப் பயன்ப#த்தப்ப#8ற&. 

ஒட்#ெமாத்த �ரங்கத்!ற்கான SPM உjழ்  கணக்N# மா�க் கட்#ப்பாட#் 

நடவ�க்ைககைளக் க+த்!ல் ெகாள்ளாததால், சரியான கட்#ப்பாட்# 

நடவ�க்ைககள் $ன்பற்றப்ப#வைத மன!ல் ைவத்& PM10 இன் 
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வ�த்ேதான்ற/க்- SPM ம!ப்$ல் :ன்'ல் ஒ+ பங்- எ#க்கப்ப#8ற&. PM10 

உjழ்  08தம் SPM உjழ்0ல் 52% ஆக இ+க்-ம் $ன்னணி�ல் SPM 

ம!ப்7ட்�ல் இ+ந்& ெபறப்பட்ட& என்பைத கவனத்!ல் ெகாள்ள ேவண்#ம். PM10, 

SO2 மற்�ம் NOX உjழ்  �� கள் அட்டவைண 4.2 இல் ெகா#க்கப்பட்#ள்ளன. 

அட்டவைண 4.3 ம�ப்)டப்பட்ட உ@ழ், 9Aதம் 

ெசயல்பா2 மா�ப2த்� 
கணக்Aடப்பட்ட 

ம�ப்� (g/s) 

Hத்தைக 

பH� '2 

கணக்Aடப்பட்ட 

ம�ப்� (g/s/m2) 

ெமாத்தத்!ல் 

�ரங்கம் 

 

SPM 

(பறக்-ம் 

_3) 

1.02192 

43400 0.0000235465 

PM2.5 0.127743997 43400 0.00000294341 

PM10 1.328537572 43400 0.0000306115 

SO2 0.013507931 43400 0.000000311243 

NOX 0.014357692 43400 0.000000330822 

4.4.3.1கணக்82 மற்�ம் மா�ரி 9வரங்களின் சட்ட ேவைல 

 ேமற்5'ய உள்ள#ீகைளப் பயன்ப#த்&வதன் :லம், -வாரி 

நடவ�க்ைககளின் காரணமாக நிலத்த� ெச' கள், �ற்�ப்�ற காற்'ன் தரம் 

மற்�ம் ஆய் ப் ப-!�ல் ஏற்ப#ம் தாக்கத்!ன் அ!கரிப்� ெச'ைவ அ'ய 

ம!ப்$டப்பட#்ள்ள&. ஏற்$களின் M& காற்� மா�ப#த்!களின் 0ைள  

மா�ப#த்!களின் ெச'  மற்�ம் வளிமண்டலத்!ல் அவற்'ன் பரவல் 

ஆ8யவற்றால் பா!க்கப்ப#8ற&. காற்� தர மா!ரியாக்கம் என்ப& காற்� 

மா�க்கட#்ப்பாட்# நடவ�க்ைககைள �ன்ன'0த்தல், !ட்டj#தல் மற்�ம் 

ம!ப்7# ெசய்தல் மற்�ம் ஒYங்-�ைற தரநிைலகைள Tரத்்! ெசய்வதற்கான 

உjழ்  கட்#ப்பாட்�ற்கான ேதைவகைள அைடயாளம் காண்ப& மற்�ம் 

-வாரி நடவ�க்ைககளால் ஏற்ப#ம் பா!ப்ைபக் -ைறக்-ம் தணிப்� 

நடவ�க்ைககைளப் பயன்ப#த்&வதற்கான ஒ+ �க்8யமான க+0யா-ம். PM10  

-வாரி நடவ�க்ைககளின் ேபா& ஏற்ப#ம் �க்8ய மா�பா# ஆ-ம். 

ேபாக்-வரத்!ன் ேபா& ேதாண்#ம் இயந்!ரம், &ைள�#தல், ெவ�த்தல், 

ஏற்�தல் மற்�ம் வாகனங்களின் இயக்கம் மற்�ம் காற்'ன் ேவகம், காற்'ன் 

!ைச, ெவப்பநிைல, மைழப்ெபா� , ஈரப்பதம் மற்�ம் ேமக :ட்டம் ேபான்ற 

வானிைல அள +க்கள் ஆ8யவற்'ன் தாக்கம் இந்த கணிப்� உள்ளடக்8ய&. 

 பல்ேவ� இடங்களில் ஒவ்ெவா+ ஏற்$�/ம் தனித்தனியாக தாக்கத்ைத 

ம!ப்$#வதற்- :லத்ைதச ் �ற்' 10 8.M ெதாைல0ல் தாக்கம் 
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கணிக்கப்படட்& மற்�ம் !ட்ட தளத்!ல் அ!கபட்ச அ!கரிக்-ம் GLC ம!ப்�. 

-ைறந்த மற்�ம் jதமான காற்'ன் ேவகம் காரணமாக PM10 இன் அ!கபட்ச 

தாக்கம் :லத்!ற்- அ+8ல் காணப்பட்ட&. ஒ+ங்8ைணந்த தாக்கங்கள் 

காரணமாக PM10 இன் ெமாத்த GLC ஐ கணிக்க �ன்ெமா�யப்பட்ட தளத்!ல் 

கண்காணிக்கப்பட்ட அ�ப்பைட வரி தர களில் PM10 இன் அ!கரிப்� ம!ப்� 

jைகப்ப#த்தப்பட்ட&. 
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படம் 4.1 பறக்Hம் JKLன் அ�கரிக்Hம் ெசM, கணிக்கப்பட்ட( 
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படம் 4.2 PM2.5 இன் அ�கரிக்Hம் ெசM, கணிக்கப்பட்2ள்ள( 
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படம் 4.3 PM10 இன் அ�கரிக்Hம் ெசM, கணிக்கப்பட்ட( 
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படம் 4.4 SO2 இன் அ�கரிக்Hம் ெசM, கணிக்கப்பட்ட( 
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                   படம் 4.5 NOx இன் அ�கரிக்Hம் ெசM, கணிக்கப்பட்ட( 
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4.4.3.2 மா�ரி !�,கள் 

 PM10 ,PM2.5,SO2 & NOX (GLC) பறக்-ம்  _3 உjழ்0ன் $ந்ைதய !ட்ட ��  

ெச' கள் Nேழ உள்ள அட்டவைண�ல் ெகா#க்கப்பட#்ள்ளன: 

அட்டவைண 4 .4 பறக்Hம் JK இன்Aரிெமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC 

நிைலய 

HMW2 
இடம் 

சராசரி 

அ�ப்பைட 

பறக்Hம்  

JK 

(μg/m3 ) 

அ�கரிக்Hம் 

ம�ப்� 

�ரங்கம் 

காரணமாக 

பறக்Hம் 

J�க்கள் 

(μg/m3 ) 

ெமாத்தம் 

பறக்Hம் 

J�க்கள் 

(μg/m3 ) 

(5+6) 

AAQ1 11°10'46.17"N,77°58'24.13"E 62.93 100 162.93 

AAQ2 11°11'21.31"N, 78°0'0.63"E 62.8 100 162.80 

AAQ3 11°11'51.70"N,77°57'37.47"E 65.2 10 75.20 

AAQ4 11°11'7.88"N, 77°56'7.51"E 62.8 3 65.80 

AAQ5 11°8'42.58"N, 77°56'57.88"E 62.9 10 72.90 

AAQ6 11°9'8.45"N, 78°1'15.72"E 63.35 10 73.35 

AAQ7 11°8'42.12"N, 77°58'10.88"E 60.94 10 70.94 

AAQ8 11°9'31.08"N, 77°54'30.19"E 66.26 0 66.26 

அட்டவைண 4.5 PM2.5 இன்க்ரிெமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC  

நிைலய 

HMW2 
இடம் 

சராசரி 

அ�ப்பைட 

PM 10 

(μg/m3) 

அ�கரிக்Hம் 

ம�ப்� 

PM 10 

நி[ைவLல் 

உள்ள( 

�ரங்கத்�ற்H 

(μg/m3 ) 

ெமாத்தம் 

PM 10 (μg/m) 

 

AAQ1 11°10'46.17"N,77°58'24.13"E 23.90 10 33.9 

AAQ2 11°11'21.31"N,78° 0'0.63"E 22.59 10 32.59 

AAQ3 11°11'51.70"N,77°57'37.47"E 23.74 1 24.74 

AAQ4 11°11'7.88"N,77°56'7.51"E 20.84 0.5 21.34 

AAQ5 11°8'42.58"N,77°56'57.88"E 24.40 0.5 24.9 

AAQ6 11°9'8.45"N,78° 1'15.72"E 23.98 1 24.98 

AAQ7 11°8'42.12"N,77°58'10.88"E 22.21 1 23.21 

AAQ8 11°9'31.08"N,77°54'30.19"E 26.67 0 26.67 
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அட்டவைண 4. 6அ�கரிக்Hம் & !�,கள் GLC OF PM10  

நிைலயம் 

HMW2 
இடம் 

சராசரி 

அ�ப்பைட 

PM 2.5 

(μg/m3 ) 

அ�கரிக்Hம் 

ம�ப்� 

PM 2.5 

நி[ைவLல் 

உள்ள( 

�ரங்கத்�ற்H 

(μg/m3 ) 

ெமாத்தம் 

PM 2.5 

(μg/m3 ) 

 

AAQ1 11°10'46.17"N,77°58'24.13"E 44.00 10 54 

AAQ2 11°11'21.31"N,78° 0'0.63"E 44.17 10 54.17 

AAQ3 11°11'51.70"N,77°57'37.47"E 46.74 1 47.74 

AAQ4 11°11'7.88"N,77°56'7.51"E 42.95 1 43.95 

AAQ5 11°8'42.58"N,77°56'57.88"E 44.20 0.5 44.7 

AAQ6 11°9'8.45"N,78° 1'15.72"E 44.65 1 45.65 

AAQ7 11°8'42.12"N,77°58'10.88"E 42.61 1 43.61 

AAQ8 11°9'31.08"N,77°54'30.19"E 46.78 0 46.78 

 

அட்டவைண 4.7 SO2 இன்Aரிெமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC  

நிைலய 

HMW2 
இடம் 

சராசரி 

அ�ப்பைட 

எனேவ so2 

(μg/m3 ) 

அ�கரிக்Hம் 

ம�ப்� 

எனேவ 

so2ெச[த்த 

ேவண்2ம் 

�ரங்கத்�ற்H 

(μg/m3 ) 

ெமாத்தம் 

எனேவ 

so2 

(μg/m3 ) 

(5+6) 

AAQ1 11°10'46.17"N,77°58'24.13"E 8.93 5 13.93 

AAQ2 11°11'21.31"N,78° 0'0.63"E 8.63 1 9.63 

AAQ3 11°11'51.70"N,77°57'37.47"E 6.95 0.1 7.05 

AAQ4 11°11'7.88"N,77°56'7.51"E 7.17 0.1 7.27 

AAQ5 11°8'42.58"N,77°56'57.88"E 7.04 0.1 7.14 

AAQ6 11°9'8.45"N,78° 1'15.72"E 7.48 0.1 7.58 

AAQ7 11°8'42.12"N,77°58'10.88"E 6.51 0.1 6.61 

AAQ8 11°9'31.08"N,77°54'30.19"E 9.17 0 9.17 

 

 

 

 



144 | P a g e  

 

அட்டவைண 4. 8 இன்Aரிெமன்டல் & ரிசல்டன்ட் GLC OF NOX  

நிைலய 

HMW2 
இடம் 

சராசரி 

அ�ப்பைட 

Nox (μg/m3 ) 

அ�கரிக்Hம் 

ம�ப்� 

ேநாக்ஸ் 

ெச[த்த 

ேவண்2ம் 

�ரங்கத்�ற்H 

(μg/m3 ) 

ெமாத்தம் 

Nox (μg/m3) 

 

AAQ1 11°10'46.17"N,77°58'24.13"E 26.59 5 31.59 

AAQ2 11°11'21.31"N,78° 0'0.63"E 26.15 1 27.15 

AAQ3 11°11'51.70"N,77°57'37.47"E 26.01 0.1 26.11 

AAQ4 11°11'7.88"N,77°56'7.51"E 23.33 0.1 23.43 

AAQ5 11°8'42.58"N,77°56'57.88"E 23.60 0.1 23.7 

AAQ6 11°9'8.45"N,78° 1'15.72"E 23.51 0.1 23.61 

AAQ7 11°8'42.12"N,77°58'10.88"E 23.31 0.1 23.41 

AAQ8 11°9'31.08"N,77°54'30.19"E 26.95 0 26.95 

ஒட்#ெமாத்த ெச'  0ைளவாக, அதாவ&, பய2ள்ள தணிப்� 

நடவ�க்ைககள் இல்லாமல் அைனத்& ஏற்$ இடங்களி/ம் உள்ள 

மா�ப#த்!களின் ெச' , $ன்னணி + அ!கரிக்-ம், இன்2ம் PM10, PM2.5, க்கான 

பரிந்&ைரக்கப்பட்ட NAAQ வரம்�களான 100, 60, 80, 80, மற்�ம் 500 μg/m3. �ைறேய 

SO2, NOX மற்�ம் பறக்-ம் _3. த-ந்த தணிப்� நடவ�க்ைககைள 

ேமற்ெகாள்வதன் :லம், வளிமண்டலத்!ல் உள்ள மா� அள கைள ேம/ம் 

கட்#ப்ப#த்தலாம். 

4.4.3.3. ெபா(வான தணிப்� நடவ�க்ைககள் 

4.4.4 (ைளL2தல்  

:லத்!/ள்ள _3ையக் கட்#ப்ப#த்த, ஈரமான &ைள�டல் ப�ற்3 

ெசய்யப்ப#ம். தண்ணீர ்பற்றாக்-ைற உள்ள இடங்களில், ட்ரில்-ேஹால் காலரின் 

வா�ல் டஸ்ட் ஹ�ட் உடன் உலர ் &ைள�#வதற்- ெபா+த்தமான 

வ�வைமக்கப்பட்ட டஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர ்வழங்கப்ப#ம் 

ஈரமான (ைளL2த&ன் நன்ைமகள்: 

 இந்த அைமப்$ல் _3 அதன் உ+வாக்கத்!ற்- அ+8ல் அடக்கப்ப#8ற&. 

_3 அடக்-�ைற jக ம் பய2ள்ளதாக இ+க்-ம் மற்�ம் பணிச�்ழல் 

ெதா�ல் வச! மற்�ம் ஆேராக்8யத்!ன் �ள்ளி�ல் இ+ந்& 

ேமம்ப#த்தப்ப#ம். 
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 _3 இல்லாத வளிமண்டலத்தால், இன்�ன், கம்ப்ரசர ் ேபான்றவற்'ன் 

ஆ(ள் அ!கரிக்-ம். 

 �ரில் $ட்�ன் ஆ(ள் அ!கரிக்-ம். 

 &ரப்பணத்!ன் ஊ#+வல் 08தம் அ!கரிக்கப்ப#ம். 

 _3 இல்லாத வளிமண்டலத்!ன் பாரை்வத் !றன் ேமம்ப#த்தப்ப#ம், 

இதன் 0ைளவாக பா&காப்பான ேவைல நிைலைமகள் ஏற்ப#ம். 

4.4.5 ெவ�த்தல்  

 அ!க �ைம மற்�ம் வானிைல உள்ள ப-!ைய அகற்ற மட்#ேம ெவ�ப்� 

ேமற்ெகாள்ளப்ப#ம். 

 உள்�ர ்நிைலைமகHக்- ஏற்றவா� ெவ�க்-ம் ேநரத்ைத(ம், ெவ�க்-ம் 

�கத்!ல் தண்ணீர ்ெதளிக்-ம் ேநரத்ைத(ம் அைமக்க ம். 

 கட்#ப்ப#த்தப்பட்ட ெவ�ப்� என்ப& த-ந்த ெவ�ப்� சாரஜ்் மற்�ம் 

-�8ய தாமத ெடட்டேனட்டரக்ைள ஏற்�க்ெகாள்வ&, காலர ்

மண்டலத்!ல் ேபா&மான &ைளகைள உ+வாக்-தல் மற்�ம் ஒ+ 

-'ப்$ட்ட ேநரத்!ற்- ெவ�ப்பைத கட்#ப்ப#த்&தல், அதாவ& ம!ய 

உண  ேநரத்!ல், ஒ+ &ைளக்- கட்#ப்ப#த்தப்பட்ட கட்டணம் மற்�ம் 

&ைளக்- கட்டணம் ெச/த்&தல் ஆ8யைவ அடங்-ம். 

4.4.6 இcத்( ெசல்[ம் சாைல மற்�ம் ேபாக்Hவரத்( 

 ேபாக்-வரத்!ன் ேபா& _3 உ+வாகாமல் இ+க்க, ஒ+ நாைளக்- 

இரண்# �ைற, இYத்&ச ் ெசல்/ம் சாைலகள், ேலா�ங் பா�ண்ட்களில் 

தண்ணீர ்ெதளிக்கப்ப#ம். 

 ெபா+ள் ேபாக்-வரத்& பகல் ேநரத்!ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப#ம் மற்�ம் 

ெபா+ள் தாரப்ாய் ெகாண்# :டப்பட்�+க்-ம். 

 _3 உ+வா-வைதத் த0ரப்்பதற்காக, �ப்பரக்ளின் ேவகம் 20 

8M/மணிக்- -ைறவாகேவ இ+க்-ம். 

 வா( மா�பாட்�ன் �க்8ய ஆதாரம் தா&ப் ேபாக்-வரத்&க்- 

பயன்ப#த்தப்ப#ம் வாகனம் ஆ-ம்; எனேவ, இயந்!ரங்களின் வாராந்!ர 

பராமரிப்� எரிப்� ெசயல்�ைறைய ேமம்ப#த்&8ற& மற்�ம் 

மா�பாட்ைடக் -ைறக்8ற&. 
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 உேலாகம் இல்லாத இYத்&ச ் ெசல்/ம் சாைலகள் பயன்பாட்#க்- வ+ம் 

�ன் வாரந்ேதா�ம் �+க்கப்ப#ம். 

 க3ைவத் த#க்க �ப்பரக்ைள அ!கமாக ஏற்�வ& த0ரக்்கப்ப#ம். 

 அைனத்& ேபாக்-வரத்& வாகனங்கHம் ெசல்/ப�யா-ம் PUC சான்'தழ் 

ைவத்!+ப்ப& உ�! ெசய்யப்ப#ம். 

 தளரவ்ான ெபா+ட்கள் -0ந்& 8டப்பைத அகற்ற, இYத்& ெசல்/ம் 

சாைலகள் மற்�ம் சரd்ஸ் சாைலகைள தரம் $ரித்தல். 

4.4.7  ப�ைம பH� 

 �ப்பரக்ள்/�ரக்-களின் இயக்கத்தால் _3 உ+வா-வைதத் த#க்க 

$ரதான �ரங்கப் பாைத�ல் மரங்கள் ந#தல் மற்�ம் �ரங்கச ்

சாைலகைள வழக்கமான தரப்ப#த்&தல் ஆ8யைவ 

நைட�ைறப்ப#த்தப்ப#ம். 

 !ட்டப் ப-!ையச ் �ற்' ேபா&மான அகலத்!ல் ப�ைமப் ப-! 

உ+வாக்கப்ப#ம். 

4.4.8ெதா+ல்சார் �காதாரம்  

 ெதா�லாளரக்Hக்- _3 �க:� வழங்கப்ப#ம் மற்�ம் அவற்'ன் 

பயன்பா# கண்�ப்பாக கண்காணிக்கப்ப#ம் 

 அைனத்& �ரங்கத் ெதா�லாளரக்ள் மற்�ம் �ப்பர ்ஓட#்நரக்ள் மத்!�ல் 

_3 �க:� அணிவதன் �க்8யத்&வம் -'த்த 0�ப்�ணரை்வ உ�! 

ெசய்வதற்காக வ+டாந்!ர ம+த்&வ பரிேசாதைனகள், ப�ற்3கள் மற்�ம் 

$ரசச்ாரங்கள் ஏற்பா# ெசய்யப்ப#ம். 

 �ன்ெமா�யப்பட்ட தணிப்� நடவ�க்ைககளின் ெசயல்!றைன 

ம!ப்$#வதற்காக �ற்�ப்�ற காற்'ன் தரக் கண்காணிப்� ஆ� 

மாதங்கHக்- ஒ+�ைற நடத்தப்ப#ம். 

4.5 இைரசச்ல் �ழல் 

 ஒ) மா�பா# �க்8யமாக &ைள�#தல் மற்�ம் ெவ�த்தல் 

(எப்ேபாதாவ&) மற்�ம் �ரக்-கள் மற்�ம் HEMM ேபான்ற ெசயல்பா#களால் 

ஏற்ப#8ற&. !ட்டப் ப-!க்- அ+காைம�ல் மக்கள் -��+ப்� இல்லாததால், 

இந்த நடவ�க்ைககளால் இந்தப் ப-!�ல் வ3ப்பவரக்Hக்- எந்தப் 
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$ரசை்ன(ம் ஏற்படா&. ெவ�த்தல் மற்�ம் கம்ப்ரசர ்ெசயல்பா# (&ைள�#தல்) 

மற்�ம் ேபாக்-வரத்& நடவ�க்ைககள் ஆ8யவற்ைறக் க+த்!ல் ெகாண்# 

இைரசச்ல் மா!ரியாக்கம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்#ள்ள&. 

இந்த �க்8ய சத்தத்ைத உ+வாக்-ம் ஆதாரங்கள் காரணமாக ேவைல 

ெசய்(ம் -�ையச ் �ற்'(ள்ள பல்ேவ� _ரங்களில் இைரசச்ல் அளைவக் 

கணக்8#வதற்- கணிப்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்#ள்ளன. 

 ஒ+ கட்டத்!ல் இைரசச்ல் ேகாள அைலகைள உ+வாக்-8ற&, அைவ 

:லத்!)+ந்& காற்'ன் வ�யாக 1,100 அ�/0 ேவகத்!ல் பர 8ன்றன, �தல் 

அைல காலப்ேபாக்8ல் எப்ேபா&ம் அ!கரித்& வ+ம் ேகாளத்ைத 

உ+வாக்-8ற&. அைல பர ம்ேபா&, -'ப்$ட்ட அள  ஆற்றல் ேகாளத்!ன் 

பரப்பள0ல் பர வதால், இைரசச்)ன் e0ரம் -ைற8ற&. மா!ரி�ன் 

அ2மானம் �ள்ளி :ல உறைவ அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட&, அதாவ&, 

_ரத்!ன் ஒவ்ெவா+ இரட்�ப்�க்-ம் இைரசச்ல் அள கள் 6 dB (A) 

-ைறக்கப்ப#ம். 

ஒேர மா!ரியான இழப்� இல்லாத ஊடகம் :லம் அைரக்ேகாள ஒ) அைல 

பரவ/க்-, �தல் ெகாள்ைக�ன் அ�ப்பைட�ல் மா!ரிையப் பயன்ப#த்! 

ெவவ்ேவ� ஆதாரங்களில் பல்ேவ� இடங்களில் இைரசச்ல் அளைவ 

ம!ப்$டலாம். 

Lp 2 = Lp 1 - 20 ப!  (r 2 /r 1 ) - Ae 1, 2 

9ரிவாக்கம்;  

Lp 1 & Lp 2 என்ப& :லத்!)+ந்& r 1 & r 2 ெதாைல0ல் அைமந்&ள்ள 

�ள்ளிகளில் ஒ) அள கள் . 

Ae 1 , 2 என்ப& �ற்�ச�்ழல் நிைலைமகள் காரணமாக ஏற்ப#ம் அ!கப்ப�யான 

ேதய்மானம் ஆ-ம். அைனத்& ஆதாரங்களின் ஒ+ங்8ைணந்த 0ைளைவ 

மடக்ைகச ்ேசரத்்தல் :லம் பல்ேவ� இடங்களில் eரம்ானிக்க ��(ம். 

Lp ெமாத்தம் = 10 ப!  {10 (Lp1/10) + 10 (Lp2/10) + 10 (Lp3/10) +……} 

4.5.1 எ�ர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

ப�ைம ப-! காரணமாக -ைறதல் 4.9 dB (A) ஆக எ#க்கப்பட்ட&. மா!ரிக்- 

ேதைவயான உள்ளீ#கள்: 

 ஆதார தர  
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 ஏற்$ தர  

 -ைறப்� காரணி 

�ரங்க ெசயல்பாட்�ல் பயன்ப#த்தப்ப#ம் அைனத்& இயந்!ரங்கள் மற்�ம் 

ெசயல்பா#கைள க+த்!ல் ெகாண்# ஆதார தர  கணக்8டப்பட்ட&. அேத 

அட்டவைண 4-9 இல் பட்�ய)டப்பட்#ள்ள&. 

 �ரங்க நடவ�க்ைக :லம் உற்பத்! ெசய்யப்ப#ம் ெமாத்த சத்தம் 95.8 dB 

(A) ஆக கணக்8டப்ப#8ற&. ெபா&வாக, ெப+ம்பாலான �ரங்க நடவ�க்ைககள் 

100-109 dB (A) க்- இைட�ல் சத்தத்ைத உ+வாக்-8ன்றன. உபகரணங்கள் 

மற்�ம் ெசயல்பாட்# இைரசச்ல் அள கள் (அ!கபட்சம்) ேதாராயமாக இ+க்-ம் 

என்� நாங்கள் க+!ேனாம். :க்- �ன்கணிப்� மா!ரிக்- 109 dB (A). 

அட்டவைண 4.9கணிக்கப்ப2ம் சத்தம் அ�கரிக்Hம் ம�ப்�கள் 

இைரசச்ல் 
கண்காணிப்� 

இடம் 

�ட்ட 
தளத்
�ல் 

இCந்
( 

Jரம்
(') 

பகல் 
ேநரத்�

ல் 
அ�ப்ப

ைட 
இைரசச்
ல் நிைல 

(dBA). 

கணிக்க
ப்ப2ம் 

இைரசச்
ல் 

நிைல(dB
A) 

அ�ப்ப
ைட + 

கணிக்கப்
பட்ட 

இைரசச்ல் 
நிைல(dBA

) 

ெமாத்தம்(
dBA) 

 

 

பH� 
வைக 

ைமய 
மண்டலம்(N1) 

100 48.4 57.15 48.4 + 57.15 57.70 
 

 

ெதா�ல்&
ைற 

-��+ப்� 

நடந்தாய் (N2) 80 47.7 59.09 47.7+59.09 59.40 

அரத்்தநாரிபா
ைளயம் (N3) 

1300 49.0 34.88 49+34.88 49.16 

3ராப்பள்ளி CC 
(N4) 

4700 47.7 23.71 47.7+23.71 47.71 

T.க ண்டம்பா
ைளயம் (N5) 

5500 48.5 22.35 48.5+22.35 48.51 

க$லக்-'ச3் 
(N6) 

3500 46.8 26.27 46.8+26.27 46.83 

பரமத்! (N7) 5200 44.5 22.83 44.5+22.83 44.52  

இ+க்5ர ்(N8) 6000 47.7 21.59 47.7+21.59 47.71 

NAAQ 
தரநிைலகள் 

ெதா+ல்(ைற நாள் ேநரம் - 75 dB (A) & இர, ேநரம்- 70 
dB (A) H�LCப்� பகல் ேநரம் -55 dB (A) & இர, ேநரம்- 
45 dB (A) 
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ைமய மண்டலத்!ல் 57.70-59.40 dB (A) மற்�ம் இைடயக மண்டலத்!ல் 44.52-

49.16 dB (A) வரம்$ற்-ள் அ!கரிக்-ம் இைரசச்ல் நிைல காணப்ப#8ற&. 

இைடயக மண்டலத்!ல் உள்ள ெவவ்ேவ� ஏற்$களில் சத்தம் அள  -ைறவாக 

உள்ள&, இ!ல் உள்ள _ரம் மற்�ம் மற்ற நிலப்பரப்� அம்சங்கள் இைரசச்ைலக் 

-ைறக்8ற&. 35.5 dB (A), தைடயாக உள்ள தைரப் $ர!ப)ப்�, வளிமண்டலம், 

காற்'ன் ேவகம், ெவப்பநிைல, மரங்கள் மற்�ம் கட�்டங்கள் ேபான்ற பல 

காரணிகளால் -ைறவைதக் க+த்!ல் ெகாண்#, ரிசப்டரக்ளில் 

கண்காணிக்கப்பட்ட ம!ப்�கள் மற்�ம் கணக்8டப்பட்ட ம!ப்�கள் காரணமாக 

ஏற்ப#ம் ஒ) அள  கணித �த்!ரத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட&. 0ைள . 

ேமேல உள்ள அட்டவைண�ல் இ+ந்&, சத்தம் மா� (ஒYங்-�ைற மற்�ம் 

கட்#ப்பா#) 0!கள், 2000 (�தன்ைம 0!கள் ெவளி�டப்பட்ட&) ப� -��+ப்� 

ப-!க்- அ+8/ள்ள அைனத்& இடங்களி/ம் �ற்�ப்�ற இைரசச்ல் அள கள் 

-��+ப்� ப-!�ன் (இைடநிைல மண்டலம்) அ2ம!க்கப்பட்ட 

வரம்�கHக்-ள் இ+ப்பைதக் காணலாம். இந்!ய அர3த�ல், 14.2.2000 ேத!�ட்ட 

S.O.123(E), $ன்னர ் S.O. 1046(E), ேத!�ட்ட 22.11.2000, S.O. 1088(E), ேத! 11.10.2002 (E) 

1569, S. 19.09.2006 மற்�ம் 11.01.2010 ேத!�ட்ட S.O. 50 (E) �ற்�ச�்ழல் (பா&காப்�) 

சட்டம், 1986 இன் Nழ்.) 

  4.5.2 சத்தத்ைதக் கட்2ப்ப2த்(வதற்கான தணிப்� நடவ�க்ைககள் 

சத்தத்ைதக் கட்#ப்ப#த்த $ன்வ+ம் இைரசச்ல் -ைறப்� நடவ�க்ைககள் 

�ன்ெமா�யப்பட்#ள்ளன. 

 &ைள�#ம் ேபா& 5ரை்மயான &ரப்பண $ட்கைளப் பயன்ப#த்&வ& 

சத்தத்ைதக் -ைறக்க உத ம்; 

 இரண்டாம் நிைல ெவ�ப்� �ற்'/ம் த0ரக்்கப்ப#ம் மற்�ம் பாைறகைள 

உைடப்பதற்- ைஹட்ரா)க் ராக் $ேரக்கர ்பயன்ப#த்தப்ப#8ற&; 

 சரியான இைடெவளி, �ைம, தண்# மற்�ம் உகந்த கட்டணம்/தாமதம் 

ஆ8யவற்�டன் கட்#ப்ப#த்தப்பட்ட ெவ�ப்� சத்தத்ைதக் -ைறக்-ம்; 

 சாதகமான வளிமண்டல நிைல மற்�ம் -ைறவான மனித ெசயல்பா# 

ேநரங்களின் ேபா&, jன்சாரம் அல்லாத &வக்க அைமப்ைபப் 

பயன்ப#த்! ெவ�ப்� ேமற்ெகாள்ளப்ப#ம்; 

 ஒவ்ெவா+ வார�ம் இயந்!ரங்களின் சரியான பராமரிப்�, எண்ெணய் 

மற்�ம் 8ரீ3ங் ஆ8யைவ சத்தம் உற்பத்!ையக் -ைறக்-ம்; 
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 அ!க அள  சத்தத்ைத உ+வாக்-ம் இயந்!ரங்களில் (HEMM) பணி�ரி(ம் 

ெதா�லாளரக்Hக்- ஒ) காப்$டப்பட்ட அைறகைள வழங்-தல்; 

 அைனத்& இயந்!ரங்களி/ம் ைசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் நி�வப்ப#ம்; 

 !ட்டப் ப-!கைளச ் �ற்'/ம், இYத்&ச ் ெசல்/ம் சாைலகளி/ம் 

ப�ைமப் ப-! உ+வாக்கப்ப#ம். ேதாட்டம் சத்தம் பர வைத 

-ைறக்8ற&; 

 HEMM ஆபேரட்டரக்ள் மற்�ம் HEMM அ+ேக பணி�ரி(ம் நபரக்Hக்- கா& 

மஃப்ஸ்/இயர ் $ளக்-கள் ேபான்ற தனிப்பட்ட பா&காப்� உபகரணங்கள் 

(PPE) வழங்கப்ப#ம் மற்�ம் ப�ற்3 மற்�ம் 0�ப்�ணர ் இ+ந்தா/ம் 

அவற்'ன் பயன்பா# உ�! ெசய்யப்ப#ம். 

 ேமாசமான இைரசச்ல் நிைல 0ைள கைளப் பற்'ய 0�ப்�ணரை்வ 

ஏற்ப#த்த, வழக்கமான ம+த்&வ பரிேசாதைன மற்�ம் 

பணியாளரக்Hக்- �ைறயான ப�ற்3 

4.5.3  தைர அ�ர்,கள் 

�ரங்க நடவ�க்ைககள் காரணமாக நில அ!ர ்களின் �க்8ய ஆதாரம் 

ெவ�ப்� ஆ-ம். இந்த �ரங்கத் !ட்டத்!ல், பாைறகைள உைடக்க 

ெவ�ெபா+ட்கள் எ& ம் �ன்ெமா�யப்பட0ல்ைல. அதற்- ப!லாக, 

&ைள�#ம் வரிைச�ல் !டமான பாைறைய 0ரிசல் ெசய்ய 8ராக்8ங் ப டர ்

�ன்ெமா�யப்பட்ட&. எனேவ, உசச் &கள் ேவகத்ைத கணக்8ட ேவண்�ய 

அவ3யjல்ைல. 

4.6 உLரியல் �ழல் 

!ட்ட தளத்!ல் இ+ந்& 10 8M �ற்றள  வைர ைமயப் ப-! மற்�ம் 

இைடயக ப-! ஆ8யவற்'ல் ஏற்ப#ம் நிலப்பரப்� தாவரங்கள் மற்�ம் 

0லங்8னங்களின் பட்�யைல ம!ப்7# ெசய்ய மா!ரி தாவரங்கள் மற்�ம் 

0லங்8னங்கள் பற்'ய ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. மா!ரி எ#க்-ம்ேபா& 

தாவரங்கள் மற்�ம் 0லங்8னங்கHக்- எந்த ேசத�ம் ஏற்படா&. 

ெஹரே்பரியத்!ற்கான வ சச்ர ் மா!ரிகள் எ& ம் ேசகரிக்கப்பட0ல்ைல. இ& 

அ�ப்பைட�ல் கள கண்காணிப்� :லம் மட்#ேம ெசய்யப்ப#8ற&. 

4.6.1. தாவரங்களின்  '( எ�ர்பார்க்கப்ப2ம் தாக்கம் 

 �ரங்கத்!ன் ெசயல்பாட்#க் கட்டத்!ல் ஆைலகள் எ& ம் ெவட்டப்படா&. 



151 | P a g e  

 

 !ட்ட தளத்!ல் இ+ந்& jகக் -ைறவான காற்� உjழ் கள் அல்ல& 

க� கள் இ+க்க ேவண்#ம். லாரிைய ஏற்�ம் ேபா&, _3 உ+வாக 

வாய்ப்�ள்ள&. இ& ஒ+ தற்கா)க 0ைள  மற்�ம் �ற்'(ள்ள 

தாவரங்கைள கணிசமாக பா!க்-ம் என்� எ!ரப்ாரக்்கப்பட0ல்ைல. 

 இைடயக ப-!�ல் உள்ள ெப+ம்பாலான நிலங்கள் 0ைளநிலங்கள், �ல் 

!ட்#கள் மற்�ம் 3'ய �தரக்ள் ெகாண்ட அைல அைலயான 

நிலப்பரப்பா-ம். எனேவ, இப்ப-!�ன் தாவரங்கHக்- எந்த பா!ப்�ம் 

ஏற்படா&. 

4.6.2 தணிப்� நடவ�க்ைககள் 

4.6.2.1. ப�ைம பH� வளர்சK்க்கான ெபா(வான வ+காட்2தல்கள் 

!ட்டத் தளத்!ல் �ரங்கத்!ன் எல்ைல�/ம் அைதச ்�ற்'(ம் சாைலகள் 

மற்�ம் மற்ெறா+ கா)யான ப-!�ல் ப�ைமப் ப-! உ+வாக்க நிலம் இ+க்க 

ேவண்#ம். ப�ைம மண்டலத்!ன் �க்8ய ேநாக்கம் மா�பாட்�ன் :லத்!ற்-ம் 

�ற்'(ள்ள ப-!கHக்-ம் இைட�ல் ஒ+ தைடைய வழங்-வதா-ம். இத்!ட்டம் 

மரங்கைள ெவட்#வதற்- வ�வ-க்கா& என்றா/ம், ேதாட்ட ேசைவகள் :லம் 

$ரேதசத்!ன் ப�ைமைய ேமம்ப#த்&வதற்- �ன்ெமா�யப்பட#்ள்ள&. _3 

உjழ்ைவத் த0ரக்்க, ெவட�்ெய#க்கப்பட்ட ெபா+ட்கள் ேபாக்-வரத்!ன் ேபா& 

தாரப்ா)ன் :லம் :டப்ப#ம். 

 ேவகமாக வள+ம் தாவரங்கHக்- �ன்2ரிைம அளிக்கப்ப#ம். 

 உயர ் 0தானத்!ற்கான 0+ப்பம் உள்�ர ் வைககைளக் ெகாண்ட 

தாவரங்கைள உள்ளடக்8ய&. 

 வற்றாத மற்�ம் ப�ைமயான தாவரங்கHக்- �ன்2ரிைம 

அளிக்கப்ப#ம். 

 ப�ைம மண்டல வளரச்3் எந்தெவா+ தாவரத்!ற்-ம் ஒ+ �க்8ய 

அம்சமா-ம், ஏெனனில்: 

o இ& காற்'ல் உள்ள சஸ்ெபண்டட ் பாரட்்�-ேலட ் ேமட்டைர (SPM) 

கட்#ப்ப#த்&வதன் :லம் �ற்�ப்�ற காற்'ன் தரத்ைத 

ேமம்ப#த்&8ற&. 

o இ& �ற்'(ள்ள ப-!�ல் சத்தத்ைத -ைறக்க உத 8ற&. 

o இ& �!ய பறைவகள் மற்�ம் Tச3்கைள தனக்-ள் -�ேயற 

உத 8ற&. 
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o இ& �ற்�ச�்ழல் சமநிைலைய பராமரிக்8ற&. 

o இ& தளத்!ன் அழ8யல் ம!ப்ைப அ!கரிக்8ற&. 

4.6.2.2. �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம �ட்டம் - தாவரங்கள் மற்�ம் 

9லங்Aனங்கள் 

ToR எண்: 38) �ற்�ச�்ழல் பா�ப்�கைளத் தணிக்க 9ரிவான �ற்�ச�்ழல் 

ேமலாண்ைமத் �ட்டம் (EMP), நில பயன்பாட்�ன் மாற்றம், 9வசாயம் மற்�ம் 

ேமய்சச்ல் நிலங்களின் இழப்�, ஏேத#ம் இCந்தால், ெதா+ல்சார் �காதார 

பா�ப்�கள், HMப்)ட்ட )ற பா�ப்�கள் ஆAயைவ அடங்Hம். 

!ன்ெமா+யப்பட்ட �ட்டம். 

a. கா2 வளர்ப்� 

-த்தைக உரிைமயாளரால் உ+வாக்கப்பட்ட -த்தைக ப-!�ல் உள்ள 

அ�-�ைற சாைல�ல் அ!க எண்ணிக்ைக�லான மரங்கள் 

காணப்ப#8ன்றன. எல்ைல�ல் உள்ள 7.5 M பா&காப்� _ரம், அ#த்த#த்த கா# 

வளரப்்�க்- பயன்ப#த்த அைடயாளம் காணப்பட்#ள்ள&. இ+ப்$2ம், கா# 

வளரப்்� எப்ெபாY&ம் �ைறயாக ம் அ'0யல் Tரவ்மாக ம் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்#ம். ேவம்�, ெபாங்கjயா, $ன்ேனட்டா மற்�ம் 

ேக�வரினா ேபான்ற $ராந்!ய மரங்கள் -த்தைக எல்ைல மற்�ம் 

வ�த்தடங்கள் மற்�ம் ெசயலற்ற -ப்ைபகள் M& 3 Mட்டர ் இைடெவளி�ல் 

நடப்ப#ம். -ப்ைப 8டங்ைக �ற்' த#ப்� �வர ் கட்டப்ப#ம். இந்த ப-!�ல் 

உ�ரவ்ாYம் 08தம் 80% ஆக இ+க்-ம் என்� எ!ரப்ாரக்்கப்ப#8ற&. 

அங்Nகரிக்கப்பட்ட �ரங்கத் !ட்டத்!ல் ப�ைம ப-! 0வரங்கள் தயாரித்தல் 

ெகா#க்கப்பட#்ள்ள&. 

கனிமத்ைத �Yைமயாக $ரிதெ்த#த்த $ற-, -� மைழ மற்�ம் க3  

நீைர ேசகரிக்க அ2ம!க்கப்ப#ம், இ& அ+8/ள்ள 8ண�கைள சாரஜ்் 

ெசய்வதற்கான நீரத்்ேதக்கமாக ெசயல்ப#ம். Mன் வளரப்்�ம் �யற்3 

ேமற்ெகாள்ளப்ப#ம். பள்ளங்கைளச ் �ற்'/ம் த#ப்பைண அைமக்கப்ப#ம். 

�ரங்க -த்தைக ப-!க்- ெவளிேய உள்ள தாவரங்களின் M& �ரங்கத்!ன் 

தாக்கத்ைத -ைறக்க, ேபா&மான பா&காப்� நடவ�க்ைககள் 

ெசயல்ப#த்தப்பட ேவண்#ம் என்� பரிந்&ைரக்கப்ப#8ற&. �ரங்கம் என்ப& 

வாகனங்களின் இயக்கம் மற்�ம் அ!கரித்த மா2ட0யல் ெசயல்பா#கைள 
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உள்ளடக்8யதால், 3ல ப-!கைள உள்�ர ் மக்கைள ஈ#ப#த்!, அத்தைகய 

நடவ�க்ைககளின் அ!கரித்த நன்ைமகைளப் பற்' அவரக்Hக்-க் கற்$ப்பதன் 

:லம் ேவ) அைமக்கலாம். 

அட்டவைண எண்: 4.10. ப�ைம பH�  ேமம்பாட்2த் �ட்டம் 

 
 

ஆண்
2 

நட, ெசய்ய 
உத்ேதKக்கப்

பட்ட 
மரங்களின் 

எண்ணிக்ைக 

உLர் 
)ைழ
ப்� % 

ச(ர'ட்ட
ரில் 

Dடப்பட 
ேவண்�ய 

பH� 

இனத்�ன் 
ெபயர்` 

வளர்க்கப்ப2ம் 
என 

எ�ர்பார்க்கப்
ப2ம் 

மரங்களின் 
எண்ணிக்ைக 

i 50 80% 420 

அசா�ராக்
டா 

இண்�கா 
அல்$3யா 

ெலெபக் 
ெடேலானி

க்ஸ் 
ெர�யா 
ெடக்ேடா

னா 
8ராண்�

ஸ் , 
�த)யன 

40 
II 50 80% 420 40 
III 50 80% 420 40 
IV 50 80% 420 40 
 v  50 80% 420 40 

ஆண்
2 

Hவாரி அnH!ைற சாைல 
ஓரத்�ல் ேதாடட்ம் 

(எண்களில்) 

வளர்க்கப்ப2ம் 
என 

எ�ர்பார்க்கப்
ப2ம் 

மரங்களின் 
எண்ணிக்ைக 

i 22 80% 200 17 
II 22 80% 200 17 
III 22 80% 200 17 
IV 22 80% 200 17 
v 22 80% 200 17 

அட்டவைண எண்: 4.1 1. ப�ைம பH�  9வரங்கைளத் தயாரித்தல் 

வ. 
எண் 

ேவைல 
9வரங்கள் 

ஒவ்ெவாC பH�க்Hம் ஆண்2 வாரியான 
ேதாட்ட 9வரங்கள் 

1 
ஆ

ம்
 

ஆ
ண்

#
 

2வ
&

 
ஆ

ண்
#

 

3வ
&

 
ஆ

ண்
#

க
ள்

 
4வ

&
 

ஆ
ண்

#
க

ள்
 

5வ
&

 
ஆ

ண்
#

க
ள்

 

ம!ப்$
ட ம் 

ெமாத்த
ம் 

ெசல  
(�.) 

1 பா(காப்� 
வலயத்�ன் 
8ழ் ேதாட்டம் 
(எண்களில்) 

50 50 50 50 50 
@100 � 

ஒ+ 
மரக்க
ன்� 

25,000 

ேதாட்ட ெசல  5000 5000 5000 5000 5000 
2 -வாரி 

அ�-�ைற 
சாைல 

22 22 22 22 22 
11,000 
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ஓரத்!ல் 
ேதாட்டம் 
(எண்களில்) 
ேதாட்ட ெசல  2200 2200 2200 2200 2200 

3 பராமரிப்� (�.) 
(உரம், உரம், 
Tச3்க்ெகால்
) பயன்பா#, 
காவலாளி 
ேபான்றைவ) 

ஐந்& வ+ட காலத்!ற்- ஒ+ 
வ+டத்!ற்- ெசல  (�. 10000/-). 

150,000 

 ெமாத்தம் 1,86,000 
 

4.6.2.3. மாவட்டத்�ல் ேதாட்டக்கைலக்கான இனங்கள் பரிந்(ைர 

வழங்கப்பட்ட( 

பLரி2வதற்H வைககைள பரிந்(ைரக்Hம் ேபா( )ன்வCம் �ள்ளிகள் 

பரிp&க்கப்பட்2ள்ளன: 

 தற்ேபா&ள்ள உ�ரினங்களின் இயற்ைகயான வளரச்3் மற்�ம் பல்ேவ� 

உ�ரினங்களின் உ�ரவ்ாழ்  08தம். 

 ஒ+ -'ப்$ட்ட வைக ப-!க்- ஒ+ -'ப்$ட்ட தாவர இனத்!ன் 

ெபா+த்தம். 

 பல்/�ர ்ெப+க்கத்ைத உ+வாக்-தல். 

 ேவகமாக வள+ம், அடரத்்!யான 0தான நகல், வற்றாத மற்�ம் 

ப�ைமயான ெபரிய இைல ப-!. 

 இயற்ைக வளரச்3்�ன் ெபரிய 0ைள கள் இல்லாமல் மா�க்கைள 

உ'ஞ்�வ!ல் !றைமயான&. 

 இப்ப-!�ல் நில ம் தட்பெவப்ப நிைலக்- jக ம் ெபா+த்தமான 

ேதாட்டங்கHக்- $ன்வ+ம் இனங்கள் �தன்ைமயாகக் க+தப்படலாம். 

அட்டவைண எண் 4.12 ப�ைம பH�   நட, ெசய்ய 

பரிந்(ைரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

வ.எ
ண் 

தாவரத்�ன் 
தாவர9யல் 

ெபயர் 

H2ம்பப் 
ெபயர் 

ெபா( 
ெபயர் 

வ
ைக 

உயர
ம் 

(') 

�றன் 
JKLன் 
அகற்�த

ல் (%) 

JK )�ப்� 
�றன் 

அம்சங்கள் 

1 
அசா�ராக்டா 

இண்�கா 
ெம)ேய3 

ேவம்�, 
ேவம்� 

மரம் 15–20 25.54 

இரண்�/ம் 
நன்- தனித்த 
த�மன் 
அ#க்- 
பா)ேசட் மற்�ம் 
ஸ்பாங்8 
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2 
ெடக்ேடானா 
8ராண்�ஸ் 

லாjயா3ேய ேதக்- மரம் 40 14.94 
ஆ8யவற்'ல் 
நன்- 
ேவ�ப#8ற& 
பாரன்8மா. 
பஞ்�ேபான்ற 
பாரன்8மா 
என்ப& 
Nழ் ேமல்ேதா)ல் 
உள்ள& 
பல வாஸ்-லர ்
:டை்டகள் 
ஏற்பா# 
ெசய்யப்பட#்ள்
ளன 
8டட்தத்டட் 
இைணயான 
ெதாடர ்

3 
பா)யால்!யா 
லாங்8ஃேபா)

யா 

அன்ேனாேன3
ேய 

ெநட்�)ங்
கம் 

மரம் 10 29.84 

4 
அல்$3யா 

ெலெபக் 
ஃேபேப3ேய வாைக மரம் 18–30 23.03 

5 
ெடேலானிக்ஸ் 

ெர�யா 
ஃேபேப3ேய 

ெசம்ம�ர-் 
ெகான்ைற 

மரம் 12 18.05 

6 
ேநரியம் 

இண்�கம் 
அேபா3ேன3

ேய 
அரா) �தர ் 2–6 12.3 

ேமல் மற்�ம் Nழ் 
இரண்#ம் 
ேமல்�றேதால் 
ெசல்கள் 
உள்ளன, 
ேமல்�றத்!ல் 
ெமேசா$ல் 
உள்ள& 
& Nழ் ேமல்ேதால், 
வாஸ்-லர ்
!�க்கள் 
தற்ேபாைதய 
3ந்தைன 
இைல 
இைணயாக. 

7 
உ�ரியல் 

வைகப்பா# 
நிகா8ேன3ேய கா8தT �தர ் 4 21.35 

8 
 

ெசம்ப+த!் 
ேராசா 

3ெனன்3ஸ் 
மால்ேவ3 ெசம்ப+த!் �தர ் 3 21.09 

4.6.3. 9லங்Aனங்களின் '( எ�ர்பார்க்கப்ப2ம் தாக்கம் 

 �ன்ெமா�யப்பட்ட !ட்ட தளம் வடக்- காரே்வரி வன0லங்- 

சரணாலயத்!ன் �ன்ெமா�யப்பட்ட ESZ எல்ைல�ல் இ+ந்& 5.0 8M 

ெதாைல0ல் அைமந்&ள்ள&. இ& �ன்ெமா�யப்பட்ட !ட்ட தளத்!ல் 

இ+ந்& ெதாைல0ல் உள்ள&. இந்த �ரங்க நடவ�க்ைகயால் எந்த 

பா!ப்�ம் இல்ைல. 

 இைடயக மண்டலத்!ல் அரிய, உள்�ர ் மற்�ம் அ�ந்& வ+ம் 

உ�ரினங்கள் எ& ம் ப!வாக0ல்ைல. எவ்வாறா�2ம், �ரங்கத்!ன் 

ேபா&, �ற்�ப்�ற வன0லங்-கHக்- eங்- 0ைள0க்காமல் இ+க்க, 

-'ப்பாக காற்� மற்�ம் சத்தத்!ற்கான மா�க் கட்#ப்பாட#் 

நடவ�க்ைககள் உட்பட �ைறயான �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைமத் 

!ட்டத்&டன் �ரங்கத்!ன் அ'0யல் �ைறைய நிரவ்ாகம் 

நைட�ைறப்ப#த்&ம். 

 �ரங்க -த்தைகப் ப-!ையச ் �ற்' �ற்'த் !ரி(ம் 0லங்-கள் 

Uைழவைதத் த#க்க ேவ). 
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 இப்ப-!�ல் காணப்ப#ம் தாவரங்கHக்- ஏற்ப#ம் பாதகமான 

பா!ப்ைபக் -ைறக்க உத ம் ப�ைமப் ப-!  ேமம்பா# 

ேமற்ெகாள்ளப்ப#ம். 

4.6.3.1. வன உLரினங்களின் பா(காப்� மற்�ம் பா(காப்)ற்கான 

நடவ�க்ைககள் 

 �ரங்கப் ப-!�ல் ேமல் மண்ணில் Tரd்க தாவர இனங்களின் 0ைதகள் 

அ!க அள0ல் உள்ளன. ேமல் மண் ம�Rரைமப்� மற்�ம் நடப்பட்ட 

நாற்�கHக்- ெபா+த்தமான ேமற்பரப்�கHக்- பயன்ப#த்தப்ப#ம். 

 �ரங்கத்!ற்- உள்ேள(ம் ெவளிேய(ம் வாகனங்களின் இயக்கத்ைத 

சரிபாரத்்& கட்#ப்ப#த்&8ற&. 

 வனத்&ைற(டன் கலந்தாேலா3த்&, தாவரங்கள் மற்�ம் 

0லங்8னங்கHக்- உகந்த �ழ/க்கான தணிப்� நடவ�க்ைககைள 

ேமற்ெகாள்வ&. 

 �ரங்கத்!ன் �ரங்கம் மற்�ம் �ற்றள0ல் _3 அடக்-ம் அைமப்� 

நி�வப்ப#ம். 

 �ரங்கப் ப-!ையச ் �ற்'/ம் ேதாட்டங்கள் 3'ய 0லங்8னங்களின் 

வாழ்0டங்கைள உ+வாக்-வதற்-ம் பல்ேவ� 0லங்8னங்கHக்கான 

3றந்த �ழைல உ+வாக்-வதற்-ம் உத ம். பக்கத்& 8ராமங்களில் 

இயற்ைக மற்�ம் வன0லங்-கள் -'த்த 0�ப்�ணரை்வ உ+வாக்8 

ேமம்ப#த்&தல். 

4.6.3.2. தணிப்� நடவ�க்ைககள் 

 அட்டவைண-I இனங்கைளப் பா&காப்பதற்கான த-ந்த !ட்டம் 

தயாரிக்கப்பட#், அைதச ் ெசயல்ப#த்த ேதைவயான நி!(ம் 

ெசய்யப்ப#ம். 

 0லங்8னங்களின் வளரச்3் மற்�ம் வளரச்3்க்- அைனத்& த#ப்� 

நடவ�க்ைககHம் எ#க்கப்ப#ம். 

 பக்கத்& 8ராமங்களில் இயற்ைக மற்�ம் வன0லங்-கள் -'த்த 

0�ப்�ணரை்வ உ+வாக்8 ேமம்ப#த்&தல். 
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 வன0லங்-கள் !ட்டப் ப-!க்- அ+8ல் வந்தால், அைவகHக்- eங்- 

0ைள0க்காதவா� பணியாளரக்Hக்- ப�ற்3 அளிக்கப்ப#ம். மைல 6.00 

மணிக்- ேமல் எந்த பணி(ம் ேமற்ெகாள்ளக்5டா&. 

4.6.4. நீர்வாழ் பல்[Lர் 'தான தாக்கம் 

மல்�கலர ்  8ராைனட ் -வாரி�ல் இ+ந்& க� நீர ் ெவளிேயற்றம் 

�ன்ெமா�யப்படாததால், �ரங்க நடவ�க்ைககள் நீரவ்ாழ் �ழ/க்- இைட � 

ஏற்ப#த்தா&. �ரங்க -த்தைக ப-! மற்�ம் அதன் �ற்�ப்�ற ப-!கHக்-ள் 

இயற்ைகயான வற்றாத ேமற்பரப்� நீரந்ிைல இல்ைல. ஒ+ ஏரி வடக்-ப் 

பக்கத்!ல் �மார ் 1.5 8M ெதாைல0/ம், வடேமற்-ப் ப-!�ல் 3ல ப+வகால 

நீரந்ிைலகளி/ம் அைமந்&ள்ள&. அைனத்& நீரந்ிைலகHம் பயன்ப#த்தப்பட்ட 

ஆய் ப் ப-!�)+ந்& 0ல8 அைமந்&ள்ளன, இந்த �ரங்க நடவ�க்ைககளால் 

நீரந்ிைலகளின் பா!ப்�கள் இல்ைல. 

4.6.5 உLரியல் �ழ&ன் 'தான தாக்க ம�ப்q2 

இந்த அத்!யாயம் �ரங்க நடவ�க்ைககளால் �ழ)யல் மற்�ம் பல்/�ர ்

ெப+க்கத்!ல் ஏற்ப#ம் பல்ேவ� பா!ப்�கைள எ#த்&க்காட்#8ற&. �ரங்க 

மற்�ம் �ரங்கத்!ற்- �ந்ைதய கட்டங்களால் ஏற்ப#ம் �க்8ய பாதகமான 

பா!ப்�கள், வாழ்0டம் இழப்�, பல்/�ர,் அரிய தாவரங்கள் மற்�ம் 

0லங்8னங்கள், Mன்வளம் மற்�ம் $ற நீரவ்ாழ் உ�ரினங்கள், 

வன0லங்-களின் இடம்ெபயர ் மற்�ம் அப்ப-!�ன் ஒட்#ெமாத்த �ழ)யல் 

Rர-்ைல . நில ம�Rரைமப்�க்-ப் $ற- �ரங்கத்!ற்-ப் $ந்ைதய கட்டத்!ல், 

�ழ)யல் !றம்பட ேமம்ப#த்தப்படலாம். தாக்கம் மற்�ம் ம!ப்7#களின் 

0வரம் அட்டவைண எண்.4.14 இல் -'ப்$டப்பட#்ள்ள&. 

4.6.6. �C ..P ேவல்மணி, எ�ர்பார்க்கப்ப2ம் �ற்�ச�்ழல் பா�ப்�கள் 

மற்�ம் தணிப்� நடவ�க்ைககள் மல்� கலர் Aராைனட் Hவாரி, 

நாமக்கல் மாவட்டம், த@ழ்நா2. 

அ#த்த ெசயல்பாட்#க் காலத்!ற்கான எ!ரப்ாரக்்கப்ப#ம் 3க்கல்களின் 

0வரங்கள் சாத்!யமான பா!ப்�கள் மற்�ம் 3க்கைலச ் சந்!ப்பதற்கான 

தணிப்� நடவ�க்ைககHடன் �+க்கப்பட்#ள்ளன (அட்டவைண எண்.4.2.). 
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அட்டவைண எண்: 4.13 மல்�கலர்     Aராைனட் HவாரிLல் 

�ழ&யல் மற்�ம் பல்[Lர்களின் எ�ர்பார்க்கப்ப2ம் தாக்கம் 

 

 

வ. 
எ

ண் 

 

 

அம்ச 
9ளக்கம் 

�ழ&யல் 
மற்�ம் 

பல்[Lர் 
(EB) 'தான 
சாத்�யமா

ன 
தாக்கங்கள் 

 

தாக்க 9ைள, 
நிகழ்தக, 
9ளக்கம் 

நியாயப்ப2த்த
ல் 

 

 

!க்Aய
த்(வம் 

 

 

தணிப்� 
நடவ�க்ைகக

ள் 

�ரங்கத்�ற்H !ந்ைதய கட்டம் 

1 -த்தைக 
ப-!�ன் 
தாவரங்க
ைள 
ேவேரா# 
$#ங்-தல் 

ெபா&வான 
மலர ்
பன்�கத்த
ன்ைம�ன் 
தளம் 
சாரந்்த 
இழப்� 
(ேநர� 
தாக்கம்) 

தளத்!ல் 
ெபா&வான 
மலர ் (மரம் 
அல்ல) இனங்கள் 
உள்ளன. இந்த 
இனங்கள் 
அ�க்கப்ப#வ
தால் தாவரங்கள் 
இழப்� 
ஏற்படா&. 

-ைறவா
ன 
e0ரம் 

உடன� 
நடவ�க்ைக 
ேதைவ�ல்ைல 
இ+ப்$2ம், 
!ட்டப் 
ப-!�/ம், 
!ட்ட 
எல்ைல�ன் 
�ற்றள0/ம் 
ப�ைமப் 
ப-!/ேதாட்ட
ம் 
உ+வாக்கப்ப
#ம், இ& 
!ட்டப் 
ப-!�ன் 
மலர ் மற்�ம் 
0லங்8னங்க
ளின் 
பன்�கத்தன்
ைமைய 
ேமம்ப#த்&ம். 

ெதாடர�்
ைடய 
0லங்8னங்
களின் 
பன்�கத்த
ன்ைம�ன் 
தளம் 
சாரந்்த 
இழப்� 
(ப-! 
தாக்கம்) 

இந்த தளம் 
ெபா&வான 
இனங்கைள 
மட்#ேம 
ஆதரிக்8ற&, 
அைவ இைடயக 
மண்டல 
காப்�க்கா# 
ப-!�ன் 
பல்ேவ� 
வைகயான 
வாழ்0டங்கைள
ப் 
பயன்ப#த்&8
ன்றன. எனேவ 
0லங்8னங்களி
ன் 
பன்�கத்தன்
ைம 
அச�்�த்தல் 
இல்ைல 

வாழ்0ட 
இழப்� 

தளமான& 
தனித்&வமான 
தாவரங்கள் 



159 | P a g e  

 

(ேநர� 
தாக்கம்) 

அல்ல& 
0லங்8னங்கH
க்கான 
தனித்&வமான/
�க்8யமான 
வாழ்0ட 
அைமப்ைபக் 
ெகாண்�+க்க
0ல்ைல. 

�ரங்க கட்டம் 

2 இயந்!ரம் 
மற்�ம் 
ெதா�லாள
ரக்ைளப் 
பயன்ப#த்
! கனிம 
அகழ் , 
ேபாக்-வர
த்& 

ெசயல்பா
#கள் 
சத்தத்ைத 
உ+வாக்-
ம். 

இைரசச்ல் 
காரணமாக 
தளத்!ல் 
சாதாரண 
0லங்8னங்
களின் 
இயக்கங்க
Hக்- தளம் 
சாரந்்த 
இைட �. 

(ப-! 
தாக்கம்) 

தனித்&வமான 
தாவரங்கள் 
அல்ல& 
0லங்8னங்கH
க்காக இந்த 
தளம் 
தனித்&வமான/
�க்8யமான 
வாழ்0ட 
அைமப்ைப 
உ+வாக்க0ல்
ைல. 

-ைறவா
ன 
e0ரம் 

- மாைல 5 
மணிக்-ப் 
$ற- �ரங்கத் 
ெதா�ைல 
ேமற்ெகாள்ளக் 
5டா&. -
-ப்ைப 
ேதாண்#தல் 
மற்�ம் 
ேபாக்-வரத்& 
பணிகள் இர  
7 மணிக்- �ன் 
நி�த்தப்பட 
ேவண்#ம். 

3 ெபா+ட்க
ைளக் 
ெகாண்# 
ெசல்வதற்
கான 
வாகன 
இயக்கம், 
சாைலகள் 
மற்�ம் 
சல்பர ் ைட 
ஆக்ைச#, 
ைநடர்ஜன் 
ைட 
ஆக்ைச#, 
காரப்ன் 
ேமானாக்
ைச# 
ேபான்றவற்
ைற 
ெவளிேயற்
�வதால் 

_3 ப�  
மற்�ம் CO 
உjழ்  
காரணமாக 
�ற்'(ள்ள 
0வசாயம் 
மற்�ம் 
அத2டன் 
ெதாடர�்
ைடய 
0லங்8னங்
கள் Mதான 
தாக்கம். 
(மைற�க 
தாக்கம்) 

0வசாய நிலம் 
ைமயப் 
ப-!�ல் 
இ+ந்& ெவ- 
ெதாைல0ல் 
உள்ளதால் 
பா!ப்� 
-ைறவாக 
உள்ள&. 

-ைறவா
ன 
e0ரம் 

அைனத்& 
வாகனங்கHம் 
ெபா+த்தமான 
உjழ்  
நிைலகHக்-ச ்
சான்றளிக்கப்
ப#ம். �ரங்கப் 
ப-!ையச ்
�ற்'/ம் 
பேயா¡சல், 
ெமத்தனால் 
மற்�ம் உ�ரி 
எரிெபா+ள் 
ேபான்ற மாற்� 
எரிெபா+ைள
க் ெகாண்# 
வாகனங்கைள 
ேமம்ப#த்த 
அ!க 
ேதாட்டங்கள் 
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_3 
(&கள்கள்) 
உ+வா-ம். 

பரிந்&ைரக்கப்
பட்#ள்ளன. 

அட்டவைண எண்: 4. 41 �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்q2கள் , மல்�கலர ்
Aராைனட் Hவாரி 

வ.எண் பண்�க்r�கள் ம�ப்q2 

1 !ட்டத்!ன் ெசயல்பா#கள் 
பா!க்கப்ப#8ன்றன 

பறைவகள் மற்�ம் 
0லங்-களின் 
இனப்ெப+க்கம்/5# கட்#ம் 
இடங்கள் 

�ரங்க -த்தைக தளத்!ல் 
இனப்ெப+க்கம் மற்�ம் 5# 
கட்#ம் இடம் எ& ம் 
கண்ட'யப்பட0ல்ைல. 
காணப்பட்ட 0லங்8னங்கள் 
ெப+ம்பா/ம் இைடயக ப-!�ல் 
இ+ந்& இடம்ெபயரந்்தன. 

2 அரிதான அல்ல& அ�ந்& 
வ+ம் உ�ரினங்கள் வ3க்-ம் 
ப-!க்- அ+8ல் 
அைமந்&ள்ள& 

�க்8ய �ரங்க -த்தைக ப-!�ல் 
ஆபத்தான, பா!க்கப்படக்5�ய 
இனங்கள் எ& ம் 
காணப்பட0ல்ைல. 

3 ேத3ய 
Tங்கா/வன0லங்-கHக்- 
அ+காைம�ல் 

சரணாலயம் / காப்�க்கா# / 
ச&ப்�நிலங்கள் / கடற்கைர / 
�கத்&வாரம் / கடல் 

10 8ேலாMட்டர ் �ற்றள0ல் 
கடேலார மண்டலம், 
உ�ரக்்ேகாளங்கள், மைலகள், 
கா#கள் எ& ம் இல்ைல. 

4 �ன்ெமா�யப்பட்ட !ட்டம் 
வன0லங்-கHக்கான 
நீரந்ிைலகHக்- அ�கைல 
கட்#ப்ப#த்&8ற& 

'இல்ைல' 

5 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ரங்கத் 
!ட்டம் ேமற்பரப்� நீரின் 
தரத்ைத பா!க்8ற&, இ& 
வன0லங்-கHக்-ம் 
தண்ணீைர வழங்-8ற& 

'இல்ைல' !ட்டjடப்பட்ட அல்ல& 
அச�்�த்தப்பட்ட வன0லங்-கள் 
ைமயப் ப-!�ல் வழக்கமாகக் 
காணப்ப#8ன்றன. 

6 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ரங்கத் 
!ட்டம் அ+8ல் உள்ள 
பல்/�ரப்் ப-!ைய 
பா!க்-ம் வண்டல் மண்ைண 
அ!கரிக்8ற&. 

வ�கால் ேபான்ற ேமற்பரப்� ஓைட 
ேமலாண்ைம �ைறயாக 
கட்டப்ப#வதால், அ+8ல் உள்ள 
�ரங்கப் ப-!�ல் வண்டல் மண் 
பா!ப்� ஏற்படா&. 

7 !ட்ட நடவ�க்ைககளால் வன 
0லங்-கள் dழ்ச3்/ச�க்கல் 
அல்ல& இறப்� ஏற்ப#ம் 
அபாயம் 

'இல்ைல' 
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8 இத்!ட்டம் க� நீைர 
நீரந்ிைலகளில் 
ெவளி�#8ற&, இ& 
வன0லங்-கHக்- நீைர 
வழங்-8ற& 

ைமயப் ப-!க்- அ+8ல் 
நீரந்ிைலகள் இல்லாததால் நீர ்
மா�ப#வதற்கான வாய்ப்�கள் 
-ைற . 

9 �ரங்கத் !ட்டங்கள் கா# 
சாரந்்த வாழ்வாதாரத்ைதப் 
பா!க்8ன்றன/ உள்�ர ்
வாழ்வாதாரம் சாரந்்& 
இ+க்-ம் -'ப்$ட்ட வனப் 
ெபா+ைளப் பா!க்8ற& 

'இல்ைல' 

10 இந்த !ட்டம் இடம்ெபயர ் 
பாைதகைள பா!க்-ம் 

'இல்ைல 'இடம்ெபயர ் பாைத 
கண்காணிப்� காலத்!ல் 
கவனிக்கப்பட்ட&. 

11 இத்!ட்டம் ம+த்&வப் பயன் 
ெகாண்ட ஒ+ ப-!�ன் 
தாவரங்கைள பா!க்-ம் 

'இல்ைல' 

12 வனப்ப-! !ைச!+ப்பப்பட 
ேவண்#ம், காரப்ன் உயர ்
Rக்ெவஸ்ட்ேரஷன் உள்ள& 

'இல்ைல' அங்- எந்த வன நில�ம் 
மாற்றப்பட0ல்ைல. 

13 இத்!ட்டம் ச&ப்� நிலங்கள், 
Mன் இனப்ெப+க்கம் ெசய்(ம் 
இடங்கள், கடல் �ழ)யல் 
ஆ8யவற்ைற பா!க்-ம் 

'இல்ைல'. ைமயத்!ற்- அ+8ல் 
உள்ள �ரங்க -த்தைக ப-!�ல் 
ஈரநிலம் இல்ைல. ைமய �ரங்கப் 
ப-!�ல் இனப்ெப+க்கம் மற்�ம் 
5# கட்#ம் இடம் இல்ைல. 

(*ஆதாரம்: EIA வ�காட்#தல் ைகேய#-�ரங்கம் மற்�ம் கனிமங்கள், 2010) 

4.7 சDக ெபாCளாதாரம்  

 �ரங்கத்!ன் ச:க-ெபா+ளாதார பா!ப்�கள் பல. �ரங்கத் !ட்டத்!ன் 

தாக்கங்கள் ேநரம்ைறயாகேவா அல்ல& எ!ரம்ைறயாகேவா இ+க்கலாம். நிலம் 

ைகயகப்ப#த்&தலால் ஏற்ப#ம் உடல் இடப்ெபயரச்3், அைதத் ெதாடரந்்& 

வாழ்வாதார இழப்�, மன ேவதைன, ச:க அைமப்$ல் ஏற்ப#ம் மாற்றங்கள் 

மற்�ம் உண ப் பா&காப்�க்கான ஆபத்& ேபான்றவற்றால் ஏற்ப#ம் 

பாதகமான 0ைள கள், மா�பாட்�ன் காரணமாக மக்கHம் ேநர�யாகப் 

பா!க்கப்ப#8ன்றனர.் ச:க தாக்க ம!ப்7# (SIA) என்ப& ஒ+ !ட்டத்!ன் ச:க 

0ைள கைள ப-ப்பாய் , கண்காணித்தல் மற்�ம் நிரவ்8த்தல். ச:க-

ெபா+ளாதார நிைல -'த்த ஆய் , ச:க-ெபா+ளாதார நிைல�ன் அ�ப்பைடத் 

தரைவ உ+வாக்-வதற்கான �தன்ைம ச:க-ெபா+ளாதார ஆய்ைவப் 

பயன்ப#த்! ஏற்கனேவ ேமற்ெகாள்ளப்பட்#ள்ள&. 
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4.7.1 எ�ர்பார்த்த தாக்கம் 

 �தன்ைம ச:க-ெபா+ளாதார ஆய்  மற்�ம் நி�வப்பட்ட இலக்8யங்கள் 

மற்�ம் மக்கள் ெதாைக கணக்ெக#ப்� தர  2011 இல் இ+ந்& 8ைடக்-ம் 

இரண்டாம் நிைல தர கள் :லம், அ+8/ள்ள ப-!�ன் ச:க-ெபா+ளாதார 

நிைல�ல் ேநரம்ைறயான தாக்கம் இ+க்-ம் என்� கண்ட'யப்பட்#ள்ள&. 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ரங்க -த்தைகப் ப-!�)+ந்& 300 Mட்ட+க்-ள் 

-��+ப்�கள் இல்ைல. எனேவ, �ரங்கத்!ன் வாழ்நாள் �Yவ&ம் அ+8/ள்ள 

-��+ப்�களில் ெபரிய தாக்கம் எ& ம் எ!ரப்ாரக்்கப்பட0ல்ைல. 

4.7.2 தணிப்� நடவ�க்ைககள் 

 ஆைல இயந்!ரங்கள் மற்�ம் உபகரணங்கHக்- நல்ல பராமரிப்� 

நைட�ைறகள் $ன்பற்றப்ப#ம், இ& சாத்!யமான இைரசச்ல் 

$ரசச்ைனகைளத் த0ரக்்க உத ம் 

 மத்!ய மா�க் கட்#ப்பாட#் வாரியத்!ன் (CPCB) வ�காட்#த)ன்ப� 

!ட்டப் ப-!�/ம் அைதச ்�ற்'/ம் ப�ைமப் ப-! உ+வாக்கப்ப#ம். 

 ைமய மண்டலத்!ற்-ள் �ற்�ச�்ழல் பா!ப்ைபக் -ைறக்க காற்� 

மா�க்கட்#ப்பாட்# நடவ�க்ைக எ#க்கப்ப#ம் 

 ெதா�லாளரக்ளின் பா&காப்$ற்காக, �ரங்கச ் சட்டம் மற்�ம் 

0!களின்ப� ைக(ைறகள், தைலக்கவசம், பா&காப்� காலணிகள், 

கண்ணா�கள், ஏப்ரன்கள், :க்- �க:�கள் மற்�ம் கா&கைளப் 

பா&காக்-ம் சாதனங்கள் ேபான்ற தனிப்பட்ட பா&காப்� உபகரணங்கள் 

வழங்கப்ப#ம். 

 இந்தத் !ட்டத்!)+ந்& ேநர�யாக ம் மைற�கமாக ம் ராயல்�, வரி, 

வரிகள் ேபான்றவற்'ன் :லம் நி! வ+வாய் :லம் மாநில மற்�ம் மத்!ய 

அர�கHக்-ப் பயன் 

 ேமற்5'ய 0வரங்களி)+ந்&, -வாரி ெசயல்பா#கள் அப்ப-!�ல் 

அ!க நன்ைம பயக்-ம் ேநரம்ைறயான தாக்கத்ைத ஏற்ப#த்&ம் 
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4.8 ெதா+ல்சார் ஆேராக்Aயம் மற்�ம் பா(காப்� 

�ரங்கத்!ன் ெசயல்பாட்# கட்டத்!ல் ெதா�ல்சார ் ஆேராக்8யம் மற்�ம் 

பா&காப்� அபாயங்கள் ஏற்ப#ம் மற்�ம் �தன்ைமயாக $ன்வ+வனவற்ைற 

உள்ளடக்8ய&: 

 �வாச ஆபத்&கள் 

 சத்தம் 

 உடல் அபாயங்கள் 

 ெவ�க்-ம் ேசjப்� மற்�ம் ைகயாHதல் 

4.8.1 �வாச ஆபத்(கள் 

3)க்கா _3�ன் நீண்டகால ெவளிப்பா# 3)ேகா3ைஸ ஏற்ப#த்தக்5#ம், 

$ன்வ+ம் நடவ�க்ைககள் பரிந்&ைரக்கப்ப#8ன்றன: 

 ேதாண்#ம் இயந்!ரம் மற்�ம் �ப்பரக்ளின் ேக$ன்கள் AC மற்�ம் ஒ) 

ஆதாரத்&டன் இைணக்கப்ப#ம். 

 தனிப்பட்ட �க:�கைள பயன்ப#த்&வ& கட்டாயமாக்கப்ப#ம். 

4.8.2 சத்தம் 

 �ரங்க நடவ�க்ைககளின் ேபா& ெதா�லாளரக்ள் அ!க சத்தத்!ற்- 

ஆளாக ேநரி#ம். $ன்வ+ம் நடவ�க்ைககள் ெசயல்ப#த்த 

�ன்ெமா�யப்பட்#ள்ளன 

 8 மணிேநரத்!ற்- சமமான ஒ) அள  85 dB(A), உசச் ஒ) அள கள் 140 dB(C) 

ஐ அைட(ம் ேபா& அல்ல& சராசரி அ!கபட்ச ஒ) அள  110 dB(A) ஐ 

அைட(ம் ேபா& ெச0ப்�லன் பா&காப்$ன் பயன்பா# e0ரமாக 

ெசயல்ப#த்தப்ப#ம். 

 எந்தப் பணியாள+ம் 85 dB(A) க்-ம் அ!கமான சத்தத்ைத ஒ+ நாைளக்- 8 

மணிேநரத்!ற்- ேமல் ேகட்-ம் பா&காப்� இல்லாமல் ெவளிப்ப#த்த 

மாட்டாரக்ள். 

 ெகா#க்கப்பட்ட கா& மஃப்ஸ் கா!ல் ஒ) அளைவக் -ைறந்த& 85 dB(A) 

ஆகக் -ைறக்-ம். 

 அ!க இைரசச்ல் அள க்- ெவளிப்ப#ம் ெதா�லாளரக்Hக்- 

அவ்வப்ேபா& ம+த்&வ ெச0ப்�லன் ேசாதைனகள் ெசய்யப்ப#ம். 

 



164 | P a g e  

 

4.8.3 இயற்ைக அபாயங்கள் 

     இயற்ைக அபாயங்கைளக் கட்#ப்ப#த்த $ன்வ+ம் நடவ�க்ைககள் 

�ன்ெமா�யப்பட்#ள்ளன   

 பணி�ட பா&காப்� ேமலாண்ைம -'த்த -'ப்$ட்ட பணியாளரக்Hக்- 

ப�ற்3 அளிக்கப்ப#ம்; 

 தற்ெசயலான பாைற dழ்ச3் மற்�ம் / அல்ல& நிலசச்ரிைவத் த#க்க, 

-'ப்பாக ெவ�ப்� நடவ�க்ைககHக்-ப் $ற-, ெதா�லாளரக்Hக்- 

ெவளிப்ப#ம் ஒவ்ெவா+ ேமற்பரப்ைப(ம் பாைற அள0#வதன் :லம் 

பணித்தள ம!ப்7# ெசய்யப்ப#ம்; 

 இயற்ைக தைடகள், தற்கா)க தண்டவாளங்கள் அல்ல& -'ப்$ட்ட 

ஆபத்& பாைற ெபஞ்�கள் அல்ல& தைர மட்டத்!)+ந்& 2 Mட்ட+க்-ம் 

அ!கமான உயரத்!ல் ேவைல ெசய்யப்ப#ம் மற்ற -� ப-!களில் 

வழங்கப்ப#ம்; 

 சாைலகள் மற்�ம் நைடபாைதகைள பராமரித்தல், ேபா&மான நீர ்

வ�கால் வழங்-தல் மற்�ம் சாதாரண 8ராவல் ேபான்ற அைனத்& 

வானிைல ேமற்பரப்�டன் வYக்-ம் பரப்�கைளத் த#க்க ம் நடவ�க்ைக 

எ#க்கப்ப#ம். 

4.8.4 ெதா+ல்சார் �காதார ஆய், 

அைனத்& நபரக்Hம் �ன் ேவைலவாய்ப்� மற்�ம் அவ்வப்ேபா& ம+த்&வ 

பரிேசாதைனக்- உட்ப#த்தப்ப#வாரக்ள். $ன்வ+ம் ேசாதைனகைள 

நடத்&வதன் :லம் பணியாளரக்ள் ெதா�ல் சாரந்்த ேநாய்கHக்- 

கண்காணிக்கப்ப#வாரக்ள் 

 ெபா& உடல் பரிேசாதைனகள் 

 ஆ�ேயாெமட்ரிக் ேசாதைனகள், �Y மார�், எக்ஸ்ேர, Uைர£ரல் 

ெசயல்பாட்# ேசாதைனகள், ஸ்ைபேரா ெமட்ரிக் ேசாதைனகள் 

 கால�ைற ம+த்&வப் பரிேசாதைன - ஆண்#ேதா�ம், Uைர£ரல் 

ெசயல்பா#/ 3)க்ேகா3ஸ் ேசாதைன - ஆண்#ேதா�ம், _3க்- 

ஆளானவரக்ள் 

 கண் பரிேசாதைன 
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 தளத்!ல் அத்!யாவ3ய ம+ந்&கள் வழங்கப்ப#ம். ம+ந்&கள் மற்�ம் 

இதர பரிேசாதைன வச!கள் இலவசமாக வழங்கப்ப#ம். உடன�யாக 

38சை்சக்காக �ரங்கத்!ல் �த/த0 ெபட்� ைவக்கப்ப#ம். 

ேதரந்்ெத#க்கப்பட்ட ஊ�யரக்Hக்- �த/த0 ப�ற்3 ெதாடரந்்& 

அளிக்கப்ப#ம். �த/த0 ப�ற்3 ெபற்ற உ�ப்$னரக்ளின் பட்�யல்கள் 

:ேலாபாய இடங்களில் காட்டப்ப#ம். 

4.8.5 ெதா+லாளர்கtக்கான ேகா9ட் �காதார ேமலாண்ைமத் �ட்டம் 

 $ன்வ+ம் �காதார ேமலாண்ைம !ட்டம் �ரங்கங்களில் கண்�ப்பாக 

ெசயல்ப#த்தப்ப#ம், �ரங்க ேமலாளர ் மற்�ம் ேபாரே்மன் ேபான்ற �ரங்க 

அ!காரிகள் ெதா�லாளரக்ளின் �காதார ேமலாண்ைம கட்#ப்பாட்டாளராக 

ெசயல்ப#வாரக்ள். 

 ஒவ்ெவா+ நாHம் பணிக்- வ+ம் ேபா& அைனத்& ெதா�லாளரக்Hக்-ம் 

ெவப்பநிைல சரிபாரக்்கப்ப#ம் 

 100.4 அல்ல& அதற்- ேமல் காய்சச்ல், சளி, :ச�்த் !ணறல் இ+ந்தால், 

ஆஸ்பத்!ரிக்- அ2ப்பப்பட#், ப!னான்- நாட்கHக்-ப் $ற- அந்த 

நபரக்ள் பணி�ல் அமரத்்தப்ப#வாரக்ள். 

 �ரங்கப் ப-!க்-ள் இ+க்-ம் அைனத்& நபரக்Hம் :க்- மற்�ம் வாைய 

மைறக்-ம் &ணி அல்ல& கைளந்&0#ம் ம�ப்� �க:�கைள அணிய 

அ' �த்தப்பட்#ள்ளனர.் 

 6 அ� ச:க இைடெவளி எப்ேபா&ம் கைடப்$�க்கப்ப#ம். 

 பணி�ரி(ம் இடங்கHக்- அ+8ல் தற்கா)க ைக கY தல் �ள்ளிகள் 

நி�வப்ப#ம், ெதா�லாளரக்ள் -ைறந்தபட்சம் 20 0னா�கHக்- ேசாப்� 

மற்�ம் தண்ணீ+டன் அ�க்க� ைககைள கYவ ம், �கத்ைதத் 

ெதா#வைதத் த0ரக்்க ம் அ' �த்தப்ப#வாரக்ள். இ& ஒ+ 

அத்!யாவ3ய ெதாற்�-கட்#ப்பாட்# ெபா'�ைறயா-ம். 

4.8.6 )ளாஸ்�க் க+, ேமலாண்ைம 

 தjழ்நா# அர� ஆைண (Ms) எண். 84 �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் வனத்&ைற (EC.2) 

25.06.2018 ேத!�ட்டப� �ரங்கப் ப-!�ல் $ன்வ+ம் வைகயான 

$ளாஸ்�க்-கள் பயன்ப#த்தப்படா&. 
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 �ரங்கங்களில் ேகரி ேபக்-கள், $ளாஸ்�க் ைபகள், உண ப் 

ெபா!கHக்-ப் பயன்ப#த்தப்ப#ம் $ளாஸ்�க் தாள்கள், 0ரிப்�, 

$ளாஸ்�க் தட்#கள், $ளாஸ்�க் Tசப்பட்ட ேதநீர ் ேகாப்ைபகள், 

$ளாஸ்�க் டம்ளரக்ள் ேபான்ற $ளாஸ்�க் ெபா+ட்கைளப் 

பயன்ப#த்தக்5டா&. 

அட்டவைண எண்: .514. ெசயல் �ட்டம் 

ெசயல் �ட்டம் ெபா�ப்� 
-வாரிக்-ள் Uைழவதற்- �ன்� அைனத்& 

ஊ�யரக்Hம் $ளாஸ்�க்8னால் 

ேசா!க்கப்ப#வாரக்ள். 

காவலாளி 

ஒவ்ெவா+ வார�ம் அல்ல& மாத�ம் �ரங்க ேமலாளர ்

தைலைம�ல் ெதா�லாளரக்ள் 5ட்டம் நடத்! 

$ளாஸ்�க் பயன்பாட்டால் ஏற்ப#ம் eைமகள் -'த்& 

0ளக்க ேவண்#ம். 

ைமன் ஃேபாரே்மன் & 
�ரங்க &ைண 

�ரங்கங்கHக்-ள் $ளாஸ்�க் ெபா+ட்கைள ெகாண்# 

வர ேவண்டாம் என்�ம், இ&ேபான்ற ெசயல்களில் 

ஈ#ப#பவரக்ள் பனிப்ெபா�  நாளில் ேவைல ெசய்ய 

அ2ம!க்கப்பட மாட்டாரக்ள் என்�ம் 

அ' �த்தப்ப#ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்

$ளாஸ்�க் பயன்பாட்ைடக் -ைறக்க உத ம் வைக�ல் 

�ரங்கத் ெதா�லாளரக்Hக்- பாக்- ெகாடை்ட 

தட்#கள் மற்�ம் -வைளகள் வழங்கப்ப#ம். 

�ரங்க உரிைமயாளர ்

4.9 �ரங்க Dடல் 

 கனிம �ரங்க !ட்டங்களில் �ரங்க :டல் !ட்டம் jக �க்8யமான 

�ற்�ச�்ழல் ேதைவ. �ரங்க :டல் !ட்டம் ெதா�ல்Uட்ப, �ற்�ச�்ழல், ச:க, 

சட்ட மற்�ம் நி! அம்சங்கைள �ற்ேபாக்கான மற்�ம் $ந்ைதய :டல் 

ெசயல்பா#கைள உள்ளடக்8யதாக இ+க்க ேவண்#ம். :டல் ெசயல்பா# 

என்ப& !ட்டப்பணி நீக்கப்பட்ட!ல் இ+ந்& ெதாடங்-ம் ெதாடரச்3்யான 

ெசயல்பா#கள் ஆ-ம். 

�ரங்கத்ைத D2வதன் ேநாக்கம்; 

 ஒYங்-�ைற ஏெஜன்3கள் மற்�ம் ெபா&மக்கHக்- 

ஏற்�க்ெகாள்ளக்5�ய தளத்!ற்- உற்பத்! மற்�ம் நிைலயான 

பயன்பாட்�ற்-ப் $ற- உ+வாக்க.  

 ெபா& �காதாரம் மற்�ம் �ற்'(ள்ள -��+ப்�களின் பா&காப்ைபப் 

பா&காக்க. 
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 �ற்�ச�்ழல் பா!ப்ைபக் -ைறக்க 

 ம!ப்�jக்க பண்�கைள(ம் அழ8யைல(ம் பா&காக்க 

 பாதகமான ச:க-ெபா+ளாதார தாக்கங்கைள சமாளிக்க. 

4.9.1 �ரங்க Dடல் அள,ேகால் 

�ரங்கத்ைத :#வ!ல் உள்ள நிபந்தைனகள் Nேழ 

0வா!க்கப்பட்#ள்ளன: 

4.9.1.1 இயற்)யல் நிைலத்தன்ைம 

 �ரங்கப் பணிகள், கட்�டங்கள், ஓய்  தங்-jடங்கள் ேபான்றவற்ைற 

உள்ளடக்8ய அைனத்& மா2ட0யல் கட்டைமப்�கHம், �ரங்கம் ெசய)ழந்த 

$ற- Mத�ள்ளைவ இயற்$யல் நிைலயானதாக இ+க்க ேவண்#ம். ேதால்0 

அல்ல& உடல் ரீ!யான Rர�  காரணமாக ெபா& �காதாரம் மற்�ம் 

பா&காப்�க்- அவரக்ள் எந்த ஆபத்ைத(ம் �ன்ைவக்கக்5டா&, ேம/ம் 

அவரக்ள் வ�வைமக்கப்பட்ட ெசயல்பா#கைள அவரக்ள் ெதாடரந்்& ெசய்ய 

ேவண்#ம். �ன்ெமா�யப்பட்ட வ�வைமப்� காலங்கள் மற்�ம் பா&காப்� 

காரணிகள் ெவள்ளம், �றாவளி, காற்� அல்ல& Tகம்பங்கள் ேபான்ற e0ர 

நிகழ் கள் மற்�ம் அரிப்� ேபான்ற $ற இயற்ைக நிரந்தர சக்!கைள 

�Yைமயாக கணக்8ல் எ#த்&க்ெகாள்ள ேவண்#ம். 

4.9.1.2 இரசாயன நிைலத்தன்ைம 

 �ரங்க தளத்!ல் !டக்க� கள் இரசாயன நிைலத்தன்ைம(டன் இ+க்க 

ேவண்#ம். இதன் ெபா+ள், உேலாகங்கள், உப்�கள் அல்ல& கரிம ேசரம்ங்களின் 

க3 க்- வ�வ-க்-ம் இரசாயன மாற்றங்கள் அல்ல& நிைலைமகளின் 

0ைள கள் ெபா& �காதாரம் மற்�ம் பா&காப்$ற்- ஆபத்ைத 

ஏற்ப#த்தக்5டா& அல்ல& �ற்�ச�்ழல் பண்�கைள Rர-்ைலக்கக்5டா&. 

மா�ப#த்&ம் ெவளிேயற்றம் பாதகமான தாக்கங்கைள ஏற்ப#த்தக்5#ம் என்� 

�ன்5ட்�ேய கணிக்கப்பட்டால், இைடநி�த்தப்பட்ட !டப்ெபா+ட்கைள 

நிைலநி�த்&தல் அல்ல& நீரின் தரம் மற்�ம் அளைவ ேமம்ப#த்த ெசயலற்ற 

38சை்ச ேபான்ற ெபா+த்தமான தணிப்� நடவ�க்ைககள் !ட்டjடப்படலாம். 

:�ய �ரங்கத்ைதச ் �ற்'(ள்ள ப-!�ல் உள்ள நீர,் மண் மற்�ம் காற்'ன் 

தரங்கHக்- சட்ட வரம்�கைள M�ம் மா�ப#த்&ம் ெச' களின் பாதகமான 

0ைள  எ& ம் இல்ைல என்பைத கண்காணிப்� நி�$க்க ேவண்#ம். 
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4.9.1.3 உLரியல் நிைலத்தன்ைம 

 �ற்'(ள்ள �ழ)ன் ஸ்!ரத்தன்ைம �தன்ைமயாக தளத்!ன் இயற்$யல் 

மற்�ம் இரசாயன பண்�கைள சாரந்்&ள்ள&, அேத சமயம் �ரங்க தளத்!ன் 

உ�ரியல் உ�!ப்பா# ம�வாழ்  மற்�ம் இ�! நில பயன்பாட்#டன் 

ெந+க்கமாக ெதாடர�்ைடய&. ஆ�2ம்5ட, உ�ரியல் நிைலத்தன்ைமயான&, 

மண்ணின் உைறைய உ�!ப்ப#த்&தல், அரிப்�/கY0, க3  ேபான்றவற்ைறத் 

த#ப்பதன் :லம் உடல் அல்ல& இரசாயன நிைலத்தன்ைமைய கணிசமாக 

பா!க்கலாம். 

 �னரவ்ாழ் த் !ட்டத்!ன் �க்8ய ேநாக்கங்களில் ஒன்� Rர-்ைலந்த 

தளத்!ன் M& ஒ+ தாவர உைற ெபா&வாக உள்ள&, ஏெனனில் தளத்ைத 

நிைலநி�த்&வதற்- தாவர உைற 3றந்த நீண்ட கால �ைறயா-ம். 

�னரவ்ாழ் த் !ட்டத்!ன் �க்8ய நிலேவைல 5�கள் ��ந்த&ம், நிைலயான 

தாவர ச:கத்ைத நி� வதற்கான ெசயல்�ைற ெதாடங்-8ற&. ம� 

தாவரங்கHக்-, மண் ஊட்டசச்த்& அளைவ ேமலாண்ைம ெசய்வ& ஒ+ 

�க்8யமான க+த்தா-ம். ஊட்டசச்த்&க்கைளச ் ேசரப்்ப& :ன்� 

�ழ்நிைலகளில் பய2ள்ளதாக இ+க்-ம். 

 பரப்பப்பட்ட ேமல்மண்ணின் ஊட்டச ் சத்& நிைல உள்ள ெபா+ைள 0ட 

-ைறவாக இ+ந்தால், எ.கா., ச:க கா#களின் வளரச்3்க்காக. 

 இயற்ைகயாக நிகYம் தாவரங்கைள 0ட அ!க ஊட்டசச்த்& 

ேதைவப்ப#ம் தாவரங்கைள வளரக்்-ம் ேநாக்கம் எ.கா. 

0வசாயத்!ற்கான !ட்டjடல். 

 ஈரப்பதம் கட்#ப்ப#த்&ம் காரணியாக இல்லாத காலங்களில் Tரd்க 

தாவரங்களி)+ந்& 0ைரவான வளரச்3்ையப் ெப�வ& 0+ம்பத்தக்க&, 

எ.கா. ப�ைமத் தைடகளின் வளரச்3். 

�ரங்க :டல் !ட்டம் அங்Nகரிக்கப்பட்ட �ரங்கத் !ட்டத்!ன்ப� இ+க்க 

ேவண்#ம். �ரங்க :டல் என்ப& அங்Nகரிக்கப்பட்ட �ரங்கத் !ட்டத்!ன் ஒ+ 

ப-!யா-ம் மற்�ம் �ரங்க :டல் !ட்டத்!ல் (இைணப்� I) 0வரிக்கப்பட்#ள்ள 

ெசயல்�ைற�ன்ப� :டல் நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப#ம். 
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அத்�யாயம் V 

      மாற்�களின் பHப்பாய், (ெதா+ல்vட்பம் மற்�ம் தளம்) 

5.1 அM!கம்  

 !ட்ட �ன்ெமா� க்- மாற்றாக க+&வ& EIA ெசயல்�ைற�ன் 

ேதைவயா-ம். ேநாக்-தல் ெசயல்பாட்�ன் ேபா&, ஒ+ �ன்ெமா� க்கான 

மாற்�கைள ேநர�யாகேவா அல்ல& அைடயாளம் காணப்பட்ட �க்8ய 

3க்கல்கைளக் -'ப்$#வதன் :லமாகேவா பரிR)க்கலாம் அல்ல& 

�த்!கரிக்கலாம். மாற்� வ�களின் ஒப்7#, -ைறந்தபடச் �ற்�ச�்ழல் 

தாக்கங்கள் அல்ல& !ட்ட ேநாக்கங்கைள அைடவதற்கான 3றந்த �ைறையத் 

eரம்ானிக்க உத 8ற&. jக ம் �ற்�ச�்ழல் நட்� மற்�ம் ெசல  -ைறந்த 

0+ப்பங்கைளக் -'க்8ற&. 

&ைள�#தல், ெவ�த்தல், ேதாண்#ம் பணி, ஏற்�தல் மற்�ம் ேபாக்-வரத்& 

ேபான்ற -வாரி பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்# வ+8ன்றன. Nேழ உள்ள 

�0�யல் ஆய்  மற்�ம் ஆய் களின் அ�ப்பைட�ல் தளம் 

ேதரந்்ெத#க்கப்பட்ட&: 

 ெபா+ட்கள் மற்�ம் மனிதவளத்!ற்கான ேபாக்-வரத்& வச! 

 �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் தணிப்� சாத்!யக்5�களின் ஒட்#ெமாத்த தாக்கம் 

 ச:க-ெபா+ளாதார $ன்னணி. 

 ேபா&மான உள்கட்டைமப்�கள் உள்ளன மற்�ம் -ைறந்த வளங்கள் 

பயன்ப#த்தப்பட ேவண்#ம். ஏெனனில், உள்கட்டைமப்�க்- ேம/ம் எந்த 

கட்#மான�ம் ேதைவ�ல்ைல, எனேவ �ற்�ச�்ழைல கணிசமாக பா!க்கா&. 

கனிம ைவப்� இயற்ைக�ல் -'ப்$ட்ட தளம்; எனேவ இந்த !ட்டத்!ற்- மாற்� 

இடம் ேத#ம் ேகள்0 எழ0ல்ைல. 
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     அத்�யாயம் VI 

�ற்ச�்ழல் கண்காணிப்� �ட்டம் 

6.0 �ன்�ைர 

 �ற்�ச�்ழல் அள�க்களின் கண்காணிப்� மற்�ம் ம�ப்�� 

�ற்�ச�்ழ�ல் நிகழக்��ய சாத்�யமான மாற்றங்கைளக் !"க்#ற$, இ$ 

இயற்ைக �ழ�ன் நிைலைய பராமரிக்க ேதைவயான இடங்களில் 

சரிெசய்,ம் நடவ�க்ைககைள ெசயல்ப�த்த வ- வ!க்#ற$. 

ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ�க்ைககளின் ெசயல்�றன் அல்ல$ 

!ைறபாட்ைட ம�ப்0�வதற்! ம�ப்�� 1க�ம் பய2ள்ள க3யா!ம் 

மற்�ம் எ�ரக்ால �த்தங்க5க்கான 6ண்ண"ைவ வழங்!#ற$. 

 �ற்�ச�்ழல் கண்காணிப்0ன் 7க்#ய ேநாக்கம், �ற்�ச�்ழல் 

பண்�க்��கள் மற்�ம் ெசயல்பாட்�க் கட்டத்�ல் நைட7ைற8ல் உள்ள 

நிைலைமகள் ஆ#யவற்"ல் ெபறப்பட்ட 7��கள் �ட்ட1டல் கட்டத்�ல் 

கணிப்�க்! இணங்!வைத உ�� ெசய்வதா!ம். 7��களின் 7ந்ைதய 

கணிப்0�ந்$ கணிசமான 3லகல் ஏற்பட்டால், இ$ காரணத்ைதக் 

கண்ட"ந்$ ;ர�் நடவ�க்ைககைள பரிந்$ைரக்!ம் அ�ப்பைடத் தரவாக 

அைம#ற$. �ற்�ச�்ழல் (பா$காப்�) சட்டம், 1986 இன் Bழ் சட்டப்Cரவ் 

3�க5க்! இணங்!வதற்! �ற்�ச�்ழல் கண்காணிப்� கட்டாயமா!ம், 

SEIAA வழங்#ய EC உத்தர�களின் Bழ் கண்காணிப்� ெதாடரப்ான 

ெபாத்தமான நிபந்தைனகள் மற்�ம் த1ழ்நா� மா�க்கட்�ப்பாட்� 

வாரியத்�ன் உத்தர3ன் Bழ் !"ப்0டப்பட்�ள்ள நிபந்தைனகள் CTE/CTO 

வழங்!தல். 

6.1 கண்காணிப்� ெபா"�ைற#ன் �ைற 

 �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைமத் �ட்டம் (EMP) ெசயல்ப�த்$தல் மற்�ம் 

கால7ைற கண்காணிப்� �ட்ட ஆதரவாளரால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

7ன்ெமா-யப்பட்ட �ட்டத்தால் ஏற்ப�ம் பா�ப்�கைள 

கண்காணிப்பதற்காக ஒ 3ரிவான கண்காணிப்� ெபா"7ைற 

வ!க்கப்பட�்ள்ள$; PQைய அடக்!தல், சத்தம் மற்�ம் ெவ�ப்� 

அ�ர�்கைள கட்�ப்ப�த்$தல், இயந்�ரங்கள் மற்�ம் வாகனங்கைள 

பராமரித்தல், �ரங்க வளாகத்�ல் Rட்� பராமரிப்�, ேதாட்டம், �ற்�ச�்ழல் 
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ேமலாண்ைம �ட்டத்ைத ெசயல்ப�த்$தல் மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் அ2ம� 

நிைலைமகள் ேபான்ற �ற்�ச�்ழல் பா$காப்� நடவ�க்ைககள் �ரங்க 

நிரவ்ாகத்தால் கண்காணிக்கப்ப�ம். ம��றம், ப�ைம ப!� ேமம்பா�, 

�ற்�ச�்ழல் தரக் கண்காணிப்� ேபான்ற ப!� அள3லான பா$காப்� 

நடவ�க்ைககைள ெசயல்ப�த்$வ$, �ரங்க நிரவ்ாகத்�ன் Sத்த 

நிரவ்ா#யால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�#ற$. �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைமத் �ட்டம் 

(EMP) மற்�ம் 0ற �ற்�ச�்ழல் பா$காப்� நடவ�க்ைககைள 

ெசயல்ப�த்$வைத கண்காணிக்க �ற்�ச�்ழல் கண்காணிப்� ெசல் (EMC) 

அைமக்கப்ப�ம்.   

       இந்த கலத்�ன் ெபா�ப்�கள்: 

  மா�க்கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள ெசயல்ப�த்$தல். 

 �ட்டத்ைத ெசயல்ப�த்$வைத கண்காணித்தல். 

 ேதாட்டத்�ற்! 0ந்ைதய பராமரிப்�. 

 எ�க்கப்பட்ட மா�க் கட்�ப்பாட�் நடவ�க்ைககளின் ெசயல்�றைன 

சரிபாரக்்க. 

 �ற்�ச�்ழUடன் ெதாடர�்ைடய 0ற ெசயல்பா�. 

 ேதைவப்ப�ம்ேபா$ நி�ணரின் ஆேலாசைனையப் ெப�தல். 

 �ற்�ச�்ழல் கண்காணிப்� ெசல் தளத்�ல் உள்ள அைனத்$ 

கண்காணிப்� �ட்டங்கைள,ம் ஒங்#ைணக்!ம் மற்�ம் இவ்வா� 

உவாக்கப்ப�ம் தர� ெதாடரந்்$ மாநில ஒVங்!7ைற நி�வனங்க5க்! 

இணக்க நிைல அ"க்ைககளாக வழங்கப்ப�ம். 

 கண்காணிக்கப்ப�ம் �ற்�ச�்ழல் பண்�களின் மா�ரி மற்�ம் 

ப!ப்பாய்� அ"க்ைக அைரயாண்� மற்�ம் ஆண்�க்! ஒ7ைற 

த1ழ்நா� மா�க்கட்�ப்பாட�் வாரியத்�ற்! (TNPCB) சமரப்்0க்கப்ப�ம். 

அைரயாண்� அ"க்ைககள் �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் வன அைமசச்கம், 

0ராந்�ய அUவலகம் மற்�ம் SEIAA ஆ#யவற்"ற்!ம் 

சமரப்்0க்கப்ப�#ன்றன. 

 �ற்�ச�்ழல் பண்�களின் மா�ரி மற்�ம் ப!ப்பாய்� மத்�ய மா�க் 

கட்�ப்பாட�் வாரியம் (CPCB) / �ற்�ச�்ழல், வனம் மற்�ம் காலநிைல மாற்ற 

அைமசச்கம் (MoEF & CC) வ-காட்�தல்களின்ப� இக்!ம்.  
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6.2 தணிப்� நடவ'க்ைககளின் அமலாக்க அட்டவைண 

 7ன்ெமா-யப்பட்ட �ட்டத்�ன் ெசயல்பா�களால் �ற்�ச�்ழUக்! 

ஏற்ப�ம் பா�ப்ைபக் !ைறக்!ம் வைக8ல் அத்�யாயம்-4 இல் 

7ன்ெமா-யப்பட்ட தணிப்� நடவ�க்ைககள் ெசயல்ப�த்தப்ப�ம். தணிப்� 

நடவ�க்ைககளின் அமலாக்க அட்டவைண 6.1 இல் ெகா�க்கப்பட�்ள்ள$. 

அட்டவைண 6.1 ெசயல்ப)த்தல் அட்டவைண 

வ.எண் பரிந்+ைரகள் கால கட்டம் அட்டவைண 
1 நில �ற்�ச�்ழல் 

கட்�ப்பாட�் 
நடவ�க்ைககள் 

�ட்டத்ைத 
ெசயல்ப�த்$வதற்! 
7ன் 

உடன�யாக 

2 மண் தரக் 
கட்�ப்பாட�் 
நடவ�க்ைககள் 

�ட்டத்ைத 
ெசயல்ப�த்$வதற்! 
7ன் 

உடன�யாக  

3 நீர ்மா� 
கட்�ப்பாட�் 
நடவ�க்ைககள் 

�ட்டத்ைத 
ெசயல்ப�த்$வதற்! 
7ன் மற்�ம் �ரங்க 
நடவ�க்ைக,டன் 

உடன� மற்�ம் 
  �ட்ட 7ன்ேனற்றம் 

4 காற்� மா�க் 
கட்�ப்பாட�் 
நடவ�க்ைககள் 

�ட்டத்ைத 
ெசயல்ப�த்$வதற்! 
7ன் மற்�ம் �ரங்க 
நடவ�க்ைக,டன் 

உடன� மற்�ம் 
  �ட்ட 7ன்ேனற்றம் 

5 ஒ� மா�க் 
கட்�ப்பாட�் 
நடவ�க்ைககள் 

�ட்டத்ைத 
ெசயல்ப�த்$வதற்! 
7ன் மற்�ம் �ரங்க 
நடவ�க்ைக,டன் 

உடன� மற்�ம்  
  �ட்ட 7ன்ேனற்றம் 

6 �ற்�ச�்ழல் �ழல் �ரங்க 
நடவ�க்ைகக5டன் 
ஒவ்ெவா ஆண்�ம் 
கட்டம் வாரியாக 
ெசயல்ப�த்தப்ப�ம் 

உடன� மற்�ம்  
  �ட்ட 7ன்ேனற்றம் 

 

6.3 கண்காணிப்� அட்டவைண மற்ம் அ�ர்ெவண் 

 கடைமகள் நிைறேவற்றப்ப�வைத கண்காணிப்� உ�� ெசய்,ம். இ$ 

சட்டப்Cரவ் தரங்க5க்! எ�ராக அளR� ெசய்வதற்காக, ெவளிேயற்றங்கள், 

உ1ழ்�கள் மற்�ம் க-�களின் அள�கள் மற்�ம் ெச"�கள் ேபான்ற 

அளRட�்த் தகவல்களின் ேநர� அளR� மற்�ம் ப�� வ�வத்ைத 

எ�க்கலாம். கண்காணிப்0ல் சSக-ெபாளாதார ெதாடர�், உள்bர ்

ெதாடர�் நடவ�க்ைககள் அல்ல$ �காரக்ளின் ம�ப்�� ஆ#யைவ 

அடங்!ம். 
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 �ரங்க நடவ�க்ைககளில் �ற்�ச�்ழல் கண்காணிப்� 0ன்வமா� 

ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்: 

 காற்� தரம்; 

 நீர ்மற்�ம் க-�நீரின் தரம்; 

 ஒ� மட்டங்கள்; 

 மண்ணின் தரம்; மற்�ம் 

 ப�ைம ப!� வளரச்Q் 

கண்காணிப்� 3வரங்கள் அட்டவைண 6.2 இல் 3வரிக்கப்பட்�ள்ளன 

அட்டவைண 6.2 �ட்டப் ப-�க்கான கண்காணிப்� அட்டவைண 

வ
. எ

ண்
 �ற்ச�்ழல் 

பண்�கள் 

 

இடம் 

கண்காணிப்�  

அள/0க்க

ள் 

கால 

அள/ 

அ�ர்ெவ

ண் 

1 காற்� தரம் 8 இடங்கள் 

(2ைமய 

மற்�ம் 

இைடயக 6) 

24 மணி 

ேநரம் 

6 

மாதங்க5க்

! ஒ7ைற 

பறக்!ம் 

PQ,PM2.5, 

PM10, SO2 

மற்�ம் NOx. 

2 வானிைல 

ஆய்� 

காற்"ன் 

தரக் 

கண்காணிப்

� & IMD 

இரண்டாம் 

நிைலத் தர� 

ெதாடங்!வ

தற்! 7ன் 

�ரங்க 

தளத்�ல் 

மணிேந

ரம் / 

�னசரி 

ெதாடரச்Q்

யான 

ஆன்ைலன் 

கண்காணிப்

� 

காற்"ன் 

ேவகம், 

காற்"ன் 

�ைச, 

ெவப்பநிைல

, ஈரப்பதம் 

மற்�ம் 

மைழப்ெபா

-� 

3  நீர ்தர 

கண்காணிப்� 

8இடங்கள் 

(3SW & 5GW) 

-  6 

மாதங்க5க்

! ஒ7ைற 

IS:10500, 1993 

& CPCB 

3�7ைறக

ளின் Bழ் 

!"ப்0டப்ப

ட்ட 

அள�க்க

ள் 
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4  நீரியல்  !"ப்0ட்ட 

#ண�களில் 

�மார ்1 

#ேலாiட்டர ்

ெதாைல3ல் 

உள்ள 

�றந்தெவளி 

#ண�களில் 

நீரம்ட்டம் 

-  6 

மாதங்க5க்

! ஒ7ைற 

தைரமட்டத்

�ற்! Bழ்   

ஆழம் 

5  சத்தம் 8 இடங்கள் (2 

ைமய 

மற்�ம் 

இைடயக 6) 

மணி 

ேநரம் - 

1 நாள் 

6 

மாதங்க5க்

! ஒ7ைற 

Leq, Lmax, 

Lmin, Leq Day 

& Leq Night 

6  அ�ர�் அ#Uள்ள 

!�8ப்0ல் 

(அ"க்ைக8

ல்) 

–  ெவ�ப்� 

நடவ�க்ைக

8ன் ேபா$ 

உசச் $கள் 

ேவகம் 

7  மண்  5 இடங்கள் (1 

ைமய 

மற்�ம் 

இைடயக 4) 

–  ஆ� 

மாதங்க5க்

! ஒ7ைற 

இயற்0யல் 

மற்�ம் 

இரசாயன 

பண்�கள் 

8  ப�ைம ப!� �ட்டப் 

ப!�க்!ள் 

�னசரி மாதாந்�ர பராமரிப்� 

ஆதாரம்: கனிம �ரங்கத்�ற்கான ைகேயட்�ன் வ-காட்�தல், 0ப்ரவரி 2010 

6.4 �ற்ச�்ழல் ேமலாண்ைமத் �ட்ட (EMP) பட்ெஜட் ஒ+க்:) 

�ற்�ச�்ழல் பண்�கைள கண்காணிப்பதற்கான ெசல�, 

கண்காணிக்கப்பட ேவண்�ய அள�, அ�ரெ்வண் ெகாண்ட இடங்கைள 

மா�ரி/கண்காணித்தல் மற்�ம் ஒவ்ெவா 7ன்ெமா-�க்!ம் எ�ரான 

ெசல� ஒ$க்B� ஆ#யைவ அட்டவைண 6.3 இல் காட்டப்பட்�ள்ளன. NABL / 

MoEF ஆல் அங்Bகரிக்கப்பட்ட ெவளிப்�ற ஆய்வகத்�ற்! கண்காணிப்� பணி 

அ�ட்ேசாரஸ்் ெசய்யப்ப�ம். 

�ற்�ச�்ழல் கண்காணிப்� �ட்டத்�ற்கான 7ன்ெமா-யப்பட்ட 

Sலதனச ்ெசல� �.P.ேவல்மணி காற்"ன் தரம், வானிைல ஆய்�, நீர ்தரம், 

நீரியல், மண்ணின் தரம், ஒ� தர அ�ர�் ஆய்�, ப�ைம ப!� ஆ#யவற்ைற 

நடத்$வதற்! x 3,80,000. 
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அட்டவைண 6.3 �ற்ச�்ழல் கண்காணிப்� பட்ெஜட் 

வ. 
எண் 

அள/0 
;லதன 
ெசல/ 

ஆண்)க்கான 
ெதாடர் ெசல/ 

1 காற்� தரம் - x 70,000/- 

2 
வானிைல 

ஆய்� 
- x 10,000/- 

3 நீர ்தரம் - x 30,000/- 

4 நீரியல் - x 25,000/- 

5 
மண்ணின் 

தரம் 
- x 25,000/- 

6 சத்தம் தரம் - x 20,000/- 

7 அ�ர�் ஆய்� - x 1,50,000/- 

8 ப�ைம ப!� x 40,000/- x 50,000/- 

 ெமாத்தம் = 40,000/- = 3,80,000 

6.5 கண்காணிக்கப்பட்ட தர/களின் அ"க்ைக#டல் 

அட்டவைணகள் 

காற்"ன் தரம், நீரின் தரம், இைரசச்ல் அள�கள் மற்�ம் 0ற 

�ற்�ச�்ழல் பண்�க்��கள் பற்"ய கண்காணிக்கப்ப�ம் தர�, 

ேதைவயான �த்த நடவ�க்ைககைள எ�ப்பதற்காக �ரங்க 

ேமலாண்ைம நிைல மற்�ம் அைமப்0ன் தைலவரால் அவ்வப்ேபா$ ஆய்� 

ெசய்யப்ப�ம். கண்காணிப்�த் தர�கள் த1ழ்நா� மாநில 

மா�க்கட�்ப்பாட்� வாரியத்�டம் CTO நிபந்தைனகள் மற்�ம் 

�ற்�ச�்ழல் தணிக்ைக அ"க்ைகக5க்! இணங்க ஒவ்ெவா ஆண்�ம் 

MoEF & CC மற்�ம் அைரயாண்� இணக்க கண்காணிப்� அ"க்ைககள் 

MoEF & CC 0ராந்�ய அUவலகம் மற்�ம் SEIAA க்! சமரப்்0க்கப்ப�ம். 

கால7ைற அ"க்ைககள் சமரப்்0க்கப்பட ேவண்�யைவ: - 

 MoEF & CC - அைரயாண்� நிைல அ"க்ைக. 

 TNPCB - அைரயாண்� நிைல அ"க்ைக. 

 �38யல் மற்�ம் �ரங்கத் $ைற: காலாண்�, அைரயாண்� 

வடாந்�ர அ"க்ைககள். 
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�ரங்க ேமலாளர/்7கவர ்த3ர, கால7ைற அ"க்ைககைள – 

 �ரங்க பா$காப்� இயக்!னர.் 

 ெதா-லாளர ்அமலாக்க அ�காரி. 

 �ைணக்களத்தால் நிரண்8க்கப்பட்ட 3�7ைறகளின்ப� 

ெவ�ெபாட்கைளக் கட்�ப்ப�த்$பவர.் 
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அத்�யாயம் - VII 

�தல் ப�ப்�கள் 

7.0 �ன்�ைர` 

 �ட்ட �ன்ெமா
பவரால் அைடயாளம் காணப்பட்ட �ட்ட ஆதரவாளர ்

மற்�ம் ஒ�ங்��ைற ஆைணயத்தால் அைடயாளம் காணப்பட்ட �ட்ட 

ஆதரவாளர ்ப� �ன்வ�ம்  !தல் ஆய்"கள் ெசய்யப்பட்டன. ெபா%மக்கள் 

மற்�ம் �ற பங்�தாரரக்ளால் அைடயாளம் காணப்பட்ட �ட்ட ஆதரவாளர ்

ெபா% &சாரைணக்�ப் �ற� இைணக்கப்ப!ம். 

 ெபா% ஆேலாசைன 

 இடர ்அள&டல் 

 ேபரிடர ்ேமலாண்ைம �ட்டம் 

 �றந்த �
 சாய்" நிைலத்தன்ைம ப�ப்பாய்" 

 CAG ெசயல் �ட்டம் 
 

7.1 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ற்கான ெபா" ஆேலாசைன 

 த.ழ்நா! மா0க்கட்!ப்பாட!் வாரியத்�ன் (TNPCB) உ�ப்�னர ்

ெசயலாள�க்கான &ண்ணப்பம், �ட்டத் தளத்�ல் அல்ல% மாவட்டத்�ல் 

அதன் அ�காைம9ல் பரந்த அள&லான ெபா%மக்களின் பங்களிப்ைப 

உ��ெசய்:ம் வைக9ல், �ைறயாக, ேநரக்கட்!ப்பா! மற்�ம் 

ெவளிப்பைடயான �ைற9ல் ெபா% &சாரைண நடத்த ேவண்!ம். வைர" 

EIA/EMP அ?க்ைக மற்�ம் ெபா% &சாரைண நடவ�க்ைககளின் ��"கள் 

இ�� EIA/EMP அ?க்ைக9ல் &வரிக்கப்ப!ம். 

7.2  �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ற்கான இடர் ம�ப்( 

 இடர ் ம�ப்@ட்�ற்கான வ
�ைறயான%, 2002 �சம்பர ் 31, ேத�9ட்ட 

0ற்ற?க்ைக எண்.13 இன் ப�, தன்பாத் 0ரங்கப் பா%காப்F இயக்�நரகம் 

(DGMS) வழங்Iய �?ப்�ட்ட இடர ் ம�ப்@ட்! வ
காட!்தJன் 

அ�ப்பைட9ல் அைமந்%ள்ள%..DGMS இடர ் ம�ப்@ட!் ெசயல்�ைற 

பணிசK்ழல் மற்�ம் அைனத்% ெசயல்பா!களிLம் இ�க்�ம் மற்�ம் 

சாத்�யமான அபாயங்கைளக் கண்ட?ந்%, உடன� கவனம் 

ேதைவப்ப!பவரக்Mக்� �ன்Nரிைம அளிப்பதற்காக அந்த ஆபத்%களின் 

அபாய அளைவ ம�ப்�!ம் ேநாக்கம் ெகாண்ட%. ேமLம், இந்த 

ஆபத்%க்கMக்�ப் ெபா�ப்பான வ
�ைறகள் அைடயாளம் காணப்பட்!, 
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அவற்?ன் கட்!ப்பாட்! நடவ�க்ைககள், கால அட்டவைண9ல் 

அைமக்கப்பட்!ள்ளைவ %ல்Jயமான ெபா�ப்FகMடன் ப�" 

ெசய்யப்ப!Iன்றன. 

 DGMS, வழங்Iய உேலாக 0ரங்கத்ைத நிரவ்Iப்பதற்கான த��ச ்

சான்?தைழ ைவத்��க்�ம் த��வாய்ந்த 0ரங்க ேமலாளரின் 

வ
காட!்தJன் Oழ் �� �வாரி நடவ�க்ைக:ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப!ம். இடர ்

ம�ப்@! என்ப% &பத்%கைளத் த!ப்பதற்�ம், அ% நிகழாமல் த!க்க 

ேதைவயான நடவ�க்ைககைள எ!ப்பதற்�ம் ஆ�ம். 

0ரங்கம் மற்�ம் அதNடன் ெதாடரF்ைடய ெசயல்பா!கள் ெதாடரப்ாக 

மனிதனால் Pண்டப்பட்ட ெசயல்பா!களால் ஏற்ப!ம் அபாயங்களின் 

காரணிகள் &ரிவான ப�ப்பாய்"டன் 0ரங்கத்�ற்கான காரணங்கள் மற்�ம் 

கட்!ப்பாட!் நடவ�க்ைககள் Oேழ அட்டவைண 7.1 இல் 

ெகா!க்கப்பட!்ள்ளன. 

அட்டவைண 7.1 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ற்கான இடர் 
ம�ப்( மற்+ம் கட்ப்பாட் நடவ�க்ைககள் 

வ. 
எண் 

ஆபத்" 
காரணிகள் 

ஆபத்"க்கான 
காரணங்கள் 

கட்ப்பாட் நடவ�க்ைககள் 

1  ெவ�ெபா�ட்கள் 
மற்�ம் கனரக 
0ரங்க 
இயந்�ரங்கள் 
காரணமாக 
&பத்%க்கள் 

தவறான 
ைகயாMதல் 
மற்�ம் 
பா%காப்பற்ற 
பணி நைட�ைற 

 0ரங்கச ் சட்டம், 1952, 
ெமட்டாJஃெபரஸ் ைமன்ஸ் 
ஒ�ங்��ைற, 1961 மற்�ம் 
0ரங்க &�கள், 1955 இன் 
அைனத்% பா%காப்F 
�ன்ெனசச்ரிக்ைககள் மற்�ம் 
&�கள் அைனத்% 0ரங்க 
நடவ�க்ைககளின் ேபா%ம் 
கண்�ப்பாக �ன்பற்றப்ப!ம்; 

 அங்Oகரிக்கப்படாத நபரக்ளின் 
Yைழ" தைட ெசய்யப்ப!ம்; 

 0ரங்க அLவலக வளாகம் 
மற்�ம் 0ரங்கப் ப��9ல் 
Zயைணப்F மற்�ம் �தLத& 
ஏற்பா!கள்; 

 பா%காப்F [ட், தைலக்கவசம், 
கண்ணா� ேபான்ற அைனத்% 
பா%காப்F உபகரணங்களின் 
ஏற்பா!கMம் 
ஊ
யரக்Mக்�க் Iைடக்�ம் 
மற்�ம் அவற்?ன் 
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பயன்பாட்�ற்கான வழக்கமான 
ேசாதைன. 

 அங்Oகரிக்கப்பட்ட 
�ட்டங்களின்ப� �வாரி 
ேவைல ெசய்தல் மற்�ம் 
0ரங்கத் �ட்டங்கைள 
ெதாடரந்்% F%ப்�த்தல்; 

 �கங்கைளச ் 0த்தம் ெசய்வ% 
�ன�ம் ெசய்யப்பட ேவண்!ம். 

 ெவ�ம�ந்%கைளக் 
ைகயாMதல், சாரஜ்் ெசய்தல் 
மற்�ம் 0!தல் ஆIயைவ 
0ரங்க ேமலாளரின் 
ேமற்பாரை்வ9ன் Oழ் மட்!ேம 
�றைமயான நபரக்ளால் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப!ம்; 

 உற்பத்�யாளர ்
வ
காட்!தல்களின்ப� 
அைனத்% 0ரங்க 
உபகரணங்கைள:ம் 
பராமரித்தல் மற்�ம் ேசாதைன 
ெசய்தல். 

 
2 அ�க 0ைம / 

க
" �&யல் 
ெபஞ்0களின் 
ெநIழ் 
ெபஞ்0களின் 
உயரம் மற்�ம் 
சாய்" 
வ�கால் வச�கள் 

 டம்ப் ெபஞ்0கள் சரியான 3 _ 
உயரம் மற்�ம் 37° சாய்"டன் 
பராமரிக்கப்பட்!, சரி" 
த!க்Iற%. 

 அ!க்க!க்காக �ப்ைப 
Iடங்Iல் ெகாட்!வ%ம், 
�ன�ம் கண்காணிக்கப்ப!ம். 

 மண் அரிப்ைபத் த!க்க"ம் 
மற்�ம் நீர ் வ�கால் வ
கைள 
வழங்க"ம் �ப்ைப ேம! மற்�ம் 
சரி"களின் தாவரங்கள் 

 0ரங்கம் மற்�ம் �ப்ைப Iடங்� 
ப��9ல் �ைறயான வ�கால் 
வச�கைள வழங்�தல். 

 ெபா�ள் ச�க்�வைதத் த!க்க, 
�ப்ைப Iடங்ைகச ் 0ற்? 
த!ப்Fச ்0வர ்அைமத்தல். 

  �ப்ைப Iடங்� ப��ைய 0ற்? 
ேவJ அைமக்க ேவண்!ம் 
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3 %ைள9!தல் & 
ஒயர ்சா 
ெவட்!தல் 

�ைறயற்ற 
மற்�ம் 
பா%காப்பற்ற 
நைட�ைறகள் 
காரணமாக 
அ�த்தப்பட்ட 
காற்?ன் அ�க 
அ�த்தம் 
காரணமாக, 
�ழல்கைள 
ெவ�க்கலாம் 
%ரப்பண கம்� 
உைடந்% 
ேபாகலாம் 

 %ைள9!தLக்காக 
நி�வப்பட்ட பா%காப்பான 
இயக்க �ைற (SOP) கண்�ப்பாக 
�ன்பற்றப்ப!ம். 

 ப9ற்d ெபற்ற ஆபேரட்டரக்ள் 
மட!்ேம பணி9ல் 
அமரத்்தப்ப!வாரக்ள். 

 �ளாஸ்டர/்�ளாஸ்�ங் 
ஃேபாரே்மன் அைனத்% 
இடங்கைள:ம் ��ைமயாகப் 
பரிேசா�க்�ம் வைர, 
%ப்பாக்Iச ் K! நடத்தப்பட்ட 
ப��9ல் எந்த %ைள9!தLம் 
ெதாடங்கப்படக் டா%. 

 %ரப்பணம் மற்�ம் கம்� 
அ�க்�ம் ஆபேரட்டர,் 
%ைள9!ம் மற்�ம் கம்� 
சாதனங்கைள ஆய்" ெசய்ய 
ேவண்!ம் 

 %ைள9!தல் மற்�ம் 
ெவட்!தல் ெசயல்பா!கள் 
ஒன்றன்�ன் ஒன்றாக 
ேநர�யாக ெபஞ்0களில் ஒேர 
ேநரத்�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்படக் டா%. 

 ஆபேரட்டர ் ைகேயட்�ன்ப� 
கம்ப்ரசர ் மற்�ம் ட்ரில் 
உபகரணங்கள் மற்�ம் வயர ்
ஸா உபகரணங்களில் உள்ள 
ேதய்ந்% ேபான பாகங்கைள 
அவ்வப்ேபா% த!ப்F பராமரிப்F 
மற்�ம் மாற்�தல். 

 அைனத்% %ரப்பணங்கள் 
மற்�ம் கம்� அ�க்�ம் அல� 
ஈரமான %ைள9டல் மற்�ம் 
ெவட்!ம் ஏற்பாட்!டன் 
வழங்கப்பட ேவண்!ம் மற்�ம் 
அ% �றைமயான நிைல9ல் 
பராமரிக்கப்பட ேவண்!ம். 

 ஆபேரட்டர ் அைனத்% 
தனிப்பட்ட பா%காப்F 
உபகரணங்கைள:ம் தவறாமல் 
பயன்ப!த்த ேவண்!ம். 
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4 ெவ�த்தல் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dத�ம் பாைற, 
தைர அ�ர"், 
சத்தம் மற்�ம் 
Pd. �ைறயற்ற 
சாரg்ங், 
ஸ்ெடம்.ங் & 
ெவ�த்தல்/ 
ெவ�ப்F 
%ைளகைள 
ெசய்தல் 
வாகனங்களின் 
இயக்கத்தால் 
அ�ர"் 

 ஒ� தாமதத்�ற்கான அ�கபட்ச 
கட்டணம் மற்�ம் உகந்த 
ெவ�ப்F %ைள வ�வத்�ன் 
hலம், அ�ர"்கள் 
அNம�க்கப்பட்ட வரம்�ற்�ள் 
கட்!ப்ப!த்தப்ப!ம் மற்�ம் 
ெவ�ப்F பா%காப்பாக 
நடத்தப்ப!ம். 

 சாரg்ங், ஸ்ெடம்.ங் & 
�ளாஸ்�ங் / �ளாஸ்ட் 
ேஹால்ஸ் ஃைபரிங் 
ஆIயவற்?ற்கான SOP, 
ெசயல்பாட்�ன் ஆரம்ப 
கட்டத்�ன் ேபா% ெவ�க்�ம் 
��&னர ்�ன்பற்�வாரக்ள். 

 பகல் ேநரத்�ல் மட்!ேம ெவ� 
ைவப்F நடத்தப்ப!Iற%. 

 எந்த ஒ� நாளில் சாரஜ்் 
ெசய்யப்பட்ட அைனத்% 
%ைளகMம் அேத நாளில் 
ெவ�ைவக்க ப!ம். 

 ஆபத்% மண்டலம் ெதளிவாக 
வைரய�க்கப்பட்!ள்ள% 
(dவப்Fக் ெகா�கள் hலம்). 

5 ேபாக்�வரத்% &பத்% மற்�ம் 
காயங்கMக்�ப் 
பங்களிக்�ம் 
அபாயங்கள் 
மற்�ம் 
பா%காப்பற்ற 
ேவைலகள், 
வாகனத்ைத 
மாற்�ம் ேபா% 
மற்�ம் �ந்�ச ்
ெசல்Lம் ேபா% 
ெபா�ட்கைள 
அ�க அள&ல் 
ஏற்�தல் 
�ரக்ைக 
இயக்�பவர ்
தன% அைறைய 
ஏற்�ம்ேபா% 
அைத &ட்! 
ெவளிேய�Iறார.்  

 ேவைலையத் ெதாடங்�ம் �ன், 
ஓட!்நரக்ள் 
டம்பர/்�ரக்/�ப்பரில் 
எண்ெணய்(கள்), எரிெபா�ள் 
மற்�ம் நீர ் நிைலகள், டயர ்
kக்கம், ெபா%த் Pய்ைம 
மற்�ம் �ேரக்�கள், ஸ்lயரிங் 
dஸ்டம், தானாக இயக்கப்ப!ம் 
ஆ�ேயா-&ஷoவல் ரிவரd்ங் 
அலாரம், ரியர ் &p உள்ளிட்ட 
எசச்ரிக்ைக சாதனங்கைளத் 
தனிப்பட்ட �ைற9ல் 
சரிபாரப்்பாரக்ள்.கண்ணா�கள், 
பக்கவாட்! &ளக்�கள் 
ேபான்றைவ நல்ல நிைல9ல் 
உள்ளன. 

 எந்த ஒ� அங்Oகரிக்கப்படாத 
நபைர:ம் வாகனத்�ல் சவாரி 
ெசய்ய அNம�க்காZரக்ள் 
அல்ல% எந்த 
அங்Oகரிக்கப்படாத நபைர:ம் 
வாகனத்ைத இயக்க 
அNம�க்காZரக்ள். 
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 அைனத்% hைலகளிLம் 
�
வான கண்ணா�கள் 
ைவக்கப்பட ேவண்!ம். 

 அைனத்% வாகனங்களிLம் 
ஒவ்ெவா� �ைன9Lம் ஒ� 
ஸ்பாட்ட�டன் ரிவரஸ்் ஹாரன் 
ெபா�த்தப்பட்��க்க 
ேவண்!ம். 

 வாகனத் �றNக்� ஏற்ப 
ஏற்�தல். 

 ஆபேரட்டர ் ைகேயட்�ன்ப� 
வாகனங்கைள அவ்வப்ேபா% 
பராமரித்தல். 

6 இயற்ைக 
qற்றங்கள் 
 

எ�ரப்ாராத 
சம்பவங்கள் 
 

 மைழநீர ் ெவள்ளத்�ல் 
hழ்�வைதத் த!க்க தப்�க்�ம் 
வ
கள் ஏற்ப!த்தப்ப!ம். 

 �ப்ைப ெதாட்�9ன் அ� 
ப��9ல் மைல வ�கால் 
வழங்கப்ப!ம். 

 Zைய அைணக்�ம் க�&கள் 
மற்�ம் மணல் வாளிகள். 

7 0ரங்க 
ெபஞ்0கள் 
மற்�ம் �
 
சாய்"  

சாய்" வ�&யல், 
F&9யல் 
அைமப்F 

இ�� அல்ல% அைனத்% �
 
சாய்" 60° Oேழ இ�க்க ேவண்!ம் 
மற்�ம் ஒவ்ெவா� ெபஞ்ச ்உயரம் 
5_  இ�க்க ேவண்!ம். 

7.3  �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ற்கான ேபரிடர் ேமலாண்ைமத் 

�ட்டம் 

 ேபரிடர ் ேமலாண்ைமத் �ட்டம், உ9ர ் பா%காப்F, 0ற்�சK்ழைலப் 

பா%காத்தல், நி�வJன் பா%காப்F, உற்பத்�ைய ம�qரைமத்தல் மற்�ம் 

காப்Fச ்ெசயல்பா!கைள இேத �ன்Nரிைம வரிைச9ல் உ�� ெசய்வைத 

ேநாக்கமாகக் ெகாண்!ள்ள%. 

ேபரிடர ் ேமலாண்ைம �ட்டத்�ன் ேநாக்கம், 0ரங்கம் மற்�ம் 

ெவளிப்Fற ேசைவகளின் ஒ�ங்Iைணந்த வளங்கைளப் பயன்ப!த்� 

�ன்வ�வனவற்ைற அைடவதா�ம்: 

 பா�க்கப்பட்டவரக்ளின் _ட்F மற்�ம் ம�த்%வ dIசை்ச9ன் 

&ைள"; 

 மற்றவரக்ைளப் பா%காத்தல்; 

 ெசாத்% மற்�ம் 0ற்�சK்ழLக்� ஏற்ப!ம் ேசதத்ைத �ைறத்தல்; 
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 ஆரம்பத்�ல் சம்பவத்ைதக் கட்!ப்ப!த்� இ��9ல் கட்!க்�ள் 

ெகாண்! வர"ம்; 

 பா�க்கப்பட்ட ப��9ன் பா%காப்பான ம�வாழ்"; மற்�ம் 

 அவசரநிைலக்கான காரணம் மற்�ம் Kழ்நிைலகள் பற்?ய அ!த்த 

&சாரைணக்� ெதாடரF்ைடய ப�"கள் மற்�ம் உபகரணங்கைள 

பா%காத்தல் 

 Fனரவ்ாழ்ைவ _ட்பதற்�ம், ம�த்%வ உத&ைய வழங்�வதற்�ம், 

இயல்F நிைலைய _ட்ெட!ப்பதற்�ம், ெசயல்பாட்!த் �றைன 

ேமம்ப!த்%வதா�ம். 0ரங்கங்கMக்�ள் அல்ல% 0ரங்கங்கMக்� 

அ�காைம9ல் ஒ� ெபரிய அவசரநிைல9ன் &ைள"கைளச ்சமாளிக்க, ஒ� 

ேபரிடர ் ேமலாண்ைமத் �ட்டம் வ�க்கப்பட ேவண்!ம், ேமLம் இந்த 

�ட்ட.டப்பட்ட அவசர ஆவணம் "ேபர
" ேமலாண்ைமத் �ட்டம்" என்� 

அைழக்கப்ப!Iற%. 

 ஒ� ேபரிடர ்நடந்தால், த!ப்F நடவ�க்ைககள் இ�ந்தேபா�Lம், Oேழ 

உள்ள &ளக்கங்களின்ப� ேபரிடர ் ேமலாண்ைம ெசய்யப்பட ேவண்!ம். 

அவசரகால Kழ்நிைலகைளக் ைகயாள்வதற்காக �ன்ெமா
யப்பட்ட ஒ� 

அைமப்F உள்ள% மற்�ம் �க்Iய பணியாளரக்ள் மற்�ம் அவரக்ள% 

��&ன் ஒ�ங்Iைணப்F படம் 7.1 இல் காட்டப்பட!்ள்ள%.  

 

 

 

 

 

படம்: 7.1 �ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ற்கான ேபரிடர் ேமலாண்ைம 23 
அைமப்� 

அவசரநிைல அைமப்F, த��வாய்ந்த 0ரங்க ேமலாளரான 

அவசரநிைல ஒ�ங்Iைணப்பாளரால் வ
நடத்தப்ப!ம். அவர ் இல்லாத 

நிைல9ல், 0ரங்க ேமலாளர ் வ�ம் வைர, 0ரங்கத்�ல் இ�க்�ம் 

ெப�ம்பாலான hத்தவரக்ள் அவசரகால ஒ�ங்Iைணப்பாளராக 

இ�ப்பாரக்ள்.அவசரகால Kழ்நிைலகைளக் கவனிப்பதற்காக hன்� 

��க்கள் இ�க்�ம் - Zயைணப்Fக் ��, _ட்Fக் �� மற்�ம் ஆதர"க் ��. 
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அணிகளின் �ன்ெமா
யப்பட்ட அைமப்F அட்டவைண 7.4 இல் 

ெகா!க்கப்பட!்ள்ள%. 

அட்டவைண 7.2 அவசரச ்4ழ்நிைலையச ்சமாளிக்க 

�ன்ெமா�யப்பட்ட 23க்கள் 

பத6 த2� 

7யைணப்� 23 
�� தைலவர ் 0ரங்க ேமலாளர ்

�� உ�ப்�னர ் 0ரங்கத் தைலவர ்
�� உ�ப்�னர ் 0ரங்க %ைண அ�காரி 

8ட்� 23 
�� தைலவர ் 0ரங்க ேமலாளர ்

�� உ�ப்�னர ் 0ற்�சK்ழல் அ�காரி 
�� உ�ப்�னர ் 0ரங்கத் தைலவர ்

ஆதர9 23 
�� தைலவர ் 0ரங்க ேமலாளர ்

உத& �� தைலவர ் 0ற்�சK்ழல் அ�காரி 
�� உ�ப்�னர ் 0ரங்க %ைண அ�காரி 
பா%காப்F �� 0ரங்கத் தைலவர ்

 0ரங்கம் ெசயல்பாட்!க்� வந்த%ம், பணியாளரக்ளின் ெபயரக்Mடன் 

ேமற்கண்ட அட்டவைண தயாரிக்கப்பட!், ெதா
லாளரக்Mக்� எளிதாகக் 

Iைடக்�ம். 0ரங்கம், Zயைணப்F நிைலயம் மற்�ம் அண்ைட ெதா
ல் 

�ரி"கள்/0ரங்கங்களின் பல்ேவ� %ைறகைளக் கட்!ப்ப!த்த, ஒ� 

ெமாைபல் ெதாடரF் ெநட்ெவாரக்் மற்�ம் வயரெ்லஸ் 0ரங்க அவசரக் 

கட்!ப்பாட!் அைறைய (MECR) இைணக்க ேவண்!ம். 

7.3.1  அவசரக் 236ன் பாத்�ரங்கள் மற்+ம் ெபா+ப்�கள் 

(அ) அவசர ஒ=ங்>ைணப்பாளர் (EC) 

 அவசரகால ஒ�ங்Iைணப்பாளர ் தளத்�ன் ��ைமயான 

கட்!ப்பாடை்ட ஏற்�க்ெகாள்வார ்மற்�ம் MECR இல் இ�க்க ேவண்!ம். 

(ஆ) சம்பவக் கட்ப்பத்� (IC) 

 சம்பவக் கட்!ப்பாட்டாளர ் என்ப% அவசரநிைல9ன் இடத்�ற்�ச ்

ெசன்�, அவசரநிைலையக்  கடக்க அல்ல% கட்!ப்ப!த்%வதற்கான 

ெசயல் �ட்டத்ைத ேமற்பாரை்வ9!ம் ஒ� நபராக இ�க்க ேவண்!ம். uப்ட் 

ேமற்பாரை்வயாளர ்அல்ல% 0ற்�சK்ழல் அ�காரி ஐd9ன்  ெபா�ப்ைப 

ஏற்க ேவண்!ம். 
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(இ) ெதாடர்� மற்+ம் ஆேலாசைனக் 23 

 ஆேலாசைன மற்�ம் தகவல் ெதாடரF் ��&ல் 0ரங்கத் %ைறகளின் 

தைலவரக்ள் அதாவ% 0ரங்க  ேமலாளர ்இ�க்க ேவண்!ம். 

(ஈ) அைழப்� கால் ஒ=ங்>ைணப்பாளர் 

 0ரங்கத் தைலவர ்ேரால்கால் ஒ�ங்Iைணப்பாளராக இ�ப்பார.் ேரால் 

கால் ஒ�ங்Iைணப்பாளர ்ேரால் அைழப்ைப நடத்%வார ் மற்�ம் 

0ரங்கப் பணியாளரக்ைள சட்டசைப இடத்�ற்� ெவளிேயற்�வார.் 

கடைம9ல் இ�க்�ம் அைனத்% பணியாளரக்Mக்�ம் கணக்� ைவப்பேத 

அவர% �க்Iய பணியாக இ�க்�ம் .  

(உ) ேதடல் மற்+ம் 8ட்� 23 

 பணியாளரக்ைள _ட்�ம் பணிைய ேமற்ெகாள்வதற்� ப9ற்d ெபற்ற 

மற்�ம் ஆ:தம் ஏந்�ய நபரக்ள் ��வாக இ�க்க ேவண்!ம் . �தLத& 

மற்�ம் Zைய அைணப்ப�ல் ப9ற்d ெபற்றவரக்ள் ேதடல் மற்�ம் _ட்Fக் 

��&ல் ேசரக்்கப்ப!வாரக்ள். 

(ஊ) அவசரகால பா"காப்� கட்ப்பத்� 

 அவசரகால பா%காப்Fக் கட்!ப்பாட்டாளர ் �ரதான வா9ல் 

அLவலகத்�ல் அைமந்%ள்ள hத்த பா%காப்F நபராக இ�க்க ேவண்!ம் 

மற்�ம்  ெவளிப்Fற நி�வனங்கைள வ
நடத்%Iறார,் எ.கா 

Zயைணப்Fப் பைட, காவல்%ைற, ம�த்%வர ் மற்�ம் ஊடக&யலாளரக்ள் 

ேபான்றைவ. 

7.3.2  அவசரகால கட்ப்பாட் ெசயல்�ைற 

 அவசரகாலத்�ன், அைனத்% நிகழ்தக"களிLம், ஒ� ெபரிய Z அல்ல% 

ெவ�ப்F அல்ல% ேதாண்!ம் இயந்�ரத்�ன் hலம் 0வர ் இ�ந்% &�வதன் 

hலம் பல்ேவ� பா%காப்F சாதனங்கள் மற்�ம் பணி9ல் இ�க்�ம் 

ெசயல்பாட்! ஊ
யரக்ளால் கண்ட?யப்ப!ம். பணி9ல் இ�க்�ம் ஊ
யர ்

ஒ�வர ் இ�ந்தால், அவர ் (அவ�க்� ேபா%மான &வரம் ெதரி&க்கப்பட்ட 

தளத்�ன் அவசர நைட�ைற9ன்ப�) அ�Iல் உள்ள அலாரம் அைழப்F 

Fள்ளிக்�ச ்ெசன்�, கண்ணா�ைய உைடத்% அலாரம் Pண்!வார.் &பத்% 

நடந்த இடம் மற்�ம் தன்ைம �?த்% அவசர கட்!ப்பாட்! அைறக்� 

ெதரி&க்க"ம் அவர ்தன்னால் ��ந்தவைர �யற்d ெசய்வார.் பணி அவசர 

நைட�ைறக்� இணங்க, அவசரநிைலைய &ளக்�வதற்�ம் 
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கட்!ப்ப!த்%வதற்�ம் �ன்வ�ம் �க்Iய நடவ�க்ைககள் உடன�யாக 

நைடெப�ம். 

 தளத்�ல் Zயைணப்F kரர ்தைலைம9லான Zயைணப்Fக் ��&னர ்

Z Yைர ெடண்டரக்ள் மற்�ம் ேதைவயான உபகரணங்கMடன் 

சம்பவம் நடந்த இடத்�ற்� வ�வாரக்ள். 

 அவசரகால பா%காப்Fக் கட்!ப்பாட்டாளர ் �ரதான வா9ல் 

அLவலகத்�ல் இ�ந்% தன% பணிையத் ெதாடங்�வார ்

 சம்பவக் கட்!ப்பாட்டாளர,் _ட்Fக் ��&ன் உத&:டன் அவசரநிைலத் 

தளத்�ற்� &ைரந்% ெசன்� அவசரநிைலையக் ைகயாளத் 

ெதாடங்�வார.் 

 தளத்�ன் �தன்ைமக் கட்!ப்பாட்டாளர ் தன% ஆேலாசைன மற்�ம் 

தகவல் ெதாடரF்க் ��&ன் உ�ப்�னரக்Mடன் MECR க்� வந்% 

தளத்�ன் ��ைமயான கட்!ப்பாட்ைட ஏற்�க்ெகாள்வார.் 

 அவர ் சம்பவக் கட்!ப்பாட்டாளரிட.�ந்% ெதாடரந்்% தகவல்கைளப் 

ெப�வார ் மற்�ம் �ன்வ�ம் ��"கைள:ம் வ
காட்!தல்கைள:ம் 

வழங்�வார:் 

 சம்பவக் கட்!ப்ப!த்� 

 0ரங்க கட்!ப்பாட்! அைறகள் 

 அவசர பா%காப்F கட்!ப்ப!த்� 

7.3.3  ெவவ்ேவ+ இடங்களில் 7ைய அைணக்2ம் க=6கள் 

0ரங்கத்�ல் உள்ள hேலாபாய இடங்களில் �ன்வ�ம் வைகயான 

Zைய அைணக்�ம் க�&கள் �ன்ெமா
யப்பட்!ள்ளன. 

இடம் 7ைய அைணக்2ம் வைக 

.ன் சாதனங்கள் CO2 வைக, Yைர வைக, உலர ்இரசாயன Pள் 

வைக 

எரிெபா�ள் ேச.ப்F ப�� CO2 வைக, Yைர வைக, உலர ்இரசாயன Pள் 

வைக, மணல் வாளி 

அLவலக ப�� உலர ்இரசாயன வைக, Yைர வைக 

இடம் Zைய அைணக்�ம் வைக 
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ேபரிடரின் ேபா" Dன்பற்ற ேவண்�ய எசச்ரிக்ைக அைமப்� 

 ைசட் கன்ட்ேராலர,் Zயைணப்Fக் ��&ட.�ந்% ேபரிடர ்

ெசய்�ையப் ெப�ம்ேபா%, 0ரங்கக் கட்!ப்பாட்! அைற உத&யாளர ் 5 

நி.டங்கMக்� ைசரன் ஒJப்பார.் ெபா% �கவரி அைமப்F hலம் ேபரிடர ்

ெசய்�ைய ஒளிபரப்ப சம்பவக் கட்!ப்பாட்டாளர ்ஏற்பா! ெசய்வார.் 

சம்பவக் கட்!ப்பாட்டாளரிட.�ந்% "எமரெ்ஜன்d ஓவர"் என்ற 

ெசய்�ையப் ெபற்ற"டன், அவசரகால கட்!ப்பாட!் அைற உத&யாளர ் 2 

நி.டங்கMக்� ேநராக அலாரம் அ�ப்பதன் hலம் "அைனத்% ெதளிவான 

dக்னைல:ம்" வழங்�வார.்ேபரிடரின் ேபா% @� அல்ல% தவறான 

Fரிதைலத் த&ரக்்க அலாரம் அைமப்�ன் அம்சங்கள் அைனவ�க்�ம் 

&ளக்கப்ப!ம்.ஆபத்% / ேபர
"கைளத் த!க்க அல்ல% கவனிப்பதற்காக, 

�ன்வ�ம் கட்!ப்பாட்! நடவ�க்ைககள் ஏேதNம் எ!க்கப்பட்��ந்தால். 

 அைனத்% பா%காப்F �ன்ெனசச்ரிக்ைககள் மற்�ம் 

ெமட்டாJஃெபரஸ் ைமன்ஸ் &��ைறகளின் (MMR), 1961 &�கள் 

அைனத்% 0ரங்க நடவ�க்ைககளின் ேபா%ம் கண்�ப்பாக 

�ன்பற்றப்ப!Iன்றன. 

 MMR 1961 இன் ப� ெவ�ெபா�ட்கைள ெவ�க்கச ் ெசய்வதற்�ம் 

ேச.ப்பதற்�ம் அைனத்% பா%காப்F �ன்ெனசச்ரிக்ைக 

நடவ�க்ைககைள:ம் கைட��த்தல். 

 0ரங்கம் மற்�ம் அைதச ் சாரந்்த ப��கMக்�ள் 

அங்Oகரிக்கப்படாத நபரக்ள் Yைழவ% �ற்?Lம் 

தைடெசய்யப்பட!்ள்ள%. 

 0ரங்க அLவலக வளாகம் மற்�ம் 0ரங்கப் ப��9ல் Zயைணப்F 

மற்�ம் �தLத& ஏற்பா!கள் வழங்கப்பட்!ள்ளன. 

 பா%காப்F [ட், தைலக்கவசம், கண்ணா�கள், Pd �கh�கள், 

கா% �ளக்�கள் மற்�ம் கா% மஃப்கள் ேபான்ற அைனத்% 

பா%காப்F உபகரணங்களின் ஏற்பா!கMம் ஊ
யரக்Mக்�க் 

Iைடக்கப்ெப�Iன்றன மற்�ம் அவற்?ன் பயன்பா! வழக்கமான 

கண்காணிப்�ன் hலம் கண்�ப்பாக கைட��க்கப்ப!Iற%. 

 அபாயகரமான வளாகங்களில் பணிFரி:ம் அைனத்% 

ஊ
யரக்Mக்�ம் ப9ற்d மற்�ம் Fத்தகம் வழங்கப்ப!ம். 
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 அங்Oகரிக்கப்பட்ட �ட்டங்களின்ப� 0ரங்க ேவைல மற்�ம் 0ரங்கத் 

�ட்டங்கைளத் ெதாடரந்்% F%ப்�த்தல். 

 �கங்கைள 0த்தம் ெசய்வ% ெதாடரந்்% ெசய்யப்ப!Iற%. 

 ெவ�ம�ந்%கைளக் ைகயாMதல், சாரஜ்் ெசய்தல் மற்�ம் ெவ�த்தல் 

ஆIயைவ SOP ஐப் �ன்பற்�ம் த�� வாய்ந்த நபரக்ளால் மட!்ேம 

ேமற்ெகாள்ளப்ப!Iன்றன. 

 0ரங்கப் பள்ளத்�ல் ேமற்பரப்F நீர ் வ�வைதத் த&ரப்்பதற்காக 

மைல வ�கால் மற்�ம் மண் கட்!கைள சரிபாரத்்% ெதாடரந்்% 

பராமரித்தல். 

 �?ப்பாக மைழக்காலங்களில் அவசர பம்�ங்Iற்காக ேபா%மான 

அள" lசல் ெகாண்ட ெஜனேரட்டர ்ெசட்கMடன்  �ய அ�க �றன் 

ெகாண்ட காத்��ப்F பம்Fகைள வழங்�தல். 

 ஆ�ேயா dக்னLக்காக ெவ�க்�ம் ேபா% ெவ�க்�ம் SIREN 

பயன்ப!த்தப்ப!Iற%. 

 ெவ�ப்பதற்� �ன் மற்�ம் ெவ�த்த �ற�, dவப்F மற்�ம் பசை்ச 

ெகா�கள் காட்d ச.க்ைஞகளாக காட்டப்ப!ம். 

 ெவ�க்காத %ைள அல்ல% ெபா�ள் ெவ�க்�ம் ப��ையச ்

சரிபாரத்்தல். 

 ெவ�த்த ேநரம் மற்�ம் அத்%_? Yைழயக் டா% என்பைதக் 

�?க்�ம் எசச்ரிக்ைக அ?&ப்F பலைககள் �க்Iய இடங்களில் 

ைவக்கப்பட்!ள்ளன. 

 உற்பத்�யாளரின் வ
காட்!தல்களின்ப� அைனத்% 0ரங்க 

உபகரணங்களின் வழக்கமான பராமரிப்F மற்�ம் ேசாதைன 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட%. 

7.4  ஒட்ெமாத்த தாக்கம் ஆய்9 

%ைள9!தல், ேதாண்!ம் இயந்�ரம், HEMM இன் இயக்கம் மற்�ம் 

அைனத்% �வாரிகளிLம் (�ன்ெமா
யப்பட்ட மற்�ம் ஏற்கனேவ உள்ள) 

ேபாக்�வரத்% நடவ�க்ைககள் காரணமாக காற்� மற்�ம் இைரசச்ல் 

KழJல் ஏற்ப!ம் ஒட்!ெமாத்த தாக்கம் �க்Iயமாக எ�ரப்ாரக்்கப்ப!Iற%. 

ஒட்!ெமாத்த தாக்க ஆய்"கMக்�, ஒ� �ன்ெமா
யப்பட்ட �வாரி உட்பட 

ெமாத்தம் 6 �வாரிகள் கணக்Iல் எ!த்%க்ெகாள்ளப்பட்!ள்ளன. அைனத்% 
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�வாரிகளின் பட்�யல் அட்டவைண 7.3 இல் காட்டப்பட!்ள்ள% மற்�ம் 

அைனத்% �வாரிகளின் dல �க்Iய &வரங்கள் அட்டவைணகள் 7.4-7.9 இல் 

வழங்கப்பட்!ள்ளன. 

அட்டவைண 7.3 இந்த �ன்ெமா�6ல் இ=ந்" 500 8ட்டர ்

Gற்றள6ல் உள்ள 2வாரிகளின் பட்�யல் 

2H
I 

2த்தைகJ
ன் ெபயர் 

�ல. 
எண்கள் 
மற்+ம் 

>ராமம் 
மற்+ம் 
வட்டம் 

ெஹக்ேட
ரில் 

பரப்பள
9 

ெதாடங்
2ம் 

ேத� 
மற்+ம் 
காலாவ

� 

நிைல 

P1 P.ேவல்மணி 

456 &25/1 & 
நடந்ைத 
இ�க் ர ்
Iராமம், 
பரமத்� - 

ேவxர ்
வட்டம் 

 

4.34.0 

20 
வ�டங்

கள் 
02.12.201
5 �தல் 
01.12.203
5 வைர 
மற்�ம் 

ToR ெபறப்பட்ட 
ஆைண 

Lr.No. SEIAA-
TN/F.No.8091/SEAC

/ToR-1140/2022 
ேத� 08/04/2022 

ெமாத்தம் 4.34.0  

2H
I 

உரிைமயா
ளரின் 
ெபயர் 

�ல. 
எண்கள் 
மற்+ம் 

>ராமம் 
மற்+ம் 
வட்டம் 

ெஹக்ேட
ரில் 

பரப்பள
9 

ெதாடங்
2ம் 

ேத� 
மற்+ம் 
காலாவ

� 

நிைல 

E1 
��ம� . V. 

Fனிதா 

482 மற்�ம் 
நடந்ைத 
Iராமம், 
பரமத்� 
ேவxர ்
வட்டம். 

2.86.5 

30.01.201
8 

�தல் 
02.01.203
8 வைர 

ToRக்� 
&ண்ணப்�க்க

&ல்ைல 

E2 

எம்/எஸ். 
M.M. 

எக்ஸ்ேபாரட்்
ஸ் 

483/2A& 
நடந்ைத 
Iராமம், 
பரமத்� 
ேவxர ்
வட்டம். 

2.75.5 

05.01.201
7 

�தல் 
04.01.203
7 வைர 

EC நீட்�ப்Fக்� 
&ண்ணப்�க்க

ப்பட்ட% 

E3 

எம்/எஸ். 
M.M. 

எக்ஸ்ேபாரட்்
ஸ் 

492/2& 
நடந்ைத 
Iராமம், 
பரமத்�
ேவxர ்
வட்டம். 

2.73.0 

05.01.201
7 

�தல் 
04.01.203
7 வைர 

EC நீட்�ப்Fக்� 
&ண்ணப்�க்க

ப்பட்ட% 
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E4 
��ம�.L.ெச

ல்& 

494/1&494/2 
மற்�ம் 

நடந்ைத 
Iராமம், 
பரமத்� 
ேவxர ்
வட்டம். 

4.40.5 

25.02.201
6 

�தல் 
24.02.203
6 வைர 

&ண்ணப்�க்க
&ல்ைல ToR 

E5 

எம்/எஸ் 
dவசக்� 

ராக் 
எக்ஸ்ேபாரட்்

ஸ் 

480/1(ப��
) 

மற்�ம் 
நடந்ைத 
Iராமம், 
பரமத்� 
ேவxர ்
வட்டம். 

1.62.0 - 
&ண்ணப்�க்க

&ல்ைல ToR 

தற்ேபா"ள்ள 2வாரிகளின் 
ெமாத்த அள9 

14.37.5  

23மம் உள்ள 2வாரிகளின் 
ெமாத்த அள9 

18.71.5  

அட்டவைண 7.4 "P1" �ன்ெமா�6ன் �க்>ய அம்சங்கள் 

 P1 

�வாரி9ன் ெபயர ் �=. P. ேவல்மணி 

�ட்டத்�ன் வைக மல்� கலர ்Iராைனட் �வாரி 

Fல எண்கள் 25/1& 456 

நில வைக 
பட்டா நிலம் பட்டா.எண்: 1265 & 

1396 

அள" 4.34.0 ெஹக்ேடர ்

�த்தைக காலம் 20 வ�டங்கள் 

0ரங்கத் �ட்ட காலம் 5 ஆண்!கள் 

0ரங்கத்�ன் ஆ:ட்காலம் 20 வ�டங்கள் 

தற்ேபா%ள்ள �
9ன்  

பரிமாணம்  

�
-I:132_ ( (நீளம்) x 72_  

(அகலம்) x 12(ஆழம்) 

�
-II:50_ ( (நீளம்) x 34_ 

(அகலம்) x 2(ஆழம்) 

�ந்ைதய �த்தைக &வரங்கள் (MMB.2) 20 வ�ட காலத்�ற்� 

19.10.2015 ேத�9ட்ட %ைற. 

�த்தைக பத்�ரம் 02.12.2015 
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அன்� ெசயல்ப!த்தப்பட்ட% 

மற்�ம் �த்தைக காலம் 

01.12.2035 வைர 

ெசல்Lப�யா�ம். 

TOR இன் ப� ஐந்தாண்! �ட்ட 

காலத்�ற்� �ன்ெமா
யப்பட்ட 

0ரங்கத்�ன் ஆழம் 

39_ தைரமட்டத்�ற்� மல்� 

கலர ் Iராைனட் 

0ரங்கத்�ன் இ�� ஆழம் �வாரி9ன் இ�� ஆழம் 

0மார ்44 _. 

வைரப்படத்தாள் எண்.  58 E/16 

இைடேய அட்சேரைக 11°10'40.60''N �தல் 11°10'48.77''N 

வைர 

இைடேய Zரக்்கேரைக 77°58'18.81''E �தல் 77°58'28.30''E 

வைர 

.க உயரந்்த உயரம் 187_ சராசரி கடல் மட்டத்�ன் 

நீளம் 

நிலப்பரப்F 5_ ெபஞ்ச ் உயரம் மற்�ம் 5_ 

ெபஞ்ச ் அகலத்%டன் �றந்த 

ெவட்! 

இயந்�ரமயமாக்கப்பட்ட 

0ரங்க �ைற hலம் �வாரி 

ெசயல்பா! 

ேமற்ெகாள்ளப்ப!Iற%. 

0ரங்க �ைற 5.0_ ெபஞ்ச ் அகலம் ெகாண்ட 

5.0_ ெசங்�த்% ெபஞ்ச ்

ெகாண்ட ஓபன் காஸ்ட் 

இயந்�ரமயமாக்கப்பட்ட 

0ரங்க �ைற hலம் �வாரி 

ெசயல்பா! 

ேமற்ெகாள்ளப்ப!Iற%. 

 ஜாக் ேஹமர ் 8 
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�ன்ெமா
யப்பட்ட 

இயந்�ரங்கள் 

   

 

 

கம்ப்ரசர ் 2 

�ப்பரக்ள் 2 

Iராலர ்

ெகாக்� 

1 

ேதாண்!ம் 

இயந்�ரம் 

2 

ெஜனேரட்டர ் 2 

டயமண்ட் 

வயர ் 

2 

உத்ேதச மனிதவள வரிைசப்ப!த்தல் 43 

�ட்டத்%க்கான �த�! O. 3,17,37,000/- 

 ட்! நி�வன 0ற்�சK்ழல் ெபா�ப்F O.   6,34,740/- 

அட்டவைண 7.5 தற்ேபா"ள்ள 2வாரி "E1" இன் �க்>ய அம்சங்கள் 

"E2" �ன்ெமா�6ன் �க்>ய அம்சங்கள் 

0ரங்கத்�ன் ெபயர ் �=ம�.V. �னிதா 

Fல எண்கள். 482 

அள" 2.86.5 ெஹக்ேடர ்

�ன்ெமா
யப்பட்ட 

ஆழம் 

18 _ தைரமட்டத்�ற்� Oழ் (15 _ மல்� கலர ் 

Iராைனட் + 2 _ ேமல் மண் + 1 _ 

dைத"�ம் பாைற) 

F&9யல் 

இ�ப்Fக்கள்@50% 

மல்� கலர ்   

Iராைனட ்

(ROM) 

ேமல் 

மண் 
dைத"�ம் பாைற 

7,19,000 

(கன 

_ட்டர)் 

28,760(கன 

_ட்டர)் 

57,520 (கன _ட்டர)் 

 

0ரண்டக் �ய 

இ�ப்Fக்கள் 

மல்� கலர ் 

Iராைனட ்

(ROM) 

ேமல் 

மண் 
dைத"�ம் பாைற 

2,61,925(கன 

_ட்டர)் 

33,93 (கன 

_ட்டர)் 

15,403 (கன _ட்டர)் 
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ஆண்! வாரியாக 60050 (கன 

_ட்டர)் 

14238(கன 

_ட்டர)் 

6099 (கன _ட்டர)் 

0ரங்கத் �ட்ட காலம் / 

�த்தைக காலம் 
&5 ஆண்!கள்/20 ஆண்!கள் 

0ரங்கத்�ன் இ�� ஆழம் 

18_ தைரமட்டத்�ற்� Oழ் (D) (2_ ேமல்மண் + 

1_ dைத"�ம் பாைற+ 15_ மல்� கலர ் 

Iராைனட்) 

வைரப்படத்தாள் எண் 58-E/16 

அட்சேரைக 11°10'53.37''N �தல் 11°10'59.34''N வைர 

Zரக்்கேரைக 77° 58'07. 05'E �தல் 77° 58 '15.44''E வைர 

நீர ்மட்டம் 45 �தல் 50 _ தைரமட்டத்�ற்� Oழ் 

இயந்�ரங்கள் கம்ப்ரசர ் 2 

ஜாக் ேஹமர ் 6 

lசல் 

ெஜனேரட்டர ்
1 

டயமண்ட் 

வயர ்ரம்பம் 
2 

ைஹட்ராJக் 

Iேரன் 
1 

ேதாண்!ம் 

இயந்�ரம் 
2 

�ப்பரக்ள் 4 

மனிதவள 

வரிைசப்ப!த்தல் 
40 நபரக்ள் 

ெமாத்த�ட்டத்%க்கான 

�த�! 
O.72,28,000/- 

CER ெசல" (2.0%) O.1,44,560/- 
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அட்டவைண 7.6 தற்ேபா"ள்ள 2வாரி "E2" இன் �க்>ய அம்சங்கள் 

�ன்ெமா�6ன் �க்>ய அம்சங்கள் “E2”  
0ரங்கத்�ன் ெபயர ் M/s M.M. எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் 
Fல எண்கள். 483/2A 
நீட்�ப்F 2.75.5 ெஹக்ேடர ்
�ன்ெமா
யப்பட்ட 
ஆழம் 

8_ தைரமட்டத்�ற்� Oழ் (5_ மல்� கலர ் 
Iராைனட் +1_ dைத"�ம் பாைற + 2_ 

ேமல்மண்) 
F&9யல் வளங்கள் மல்� கலர ்

Iராைனட் 
ேமல் 
மண் 

dைத"�ம் 
பாைற 

86400 (கன _ட்டர)் 
41310 
(கன 

_ட்டர)் 

36414 (கன 
_ட்டர)் 

ஆண்! உற்பத்� அள" மல்� கலர ் 
Iராைனட்  

(ROM) 

ேமல் 
மண் 

dைத"�ம் 
பாைற 

17100 (கன _ட்டர)் 

6232 
(கன 
_ட்டர)் 

4790 (கன _ட்டர)் 

0ரங்கத் �ட்ட காலம் 5 ஆண்!கள்/20 ஆண்!கள் 

0ரங்கத்�ன் ஆழம் 8_ தைரமட்டத்�ற்� Oழ் (D) 

வைரப்படத்தாள் எண் 58 -E/16 
அட்சேரைக 11°10'46.54"N �தல் 11°10'56.38"N வைர 
Zரக்்கேரைக 77°58'09.58" E �தல் 77°58'18.70"E வைர 
நிலத்த� நீர ்
அட்டவைண ஆழம் 

50 _ 

இயந்�ரங்கள் கம்ப்ரசர ் 2 
ஜாக் ேஹமர ் 6 

lசல் ெஜனேரட்டர ் 1 
டயமண்ட் வயர ்ரம்பம் 2 

Iராலர ்ெகாக்� 1 
ேதாண்!ம் இயந்�ரம் 1 

�ப்பரக்ள் 2 
மனிதவள 
வரிைசப்ப!த்தல் 

40 பணியாளரக்ள் 

ெமாத்த�ட்டத்%க்கான 
�த�! 

�ட்ட ெசல" �.55,55,000/- 

CER ெசல" (2.0%) O.1,11,100/- 

அட்டவைண 7.7 தற்ேபா"ள்ள 2வாரி "E3" இன் �க்>ய அம்சங்கள் 

�ன்ெமா�6ன் �க்>ய அம்சங்கள் “E3”  
0ரங்கத்�ன் ெபயர ் M/s M.M. எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் 
Fல எண்கள். 492/2 
நீட்�ப்F 2.73.0 ெஹக்ேடர ்

F&9யல் வளங்கள் மல்� கலர ்
Iராைனட் 

ேமல் 
மண் 

dைத"�ம் 
பாைற 
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1,03,870  (கன 
_ட்டர)் 

32,724(கன 
_ட்டர)் 

29,213 + 1,32,545 
(கன _ட்டர)் 

கனிம இ�ப்Fக்கள் 61,770 14,232 14,231+38,835 
5 ஆண்!கMக்� 

உற்பத்� 
15,300 (கன _ட்டர)் 6 ,300  (கன 

_ட்டர)் 
5377 (கன 

_ட்டர)் 
0ரங்கத் �ட்ட காலம் 5ஆண்!கள்  20  

�ன்ெமா
யப்பட்ட-
ஆழம் 

13_ BGL (2_ ேமல்மண்+1_dைத"�ம் 
பாைற+10_ Iராைனட்) 

0ரங்கத்�ன் ஆழம் 13_ தைரமட்டத்�ற்� Oழ் (D) 

வைரப்படத்தாள் எண் 58 -E/16 
அட்சேரைக 11°10'40.92''N �தல் 11°10’47.91''N வைர 
Zரக்்கேரைக 77° 58'01.02''E �தல் 77° 58 '07.32’'E வைர 
இயந்�ரங்கள் கம்ப்ரசர ் 2 

ஜாக் ேஹமர ் 6 
டயமண்ட் வயர ்ரம்பம் 2 

Iராலர ்ெகாக்� 1 
ேதாண்!ம் இயந்�ரம் 2 

�ப்பரக்ள் 4 

மனிதவள 
வரிைசப்ப!த்தல் 

40 பணியாளரக்ள் 

ெமாத்த�ட்டத்%க்கான 
�த�! 

�ட்ட ெசல" �.58,30,000/- 

CER ெசல" (2.0%) O.1,16,600/- 

அட்டவைண 7.8 தற்ேபா"ள்ள 2வாரி "E4" இன் �க்>ய அம்சங்கள் 

�ன்ெமா�6ன் �க்>ய அம்சங்கள் “E4”  
0ரங்கத்�ன் ெபயர ் �=ம�.L.ெசல்6 
Fல எண்கள். 494/1 மற்�ம் 494/2 

நீட்�ப்F 4.40.5 ெஹக்ேடர ்
நிலத்�ன் வைக பட்டா நிலம் 

F&9யல் வளங்கள் மல்� கலர ்
Iராைனட் 

ேமல் 
மண் 

dைத"�ம் 
பாைற 

3,98,232  (கன 
_ட்டர)் 

38,426(கன 
_ட்டர)் 

19,213 + 
11,71,86(கன 

_ட்டர)் 
கனிம இ�ப்Fக்கள் 

3,08,476 (கன 
_ட்டர)் 

23,716(கன 
_ட்டர)் 

10,680  
+2,53,715(கன 

_ட்டர)் 
5 ஆண்!கMக்� 

உற்பத்�2021-
2022&2025-2026 

17,083 (கன _ட்டர)் 1,656கன 
_ட்டர)் 

640+6,035 (கன 
_ட்டர)் 

0ரங்கத் �ட்ட காலம் 5ஆண்!கள்  20  

�ன்ெமா
யப்பட்ட-
ஆழம் 

24_ தைரமட்டத்�ற்� Oழ் 

0ரங்கத்�ன் ஆழம் 38_ தைரமட்டத்�ற்� Oழ் (D) 

வைரப்படத்தாள் எண் 58 -E/16 



 
  

196 | P a g e  

 

அட்சேரைக 11°10'41.43''N to 11°10’50.89''N 

Zரக்்கேரைக 77° 57'50.88''E to 77° 58 '00.45’'E 

இயந்�ரங்கள் கம்ப்ரசர ் 2 
ஜாக் ேஹமர ் 8 

lசல் ெஜனேரட்டர ் 1 
டயமண்ட் வயர ்ரம்பம் 1 

Iராலர ்ெகாக்� 1 
ேதாண்!ம் இயந்�ரம் 2 

�ப்பரக்ள் 2 
மனிதவள 
வரிைசப்ப!த்தல் 

39 பணியாளரக்ள் 

ெமாத்த�ட்டத்%க்கான 
�த�! 

�ட்ட ெசல" �. 3,10,26,000/- 

CER ெசல" (2.0%) O. 6,21,000/- 

அட்டவைண 7.9 தற்ேபா"ள்ள 2வாரி "E5" இன் �க்>ய அம்சங்கள் 

�ன்ெமா�6ன் �க்>ய அம்சங்கள் “E5”  
0ரங்கத்�ன் ெபயர ் M/s Yவசக்� ராக் எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் 
Fல எண்கள். 480/1(P) 

நீட்�ப்F 1.62.0 ெஹக்ேடர ்

நிலத்�ன் வைக பட்டா நிலம் 
F&9யல் வளங்கள் மல்� கலர ்

Iராைனட் 
ேமல் மண் 

dைத"�ம் 
பாைற 

1,78,178(கன _ட்டர)் 
8�874(கன 

_ட்டர)் 
17,000(கன 

_ட்டர)் 

கனிம இ�ப்Fக்கள் 
1,31,760(கன _ட்டர)் 

8,874(கன 
_ட்டர)் 

17,000கன 
_ட்டர)் 

5 ஆண்!கMக்� 
உற்பத்�2021-
2022&2025-2026 

(51,570கன _ட்டர)் 6,165கன 
_ட்டர)் 

11,674(கன 
_ட்டர)் 

0ரங்கத் �ட்ட காலம் 5ஆண்!கள்  20  

�ன்ெமா
யப்பட்ட-
ஆழம் 

30_ தைரமட்டத்�ற்� Oழ் 

0ரங்கத்�ன் ஆழம் 33_ தைரமட்டத்�ற்� Oழ் (D) 

இ�� �
 
பரிமாணங்கள் 

102m(L) X 87m(W) X 33m(D) 

வைரப்படத்தாள் எண் 58 -E/16 
அட்சேரைக 11°11'06.75''N to 11°11’12.64''N 

Zரக்்கேரைக 77° 58'09.58''E to 77° 58 '14.66’'E 

இயந்�ரங்கள் கம்ப்ரசர ் 1 
ஜாக் ேஹமர ் 2 

lசல் ெஜனேரட்டர ் 1 
டயமண்ட் வயர ்ரம்பம் 1 

Iராலர ்ெகாக்� 1 
ேதாண்!ம் இயந்�ரம் 1 

�ப்பரக்ள் 1 
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மனிதவள 
வரிைசப்ப!த்தல் 

20 பணியாளரக்ள் 

ெமாத்த�ட்டத்%க்கான 
�த�! 

�ட்ட ெசல" �. 88,25,000/- 

CER ெசல" (2.0%) O. 1,76,500/- 

காற்+ 4ழல் 

7.10 அட்டவைண9ல் காட்டப்பட!்ள்ளப� ��ம 0ரங்கத்�ன் 

ஒட்!ெமாத்த 0ைம கணக்Iடப்ப!Iற%. 

அட்டவைண 7.10  >ராைனட்�ன் ஒட்ெமாத்த உற்பத்� Gைம 

2வா
ரி 

5 ஆண்கZக்2 
�ன்ெமா�யப்ப

ட்ட ROM (கன 
8ட்டர்) 

>ராைன
ட ்

உற்பத்� 
@ 60% / 

நாள் 
(கன 

8ட்டர்) 

ஒ= 
நாைளக்

2 40% 
>ராைன
ட ்க�9 

உற்பத்� 
(கன 

8ட்டர்) 

Yைத
9 

பாைற 
உற்பத்

� / 
நாள் 
(கன 

8ட்டர்) 

ஒ= 
நாைளக்2 

ஏற்றப்பம் 
லாரிகளின் 
எண்ணிக்
ைக (ROM) 

P1 
50,069 33.38 

20 

(@ 60%) 
13.35 

(@ 60%) 
3.33 

E1 
17,100 11.4 

6.84 

(@ 60%) 
4.56 

(@ 40%) 
1.14 

E2 60,050 40.03 
20 

(@ 50%) 
20 

(@ 50%) 
3.33 

E3 15,300 10.20 
6.12 

(@ 60%) 
40.08 

(@ 40%) 
1.02 

E4 17,083 11.38 
6.83 

(@ 60%) 
4.55 

(@ 40%) 
1.14 

E5 51,570 34.38 
10.31 

(@ 30%)  
24.07 

(@ 60%) 
1.72 

ெமா 
த்தம் 

2,11,172 140.77 70.10 70.67 11.68 

ஆதாரம்: அந்தந்த 0ரங்கங்களின் அங்Oகரிக்கப்பட்ட 0ரங்கத் �ட்டம் 

 அைனத்% �வாரிகைள:ம் (தற்ேபா%ள்ள 5 மற்�ம் 1 

�ன்ெமா
யப்பட்ட) ஒட்!ெமாத்த அ�ப்பைட9ல், ஒ� நாைளக்� Iராைனட் 

ROM இன் ஒட்!ெமாத்த உற்பத்� 140.77m3 மற்�ம் ெமாத்த Iராைனட் 

உற்பத்� 70.10m3, நாள் ஒன்�க்� லாரிகளின் எண்ணிக்ைக 11.68. ��மத்�ல் 

உள்ள அைனத்% 0ரங்கங்களிJ�ந்%ம் ெவளிேய�ம் உ.ழ்"கள், 

தைரையத் தயாரித்தல், ேதாண்!ம்  இயந்�ரம், ைகயாMதல் மற்�ம் 

தா%ைவக் ெகாண்! ெசல்வ% ேபான்ற பல்ேவ� ெசயல்பா!களால் 

ஏற்ப!Iற%. ேமற் ?ய உற்பத்� அள"களின் அ�ப்பைட9ல், இந்த 

நடவ�க்ைககள் USEPA-Emission Estimation Technique Manual அ�ப்பைட9ல் 
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�ைறயாக ப�ப்பாய்" ெசய்யப்பட்!, 0ரங்க AP-42 ஆன% வளிமண்டலத்�ல் 

சாத்�யமான உ.ழ்"கைள அைட:ம் மற்�ம் ம�ப்�டப்பட்ட உ.ழ்"கள் 

அட்டவைண 7.11 இல் ெகா!க்கப்பட்!ள்ளன. உ.ழ்" ம�ப்@ட்ைடத் 

ெதாடரந்்%, அைனத்% �வாரிகMக்�ம் அ�கரிக்�ம் மற்�ம் &ைளந்த GLC 

ம�ப்Fகள் கணக்Iடப்பட்டன மற்�ம் ��"கள் அட்டவைண 7.12 இல் 

காட்டப்பட்!ள்ளன. 

அட்டவைண 7.11 500 8ட்டர் Gற்றள6ல் உள்ள 2வாரிகளில் 

இ=ந்" உ`ழ்9 ம�ப்( 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ற்கான உ`ழ்9 ம�ப்( (P1) 

ெசயல்பா 
மாGபத்"

ம் 

கணக்>டப்பட்ட 

ம�ப்� (g/s) 

2த்தைக 

ப2� 82 

கணக்>டப்பட்

ட ம�ப்� 

(g/s/m2) 

ெமாத்தம் 

0ரங்க 
PM2.5 0.127743997 43400 0.00000294341 

ெமாத்தம் 

0ரங்க 
PM10 1.328537572 43400 0.0000306115 

ெமாத்தம் 

0ரங்க 
SO2 0.013507931 43400 0.000000311243 

ெமாத்தம் 

0ரங்க 
NOX 0.014357692 43400 0.000000330822 

2வாரிக்கான உ`ழ்9 ம�ப்( “E1” 

ெசயல்பா 
மாGபத்"

ம் 

கணக்>டப்பட்ட 

ம�ப்� (g/s) 

2த்தைக 

ப2� 82 

கணக்>டப்பட்

ட ம�ப்� 

(g/s/m2) 

ெமாத்தம் 

0ரங்க 
PM2.5 0.117571884 28650 0.00000410373 

ெமாத்தம் 

0ரங்க 
PM10 1.222747591 28650 0.0000426788 

ெமாத்தம் 

0ரங்க 
SO2 0.012978397 28650 0.00000452998 

ெமாத்தம் 

0ரங்க 
NOX 0.013579309 28650 0.00000473972 

2வாரி "E2"க்கான உ`ழ்9 ம�ப்( 

ெசயல்பா 
மாGபத்"

ம் 

கணக்>டப்பட்ட 

ம�ப்� (g/s) 

2த்தைக 

ப2� 82 

கணக்>டப்பட்

ட ம�ப்� 

(g/s/m2) 

ெமாத்தம் 

0ரங்க 
PM2.5 

0.116638871 27550 0.0000042337 
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ெமாத்தம் 

0ரங்க 
PM10 

1.21304426 27550 0.000440306 

ெமாத்தம் 

0ரங்க 
SO2 

0.004455129 27550 0.00000161711 

ெமாத்தம் 

0ரங்க 
NOX 

0.01243225 27550 0.00000451261 

2வாரி "E3"க்கான உ`ழ்9 ம�ப்( 

ஆதாரம்: உ.ழ்" கணக்O!கள் 

ெசயல்பா மாGபத்"ம் 
கணக்>டப்பட்ட 

ம�ப்� (g/s) 
2த்தைக 
ப2� 82 

கணக்>டப்பட்ட 
ம�ப்� (g/s/m2) 

ெமாத்தம் 
0ரங்க 

PM2.5 0.349751737 27300 
0.0000128114 

ெமாத்தம் 
0ரங்க 

PM10 3.637418068 
27300 0.000133239 

ெமாத்தம் 
0ரங்க 

SO2 0.007476774 
27300 0.000000273875 

ெமாத்தம் 
0ரங்க 

NOX 0.015043609 
27300 0.000000551048 

2வாரி "E4"க்கான உ`ழ்9 ம�ப்( 

ெசயல்பா மாGபத்"ம் 
கணக்>டப்பட்ட 

ம�ப்� (g/s) 
2த்தைக 
ப2� 82 

கணக்>டப்பட்ட 
ம�ப்� (g/s/m2) 

ெமாத்தம் 
0ரங்க 

PM2.5 0.384796172 
44050 0.00000873544 

ெமாத்தம் 
0ரங்க 

PM10 4.00188019 
44050 0.0000908486 

ெமாத்தம் 
0ரங்க 

SO2 0.036889473 
44050 0.000000837445 

ெமாத்தம் 
0ரங்க 

NOX 0.015165222 
44050 0.000000344273 

2வாரி "E5"க்கான உ`ழ்9 ம�ப்( 

ெசயல்பா மாGபத்"ம் 
கணக்>டப்பட்ட 

ம�ப்� (g/s) 
2த்தைக 
ப2� 82 

கணக்>டப்பட்ட 
ம�ப்� (g/s/m2) 

ெமாத்தம் 
0ரங்க 

PM2.5 0.315044037 
16200 

0.0000194472 

ெமாத்தம் 
0ரங்க 

PM10 3.276457985 
16200 

0.00020225 

ெமாத்தம் 
0ரங்க 

SO2 0.002982435 
16200 

0.000000184101 

ெமாத்தம் 
0ரங்க 

NOX 0.012325944 
16200 

0.000000760861 
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அட்டவைண 7.12 23மம் 2வாரிகளிd=ந்" கணிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அ�கரிக்2ம் ம�ப்�கள் 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டம்-P1 இd=ந்" அ�கரிக்2ம் மற்+ம் 

6ைளவாக நில மட்ட ெசH9 

மாGபத்�கள் 

சராசரி 

அ�ப்பைட 

ம�ப்�  

(μg/m3) 

அ�கரிக்2ம் 

ம�ப்�  

(μg/m3) 

ெமாத்த 

ம�ப்� 

(μg/m3) 

PM2.5 23.24 10 33.24 

PM10 44.08 10 54.08 

SO2 8.78 3 11.78 

NOX 26.37 3 29.37 

�ட்டப் ப2�-E1 இd=ந்" அ�கரிக்2ம் மற்+ம் 6ைளவாக நில 

மட்ட ெசH9 

PM2.5 23.24 16.06 39.30 

PM10 44.08 16.06 60.14 

SO2 8.78 4.82 13.60 

NOX 26.37 4.82 31.19 

�ட்டப் ப2�-E2 இd=ந்" அ�கரிக்2ம் மற்+ம் 6ைளவாக நில 

மட்ட ெசH9 

PM2.5 23.24 5.62 28.86 

PM10 44.08 5.62 49.70 

SO2 8.78 1.68 10.46 

NOX 26.37 1.68 28.05 

�ட்டப் ப2�-E3 இd=ந்" அ�கரிக்2ம் மற்+ம் 6ைளவான தைர 

மட்ட ெசH9 

PM2.5 23.24 7.49 30.73 

PM10 44.08 7.49 51.57 

SO2 8.78 2.25 11.03 

NOX 26.37 2.25 28.62 

�ட்டப் ப2�-E4 இd=ந்" அ�கரிக்2ம் மற்+ம் 6ைளவான தைர 

மட்ட ெசH9 

PM2.5 23.24 5.08 28.32 

PM10 44.08 5.08 49.16 

SO2 8.78 1.52 10.30 

NOX 26.37 1.52 27.89 

�ட்டப் ப2�-E5 இd=ந்" அ�கரிக்2ம் மற்+ம் 6ைளவான தைர 

மட்ட ெசH9 

PM2.5 23.24 3.96 25.73 



 
  

201 | P a g e  

 

PM10 44.08 15.49 60.15 

SO2 8.78 3.96 12.86 

NOX 26.37 1.98 22.29 

ஆதாரம்: உ.ழ்" கணக்O!கள் 

இைரசச்ல் 4ழல் 

 ஒJ மா0பா! �க்Iயமாக %ைள9!தல் மற்�ம் ெவ�த்தல் மற்�ம் 

�ரக்�கள் மற்�ம் HEMM ேபான்ற ெசயல்பா!களால் ஏற்ப!Iற%. ெவ�த்தல் 

மற்�ம் கம்ப்ரசர ் ெசயல்பா! (%ைள9!தல்) மற்�ம் ேபாக்�வரத்% 

நடவ�க்ைககள் ஆIயவற்ைறக் க�த்�ல் ெகாண்! ஒட!்ெமாத்த ஒJ 

மா�ரியாக்கம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்!ள்ள%. 500 _ 0ற்றள&ல் உள்ள பல்ேவ� 

�வாரிகைளச ் 0ற்?:ள்ள பல்ேவ� Pரங்களில் இைரசச்ல் அளைவக் 

கணக்I!வதற்� கணிப்Fகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்!ள்ளன. 

 ஒேர மா�ரியான இழப்F இல்லாத ஊடகம் hலம் அைரக்ேகாள ஒJ 

அைல பரவLக்�, �தல் ெகாள்ைக9ன் அ�ப்பைட9ல் மா�ரிையப் 

பயன்ப!த்� ெவவ்ேவ� ஆதாரங்களில் பல்ேவ� இடங்களில் இைரசச்ல் 

அளைவ ம�ப்�டலாம். 

Lp 2 = Lp 1 - 20 ப�" (r 2 /r 1 ) - Ae 1, 2 

&ரிவாக்கம்: 

Lp1 & Lp2 என்ப% hலத்�J�ந்% r1 & r2 ெதாைல&ல் அைமந்%ள்ள 

Fள்ளிகளில் ஒJ அள"கள் . 

Ae 1, 2 என்ப% 0ற்�சK்ழJன் காரணமாக ஏற்ப!ம் அ�கப்ப�யான 

ேதய்மானம் ஆ�ம். அைனத்% ஆதாரங்களின் ஒ�ங்Iைணந்த &ைளைவ 

மடக்ைகச ்ேசரத்்தல் hலம் பல்ேவ� இடங்களில் Zரம்ானிக்க ��:ம். 

LP ெமாத்தம் = 10 ப�" {10 (Lp1/10) + 10 (Lp2/10) + 10 (Lp3/10) +……} 

ப0ைம ப��  காரணமாக �ைறதல் 4.9 dB (A) ஆக எ!க்கப்பட்ட%. 

மா�ரிக்� ேதைவயான உள்ளீ!கள்: 

0ரங்க ெசயல்பாட்�ல் பயன்ப!த்தப்ப!ம் அைனத்% இயந்�ரங்கள் 

மற்�ம் ெசயல்பா!கைள க�த்�ல் ெகாண்! hல தர" கணக்Iடப்பட்ட%. 
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அட்டவைண 7.13 23மத்�d=ந்" கணிக்கப்பட்ட சத்தம் 

அ�கரிக்2ம் ம�ப்�கள் 

இ=ப்Dட 
ஐ� 

gரம் 
(8) 

�ைச Dன்னணி 
ம�ப்� 
(நாள்) 
dB(A) 

அ�கரிக்2ம் 
ம�ப்� dB(A) 

ெமாத்த 
கணிக்கப்பட்ட 

dB(A) 

2�J=ப்� 
ப2� 

தரநிைலகள் 
dB(A) 

P1க்� 
அ�ILள்ள 
��9�ப்F 

1395 NW 49 34.26 49.14 

 
55 
 
 
 
 

E1க்� 
அ�ILள்ள 
��9�ப்F 

838 NW 49 38.69 49.38 

E2க்� 
அ�Iல் 

��9�ப்F 
1042 NW 49 36.8 49.25 

E3க்� 
அ�Iல் 

��9�ப்F 

810 N 49 38.98 49.41 

E4க்� 
அ�Iல் 

��9�ப்F 
960 NNW 49 37.51 49.29 

E5க்� 
அ�Iல் 

��9�ப்F 
460 NW 49 43.90 50.17 

 அட்டவைண 7.10 இJ�ந்%, இைரசச்ல் மா0 (ஒ�ங்��ைற மற்�ம் 

கட்!ப்பா!) &�கள், 2000ன் ப�, Iளஸ்டரில் உள்ள �வாரிகளால் 

அ�ILள்ள ��9�ப்Fகளில் ெமாத்த இைரசச்ல் அள"கள் ��9�ப்Fப் 

ப��9ன் அNம�க்கப்பட்ட வரம்FகMக்�ள் இ�ப்பைதக் காணலாம்.  

சkக ெபா=ளாதார 4ழல்  

 6 0ரங்கங்கள் hலம் 222 ேப�க்� ேவைல வாய்ப்Fம், அர0க்� 

வ�மான�ம் Iைடக்�ம். 
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அட்டவைண 7.14 kன்+ 2வாரிகளின் சkக ெபா=ளாதார 
நன்ைமகள் 

இ=ப்Dடக் 
2HI 

ேவைலவாய்ப்� �ட்ட ெசல9 CER @ 2% 

P1 43 Rs. 3,21,17,000/- Rs. 6,43,000/- 

E1 40 Rs.72,28,000/- Rs.1,44,560/- 

E2 40 Rs. 55,55,000/- Rs.1,11,100/- 

E3 40 Rs. 58,30,000/- Rs.1,16,600/- 

E4 39  Rs. 3,10,26,000/- Rs.6,21,000/- 

E5 20 Rs.88,25,000/- Rs.1,76,500/- 

ெமாத்தம் 222 Rs.9�05�81�000�	 Rs.18�11�620�	 

 இந்த ��மம் �வாரிகள் hலம் ெமாத்தம் 222 ேபர ் ேவைல 

ெப�Iறாரக்ள். ெப�நி�வனம் 0ற்�சK்ழல் ெபா�ப்Fக்கான (CER) ஒ%க்O! 

இந்�ய அர0, MoEF & CC அLவலக �?ப்பாைண9ன்ப� 22-65/2017-IA.III, ேத�: 

01.05.2018 அைனத்% 0ரங்கங்களாLம் ெசய்யப்பட ேவண்!ம். அLவலக 

�?ப்பாைண9ன் பாரா 6 (II) இன் ப�, அைனத்% 0ரங்கங்கMம் ப0ைமக் 

களத் �ட்டம் & hலதன �த�! ≤ 100 ேகா�கள், அைவ EAC/SEAC இன் 

வ
காட!்தல்கள் மற்�ம் ெமாத்த CER ெதாைக9ன்ப� CER க்� hலதன 

�த�ட்�ல் 2% பங்களிக்க ேவண்!ம். 6 0ரங்கங்களில் இ�ந்% �. 18,11,620/- 
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அத்�யாயம் – 8 

�ட்டப் பயன்கள் 

8.0 �ன்�ைர 

 ��.P.ேவல்மணி�ன் மல்� கலர ் �ராைனட் �வாரியான� 

அண்ைடய ப��களில் ச�க-ெபா�ளாதார ெசயல்பா!கைள ேமம்ப!த்�ம். 

ேவைல வாய்ப்" அ�கரிப்". 

 ச�க-ெபா�ளாதார நலனில் $ன்ேனற்றம். 

 உடல் உள்கட்டைமப்'ல் $ன்ேனற்றம். 

 ச�க உள்கட்டைமப்'ல் $ன்ேனற்றம். 

 �ராைனட்�ன் ேதைவ (நிேயாக இைடெவளிைய *ரத்்� ெசய்ய+ம் 

மற்,ம் ெவளிநாட்! ஏற்,ம�ைய அ�கரிக்க+ம். 

8.1 ேவைல வாய்ப்� 

 .ரங்க நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்காக .மார ் 43 நபரக்2க்� 

ேவைல வழங்�வதற்�ம், ேவைலவாய்ப்" வழங்�வ�ல் உள்5ர ்மக்க2க்� 

$ன்6ரிைம வழங்�வதற்�ம் உத்ேத7க்கப்பட்!ள்ள�. ேம8ம், ஒப்பந்த 

ேவைலகள், ெதா:ல் வாய்ப்"கள், ேசைவ வச�கள் ேபான்றவற்;ல் பல�க்� 

மைற$க ேவைல வாய்ப்"ம், .ரங்கத் �ட்டத்தால் உள்5ர ் மக்களின் 

ெபா�ளாதார நிைல<ம் உய�ம். 

8.2 ச�க-ெபா ளாதார நல நடவ"க்ைககள் �ன்ெமா#யப்பட்ட$ 

 இப்ப���ல் .ரங்க நடவ�க்ைக�ன் தாக்கம், உடன� �ட்ட பா�ப்" 

ப���ல் ச�க-ெபா�ளாதார =ழ>ல் எ�ரம்ைறைய (ட 

ேநரம்ைறயானதாக இ�க்�ம். ேநர�யாக+ம் மைற$கமாக+ம் உள்ள 

ேவைல வாய்ப்"கள், �;ப்பாக உள்5ர ் ச�கங்கள் மத்��ல் �ைறந்த 

�றன் ெகாண்ட ேவைல ேத!பவரக்2க்� ேமம்பட்ட பண வ�மானத்�ற்� 

பங்களிக்�ம். 

8.3 உள்கட்டைமப்'ல் �ன்ேனற்றம் 

 $ன்ெமா:யப்பட்ட .ரங்கமான�, த@ழ்நாட்�ன் பரமத்�ேவAர ்

வட்டம்  மற்,ம் நாமக்கல் மாவட்டம், நடந்ைத மற்,ம் இ�க்Bர ்�ராமத்�ல் 

அைமந்�ள்ள� மற்,ம் இப்ப���ல் ஏற்கனேவ தகவல் ெதாடர"், சாைலகள் 
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மற்,ம் 'ற வச�கள் நன்� நி,வப்பட்!ள்ளன. $ன்ெமா:யப்பட்ட .ரங்கம் 

காரணமாக 'ன்வ�ம் ேபா�ய  உள்கட்டைமப்" வச�கள் ேம8ம் ேமம்ப!ம். 
 

 சாைல ேபாக்�வரத்� வச�கள். 

 ெதாடர"்கள். 

 .ரங்கத்�ல் பணி"ரி<ம் ெதா:லாளரக்2க்� B!தலாக ம�த்�வம், 

கல்( மற்,ம் ச�க நலன்கள் அ��8ள்ள ��மக்க2க்�ம் 

�ைடக்�ம். 

8.4 ச�க உள்கட்டைமப்'ல் �ன்ேனற்றம் 

 7(ல் கட்!மான காலத்�ல், வரத்்தகம், �ப்ைப Cக்�தல், .காதாரம் 

மற்,ம் 'ற �ைண ேசைவகளில் ேவைலவாய்ப்" எ�ரப்ாரக்்கப்ப!�ற�, 

இந்தத் �ைறகளில் ேவைலவாய்ப்" $தன்ைமயாக தற்கா>கமாக அல்ல� 

ஒப்பந்த அ�ப்பைட�ல் இ�க்�ம் மற்,ம் �றைமயற்ற ெதா:லாளரக்ளின் 

ஈ!பா! அ�கமாக இ�க்�ம். ெதா:லாளர ் பைட�ல் ெப�ம் ப���னர ்

$க்�யமாக உள்5ர ் �ராமவா7களாக இ�ப்பாரக்ள், அவரக்ள் (வசாயம் 

மற்,ம் .ரங்க நடவ�க்ைககளில் தங்கைள ஈ!ப!த்�க் ெகாள்வாரக்ள் 

என், எ�ரப்ாரக்்கப்ப!�ற�. இ� அவரக்ளின் வ�மானத்ைத 

ேமம்ப!த்�வேதா!, அப்ப���ன் ஒட்!ெமாத்த ெபா�ளாதார 

வளரச்7்க்�ம் வ:வ�க்�ம். 

8.5 மற்ற உ+�யான நன்ைமகள் 

 $ன்ெமா:யப்பட்ட .ரங்கம் Eேழ ெகா!க்கப்பட!்ள்ள மற்ற 

உ,�யான பலன்கைளக் ெகாண்��க்க வாய்ப்"ள்ள�. 

 உள்கட்டைமப்" வச�கள், ேபாக்�வரத்�, .காதாரம், .ரங்கம் மற்,ம் 

'ற ச�க ேசைவக2க்� ெபா�ட்கள் மற்,ம் ேசைவகைள வழங்�தல் 

ேபான்ற ஒப்பந்த ேவைலகளில் உள்5ர ்மக்க2க்� மைற$க ேவைல 

வாய்ப்"கள். 

 வாடைக (!�க்கான B!தல் Fட்! ேதைவ அ�கரிக்�ம். 

 கலாசச்ார, ெபாG�ேபாக்� மற்,ம் அழ�யல் வச�க2ம் ேமம்ப!ம். 

 தகவல் ெதாடர"், ேபாக்�வரத்�, கல்(, ச�க ேமம்பா! மற்,ம் 

ம�த்�வ வச�களில் $ன்ேனற்றம் மற்,ம் ேவைலவாய்ப்" மற்,ம் 

வ�மான வாய்ப்"களில் ஒட!்ெமாத்த மாற்றம். 
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 ராயல்�, ெசஸ், DMF, GST ேபான்றவற்;ன் �லம் அ�கரிக்�ம் 

வ�வா�ன் �லம், மாநில அர.ம் உத்ேதச .ரங்கத்�>�ந்� 

ேநர�யாகப் பயனைட<ம். 

8.5.1 நி+வன ச�கப் ெபா+ப்� 

 �ட்ட ஆதரவாளர ்�� P.ேவல்மணி, CSR நடவ�க்ைககள் மற்,ம் வணிக 

ெசயல்$ைறக2டன் ச�க ெசயல்$ைறகைள ஒ�ங்�ைணத்தல் பற்;ய 

(:ப்"ணரை்வ அைனத்� மட்ட ஊ:யரக்ளிைடேய<ம் வளரப்்பதற்� 

ெபா,ப்ேபற்பார.் CSR நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்வ�ல் 

ஈ!பட்!ள்ளவரக்2க்� ேபா�மான ப�ற்7<ம் ம,ேநாக்�நிைல<ம் 

வழங்கப்ப!ம். 

இந்தத் �ட்டத்�ன் Eழ், �ட்ட $ன்ெமா:பவர,் �ட்டப் ப���>�ந்� 10 

�U ெதாைல(ல் உள்ள �ராமங்களின் ச�க மற்,ம் ெபா�ளாதார 

ேமம்பாட்�ற்கான 'ன்வ�ம் �ட்டங்கைள ேமற்ெகாள்வார.் இதற்காக 

ஒவ்ெவா� ஆண்!ம் தனி பட்ெஜட் வழங்கப்ப!ம். இந்த �ட்டங்கைள இ,� 

ெசய்ய, $ன்ெமா:பவர ்LSG உடன் ெதாடர"்ெகாள்வார.் �ட்டங்கள் 'ன்வ�ம் 

பரந்த ப��களி>�ந்� ேதரந்்ெத!க்கப்ப!ம் –  

 .காதார ேசைவகள் 

 ச�க வளரச்7் 

 உள்கட்டைமப்" ேமம்பா! 

 கல்( & (ைளயாட்! 

 .ய ேவைலவாய்ப்" 

8.5.2 CSR ெசல1 ம�ப்23 

 நடந்ைத மற்,ம் இ�க்Bரில் ச�கப் ெபா,ப்"ணர+் நடவ�க்ைககள் 

$க்�யமாக கல்(, .காதாரம், மகளிர ் .யஉத( �Gக்களின் ப�ற்7 

மற்,ம் உள்கட்டைமப்"க்கான பங்களிப்" ேபான்றவற்,க்� பங்களிக்�ம், 

CSR பட்ெஜட்�ல் லாபத்�ல் 2.5% ஒ�க்கப்ப!�ற�. 
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8.5.3 ெப நி+வன 4ற்+ச5்ழல் ெபா+ப்�–  

 ெப�நி,வன .ற்,ச=்ழல் ெபா,ப்"க்கான (CER) ஒ�க்E! இந்�ய 

அர., MoEF & CC அ8வலக �;ப்பாைண. எண் 22-65/2017-IA.III, ேத�: 01.05.2018 

இன் ப� ேமற்ெகாள்ளப்ப!ம். 

 அ8வலக �;ப்பாைண�ன் பாரா 6 (II) இன் ப�, ஒ� �ெரன்(ேராhன் 

களத் �ட்டம் மற்,ம் �லதன $தi! ≤ 100 ேகா�கள், �� P.ேவல்மணி, 

EAC/SEAC இன் வ:காட!்த>ன்ப� CER க்� �லதன $தiட்�ல் 2% பங்களிக்க 

ேவண்!ம்.�லதனச ்ெசல+ j. 3,21,17,000/- மற்,ம் அேத ேவைலகளின் 2%  

j. 6,43,000. 

அட்டவைண 8.1 CER - ெசயல் �ட்டம் 

நடவ"க்ைக பயனாளிகள் 
ெமாத்தம் 

9 

நீர ்ேமலாண்ைம - நடந்ைத & இ�க்Bர ்�ராமம் 2,00,000/- 

மைழநீர ்ேசகரிப்" 

கட்டைமப்"கைள 

அைமத்தல் 

நடந்ைத & இ�க்Bர ்
�ராமத்�ல்  பள்ளி 

2,50,000/- 

.காதாரம் - நடந்ைத & இ�க்Bர ்�ராம 

சாைலகள் 
1,93,000/- 

ெமாத்தம் 6,43,000/- 

            ஆதாரம்: FAE ஆல் நடத்தப்பட்ட கள ஆய்+, �ட்ட ஆதரவாள�டன் 

ஆேலாசைன. 
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அத்�யாயம் – 9 

4ற்+ச5்ழல் ெசல1 பலன் ப>ப்பாய்1 

ெபா�ந்தா�, ஏெனனில் ேநாக்�தல்   கட்டத்�ல் .ற்,ச=்ழல் ெசல+ 

பலன் ப�ப்பாய்+ பரிந்�ைரக்கப்பட(ல்ைல.     
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அத்�யாயம் – 10 

 �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம �ட்டம் 

 10.0 �ன்�ைர                                                                                              

 �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைமத் �ட்டம் (EMP) �ன்ெமா�யப்பட்ட இடத்�ல் 

உள்ளைமக்கப்பட்ட மா�க் !ைறப்" வச�கைளக் க$த்�ல் ெகாண்% 

�ற்�ச�்ழல் அைமப்ைபப் பா'காப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்%ள்ள'. 

�ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைமத் �ட்டத்�ன் நல்ல நைட�ைறகள், �ற்�ப்"ற 

காற்+ன் தரம், நீரின் தரம், ச/க-ெபா$ளாதார ேமம்பாட்%த் தரங்கள் 

ஆ3யவற்+ல் �ட்டத்�ன் அைனத்' �ற்�ச�்ழல் அள4$க்கைள5ம் 

ைவத்�$ப்பைத உ�� ெசய்5ம். 

 ெப�தல் அைமப்"களின் ஆதர4த் �றைன ேமம்ப%த்'ம் வைக6ல், 

/ல மட்டத்�ல் தணிப்" நடவ7க்ைககள் மற்�ம் ஆய்4ப் ப!�6ல் 

ஒட்%ெமாத்த �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைமத் �ட்டம் ஆ3யைவ 

ெவளிப்ப%த்தப்ப%3ன்றன. இந்த அத்�யாயத்�ல் வழங்கப்பட்ட EMP, 

தணிப்" நடவ7க்ைககள் ெசயல்ப%த்தப்ப%வைத உ��ெசய்வதற்கான 

நிரவ்ாக அம்சங்கைளப் பற்+ 9வா�க்3ற' மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் தாக்க 

ம�ப்:ட%் (EIA) இன் ஒப்"த=க்!ப் >ற! அவற்+ன் ெசயல்�றன் 

கண்காணிக்கப்ப%3ற'. 

10.1 �ற்�ச�்ழல் ெகாள்ைக 

 �ற்�ச�்ழ=க்! ெபா�ப்பான �ைற6ல் அதன் அைனத்' 

ெசயல்பா%கள் மற்�ம் ெசயல்பா%கைள நடத்'வதற்!ம் �ற்�ச�்ழல் 

ெசயல்�றைன ெதாடரந்்' ேமம்ப%த்'வதற்!ம் �ட்ட ஆதரவாளர ்

உ��ெகாண்%ள்ளார.் 

�ன்ெமா�பவர ்- 

 �ற்�ச�்ழல் ெகாள்ைகைய ெசயல்ப%த்'வைத உ�� ெசய்ய 

ேதைவயான ஆதாரங்கைள ஒ'க்!ங்கள். 

 அதன் ெசயல்பா%கள் மற்�ம் ெசயல்பா%க?டன் ெதாடர"்ைடய 

அைனத்' சட்டங்கள், ெசயல்கள், ஒ@ங்!�ைறகள் மற்�ம் 

தரநிைலகளின் ேதைவகைளப் Aரத்்� ெசய்தல். 



210 | P a g e  

 

 ெபா' �ற்�ச�்ழல் >ரசB்ைனகள் மற்�ம் தனிப்பட்ட பணி6ட 

�ற்�ச�்ழல் ெபா�ப்"களில் பணியாளரக்?க்! ப6ற்B அளிக்க ஒ$ 

�ட்டத்ைத ெசயல்ப%த்த4ம். 

 �ட்ட வளரச்B்6ன் அைனத்' நிைலகளி=ம் பயCள்ள /டல் 

/ேலாபாயம் இ$ப்பைத5ம், சாத்�யமான நீண்டகால �ற்�ச�்ழல் 

மற்�ம் ச/க தாக்கங்கைளக் !ைறக்க �ற்ேபாக்கான ம�Dரைமப்" 

�7ந்தவைர 9ைரவாக ேமற்ெகாள்ளப்ப%வைத5ம் 

உ��ப்ப%த்த4ம். 

 �ற்�ச�்ழல் பா'காப்"களில் ஏேதCம் !ைறபா% அல்ல' 

எ�ரப்ாராத ெசயல்�றன் !+த்' �ன்Gட்7ேய எசச்ரிக்க 

கண்காணிப்" �ட்டங்கைள ெசயல்ப%த்த4ம். 

 �ற்�ச�்ழHன் ெசயல்�றைன சரிபாரக்்க4ம், ெதாடரந்்' 

�ன்ேனற்றத்ைத ேநாக்3 பா%பட4ம் அவ்வப்ேபா' ம�ப்பாய்4கைள 

நடத்த4ம். 

10.1.1 நிர்வாகம் மற்�ம் ெதா"ல்#ட்ப அைமப்%ன் &ளக்கம்  

 அத்�யாயம் 6-ன் Jழ் 9வா�க்கப்பட்ட �ற்�ச�்ழல் கண்காணிப்"ப் 

>ரி4 �ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைமத் �ட்டத்ைத �றம்பட 

ெசயல்ப%த்'வைத5ம், உத்ேதச !வாரி6ன் �ரங்க ேமலாண்ைம நிைல 

/லம் �ற்�ச�்ழல் சட்ட 9�க?க்! இணங்!வைத5ம் உ�� ெசய்5ம். 

Gறப்பட்ட !@ இதற்!ப் ெபா�ப்பா!ம்: 

 ெவளிப்"ற ஆய்வகம் /லம் ேசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மற்�ம் காற்� 

மா�ரிகளின் ப!ப்பாய்4. 

 நீர/்க�4 நீரின் தரம், காற்+ன் தரம் மற்�ம் உ$வாக்கப்ப%ம் 

�டக்க�4 ஆ3யவற்ைற கண்காணித்தல். 

 நி� ம�ப்:%, ஒ@ங்!�ைற, காற்� மா�க்கட%்ப்பாட%் க$9கைள 

நி�4தல், க�4 நீர ் �த்�கரிப்" நிைலயம் ேபான்றவற்ைற 

உள்ளடக்3ய மா�க் கட்%ப்பா% மற்�ம் பா'காப்" நடவ7க்ைககள்/ 

சாதனங்கைள ெசயல்ப%த்'தல் மற்�ம் கண்காணித்தல். 

 �ட்டம் மற்�ம் ெவளி நி�வனங்க?டன் �ற்�ச�்ழல் ெதாடரப்ான 

ெசயல்பா%கைள ஒ$ங்3ைணத்தல். 

 �ற்+5ள்ள 3ராமங்களில் உள்ள ெதா�லாளரக்ள் மற்�ம் 

மக்கள்ெதாைக பற்+ய �காதார "ள்ளி9வரங்கள் ேசகரிப்". 
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 ப�ைம ப!� வளரச்B். 

 �ற்�ச�்ழல் கண்காணிப்" �ட்டத்�ன் ெசயல்பாட்7ன் 

�ன்ேனற்றத்ைத கண்காணித்தல். 

 மாநில மா�க்கட்%ப்பாட்% வாரியம், �ற்�ச�்ழல் மற்�ம் வன 

அைமசச்கம் மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் அCம�6ன் நிபந்தைனகள் மற்�ம் 

நி�4வதற்கான ஒப்"தல்கள் மற்�ம் ெசயல்பட ஒப்"தல் 

ஆ3யவற்+ன் சட்ட 9�கள், 9��ைறக?க்! இணங்!தல். 

10.2 நிலச ்�ழல் ேமலாண்ைம  

  !வாரி6ன் ெசயல்பா%, !வாரி !�ைய தற்காHக நீரத்்ேதக்கமாக 

மாற்�வதன் /லம் நிலத்ைத ம�Dரைமத்தல் மற்�ம் Mத�ள்ள ப!� 

(பயன்ப%த்தப்படாத ப!�கள், உள்கட்டைமப்", இ@த்'ச ் ெசல்=ம் 

சாைலகள்) ப�ைமப் ப!� ேமம்பாட்7ற்! பயன்ப%த்தப்ப%ம். 

�ற்�ச�்ழHன் அழ3யல் பா�க்கப்படா'. !வாரி ெசயல்பாட்7ன் ேபா' 

�ட்டப் ப!�6ல் ெபரிய தாவரங்கள் இல்ைல மற்�ம் !வாரி ெசயல்பா% 

�7ந்த'ம் த7மனான ேதாட்டம் ப�ைம ப!� ேமம்பாட்% �ட்டத்�ன் Jழ் 

உ$வாக்கப்ப%ம். 

அட்டவைண 10.1 நிலச ்�ழ(க்கான �ன்ெமா"யப்பட்ட 
கட்)ப்பா)கள் 

கட)்ப்பா) ெபா�ப்*  
அைனத்' க@வப்பட்ட நீ$ம் ைகப்பற்றப்பட்% 3ரீஸ் 

மற்�ம் எண்ெணய் >ரிப்பான்கள் வ�யாக 

அCப்பப்ப%ம் வைக6ல் வாகனத்ைத க@4ம் 

அைமப்ைப வ7வைமத்தல். 

   
 

�ரங்க ேமலாளர ்

வாகனம் ெசல்=ம் பாைதகளில் இ$ந்' பா'காப்பான 

இடத்�ல் எரிெபா$ள் நிரப்"தல் ேமற்ெகாள்ளப்ப%ம். 

�ரங்கத் 
தைலவர ்& 

�ரங்க 'ைண 
�ட்டப் ப!�க்! ெவளிேய ெவளிப்"றக் !ப்ைபகள் 

இல்ைல. 

�ரங்கத் 
தைலவர ்

!ப்ைபகள் மற்�ம் அதன் பராமரிப்" பற்+ய ப�ைம 

ப!�. 

�ற்�ச�்ழல் 
அ�காரி 

�ற்�வட்டார நிலங்கள் பா�க்கப்ப%வைதத் த%க்க, 

�ட்டப் ப!�ையச ் �ற்+=ம் ேகட்ச ் !�க?டன் G7ய 

மைல வ7கால்கள் அைமக்கப்பட ேவண்%ம். 

�ற்�ச�்ழல் 
அ�காரி 
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�ட்டப் ப!�6ன் �ற்றள9ல் பறக்!ம் PBையத் த%க்க 

அடரந்்த ேதாட்டங்கள் நடப்ப%ம், இ' ஒHத் 

தைடயாக4ம் ெசயல்ப%ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்

AரQ்க தாவர மசாலாப் ெபா$ட்கைளப் பயன்ப%த்� 

அடரத்்�யான ேதாட்டம் நிரப்பப்பட்ட ப!�6ல் 

ேமற்ெகாள்ளப்ப%ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்

ெவட்7ெய%க்கப்பட்ட ப!�6ல் ஒ$ B+ய ேமற்பரப்" 

நீரந்ிைல உ$வா!ம், இ' க$த்�யல் நிைலகளில் ப�ைம 

ப!� பயன்ப%த்'வதற்!ப் பயன்ப%த்தப்படலாம். 

�ற்�ச�்ழல் 
அ�காரி 

10.3 மண் ேமலாண்ைம 

10.3.1 ேமல் மண் ேமலாண்ைம  

 �ரங்கத் �ட்டத்�ன் ேபா', ேமல் மண் உற்பத்� இல்ைல. கடந்த 5 வ$ட 

�ரங்கத் �ட்டத்�ன்ப7, �மார ் 40,386M3 ேமல்மண் அகற்றப்பட%், �ரங்கம் 

/டப்ப%ம்ேபா' Mண்%ம் நிரப்பப்பட்ட ப!�6ல் ப�ைமப் ப!�ைய 

உ$வாக்!வதற்! வச�யாக ேமல்மண் பா'காக்கப்பட்%ள்ள'. 

10.3.2 அ�க �ைம / க"- மற்�ம் பக்க �ைம ேமலாண்ைம 

 இ' 20,027M3 க�4கைள (3ராைனட் க�4 + Bைத4�ம் பாைற) 

அகற்�வதற்! எ�ரப்ாரக்்3ற', அைவ �ரங்கத் �ட்டத்�ன்ப7 �ன்னேர 

Zரம்ானிக்கப்பட்ட இடங்களில் தற்காHகமாக ேச[க்கப்ப%ம் மற்�ம் 

�ரங்கம் /டப்ப%ம் ேபா' Mண்%ம் நிரப்பப்ப%ம். 

அட்டவைண 10.2 மண் ேமலாண்ைமக்கான �ன்ெமா"யப்பட்ட 

கட்)ப்பா)கள். 

கட்)ப்பா) ெபா�ப்* 

�ரங்கத் �ட்டத்�ன்ப7 �ரங்கத்ைத /%ம் ேபா' 

Mண்%ம் நிரப்"தல் ெசயல்�ைற. 

�ரங்க ேமலாளர ்

�ணிப்" சரி4களில் ஆழமாக ேவ\ன்+ய "தரக்ள், 

"ற்கள் மற்�ம் "ல்ெவளிகள் ஆ3யவற்ைற 

நிைலநி�த்'வதற்காக நடப்ப%ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

மைழக்காலங்களில் க�4நீர ் ேதங்!வைதத் த%க்க 

!ப்ைபக் 3டங்ைகச ் �ற்+=ம் மைல வ7கால்கள் 

அைமக்கப்பட ேவண்%ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்
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வைல வ7கால் வ�யாக ேமற்பரப்" !ப்ைபகளில் 

இ$ந்' ெவளிேய�ம் ேமற்பரப்" �ரங்க !�க?க்! 

�$ப்> 9டப்ப%ம். 

�ரங்கத் தைலவர ்

& 

�ரங்க 'ைண 

ப�ைமப் ப!�யாக  உ$வாக்க, Mண்%ம் நிரப்பப்பட்ட 

ப!� மண்ணால் /டப்பட ேவண்%ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

ஓட்டம் மற்�ம் அரிப்" அபாயத்�ன் ெச+ைவக் 
!ைறக்க, வ7கால் அைமப்"க?டன் G7ய சாைலகள் 
மற்�ம் >ற அ^கல் சாைலகைள வ7வைமத்தல். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

ேமலாண்ைம _ட்பங்கைள ேமம்ப%த்த, அரிப்" 

நிகழ்4கைளத் தணிக்!ம் ப�4கைள ைவத்�$த்தல். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

3ைடமட்டத்�ல் இ$ந்' 37°க்! [காமல் டம்>ன் 

ஒட்%ெமாத்த சாய்4 ேகாணத்�ல் 

பராமரிக்கப்ப%3ற'. 

�ரங்க ேமலாளர ்

க�4கள் ெகாட்டப்ப%வைத த%க்க த%ப்"ச�்வர ்

அைமக்க ேவண்%ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்

அவற்+ன் GPS ஒ$ங்3ைணப்"கள், அரிப்" வைக, 

Z9ரம் மற்�ம் பா�க்கப்பட்ட ப!�6ன் அள4, 

அத்'டன் தற்ேபா'ள்ள கட்%ப்பாட்% நடவ7க்ைககள் 

மற்�ம் அவற்+ன் ெசயல்�றைன ம�ப்:% ெசய்தல் 

உள்ளிட்ட தகவ=டன் கண்காணிப்" வைரபடம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

வண்டல் ெபா+களிH$ந்' ெவற்� வண்டல் 

மைல வ7கால் அைமப்ைபப் பராமரிக்க4ம், 

சரிெசய்ய4ம் அல்ல' ேமம்ப%த்த4ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

pH, EC, !ேளாைர%, மாற்றக்G7ய ேகஷன்ஸ், 'கள் 

அள4 மற்�ம் நீர ்ைவத்�$க்!ம் �றன் ஆ3யவற்ைற 

ேசா�க்க மண். 

�ரங்க ேமலாளர ்

10.4 நீர ்ேமலாண்ைம 

 �ரங்கத் �ட்டங்களில் நீர ்ஒ$ �க்3ய அங்கமாக உள்ள', ஏெனனில் 

அ' �ரங்க நடவ7க்ைகக?க்! ேதைவப்ப%3ற' மற்�ம் 

பா�க்கப்ப%3ற'. பயCள்ள நீர ்ேமலாண்ைம பல்ேவ� காரணங்க?க்காக 

�க்3யமான': �ரங்கத்�ன் தைடயற்ற ெசயல்பா%, ெசயல்பாட்% 

அCம�கள் மற்�ம் ெபா$ந்தக்G7ய சட்டங்க?டன் இணங்!தல் மற்�ம் 

ெப�ம் �ழHல் ஏற்ப%ம் 9ைள4கைளக் !ைறத்தல்.  

 இந்தப் >ரி4, த9ரத்்தல், தணிப்" மற்�ம் கட்%ப்பா% மற்�ம் நீர ்

ேமலாண்ைம கண்காணிப்" �ட்டத்�ற்கான ெசயல்களில் கவனம் 

ெச=த்'3ற' – 
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 நீர ் ெதாடரப்ான வளங்கைளப் பா'காக்க4ம், Zங்! 9ைள9க்!ம் 

தாக்கங்கைளத் த9ரக்்க4ம்; 

 �ரங்க நடவ7க்ைகக?க்! நீர ்வழங்!தல் மற்�ம் தக்கைவத்தல்; 

 நீர ் ெதாடரப்ான �ற்�ச�்ழல் கட்%ப்பாட்% கட்டைமப்"கைள 

வைரய�க்க; மற்�ம். 

 எந்தெவா$ ெவளிேயற்றங்க?ம் ெபா$ந்தக்G7ய நீரின் தர நிைலகள் 

மற்�ம் வ�காட்%தல்கைளப் >ன்பற்�3ன்றன என்பைத 

உ��ப்ப%த்த தண்ணீைர நிரவ்3த்தல். 

அட்டவைண 10.3 நீர ்�ழ(க்கான �ன்ெமா"யப்பட்ட 

கட்)ப்பா)கள் 

கட)்ப்பா) ெபா�ப்* 

நீர ் 9நிேயாகத்�ற்காக !� நீரின் ம�பயன்பாட்ைட 

அ�கரிக்க. 

�ரங்க ேமலாளர ்

�ரங்கப் ப!�6ன் நீரப்்>7ப்"ப் ப!�கைளக் 

கட்%ப்ப%த்த4ம், �ரங்கப் ப!�கள் வ�யாகத் 

தைடயற்ற ப!�களில் இ$ந்' ெவளிேய�ம் நீைர 

�ைச �$ப்ப4ம் தற்காHக மற்�ம் நிரந்தரமான 

மைல வ7கால் அைமக்கப்ப%ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

�ட்டப் ப!�க்! ெவளிேய உள்ள இயற்ைக 

வ7கால்/நல்லாக்கள்/"ேராக்ெலட்%கள் �ரங்க 

நடவ7க்ைககளின் எந்த இடத்�=ம் ெதாந்தர4 

ெசய்யக்Gடா'. 

ஓைட மற்�ம் ஊரணி6ல் இ$ந்' 50 Mட்டர ்பா'காப்" 

Pரம் எப்ேபா'ம் பராமரிக்கப்ப%ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்

�ரங்க !� நீர ் PB ஒ%க்கம் மற்�ம் ப�ைம ப!� 

வளரச்B்க்! �ரங்க !� நீரின் பயன்பா% உகந்த 

மற்�ம் பயCள்ள வ�களில் பயன்ப%த்தப்ப%3ற'. 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

�ட்டப் ப!�6H$ந்' நீரந்ிைலகளில் க�4நீர ்

உற்பத்� அல்ல' ெவளிேயற்றம் இல்ைல என்பைத 

உ��ெசய்ய4ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

�ட்டப் ப!�6ல் இ$ந்' உற்பத்�யா!ம் Qட்%க் 

க�4நீர ்ெசப்7க் ேடங்க் மற்�ம் ேசாக் >ட் அைமப்>ல் 

அகற்றப்ப%ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்

ேவகமாக வள$ம் "ற்கள், B� ெச7கள் மற்�ம் 

"தரக்ள், மண் அரிப்" மற்�ம் வண்டல் ப7வைதக் 

�ரங்க ேமலாளர ்
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கட்%ப்ப%த்'ம் வைக6ல் அ�க பாரம் ஏற்றப்பட்ட 

!ப்ைபகளில் வளரக்்கப்ப%ம். 

மைழக்காலத்�ல் !ப்ைபகளில் இ$ந்' ெவளிேய�ம் 

வண்டல் மண்ைண த%க்க த%ப்" �வரக்ள் மற்�ம் 

மைல வ7கால்கள் கட்டப்ப%ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

இப்ப!�6ன் நிலத்த7 நீரம்ட்டத்ைத பராமரிக்க4ம், 

ேமம்ப%த்த4ம் �ட்டப் ப!�6=ம், அ$3=ள்ள 

3ராமங்களி=ம் மைழநீர ் ேசகரிப்" நடவ7க்ைககள் 

ேமற்ெகாள்ளப்ப%ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

மா+வ$ம் பணித் �ட்டங்கள் மற்�ம் தள 

நிைலைமக?க்! ஏற்ப நீர ் ேமலாண்ைமத் 

�ட்டத்ைதத் ெதாடரந்்' ம�ப்:% ெசய்' 

மாற்+யைமக்க4ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

நீர ் ேமலாண்ைமத் �ட்டத்�ன் ேநாக்கம் மற்�ம் 

உள்ளடக்கம் மற்�ம் அைதச ் ெசயல்ப%த்'வ�ல் 

அவரக்ளின் ெபா�ப்"கள் !+த்' அைனத்' தள 

பணியாளரக்ைள5ம் அ+ந்' ெகாள்?ங்கள். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

நீர ் ேமலாண்ைம மற்�ம் வண்டல் கட்%ப்பாட்% 

கட்டைமப்"கள் மற்�ம் வச�கள் ெதாடரந்்' ஆய்4 

ெசய்யப்பட்% கண்காணிப்" அட்டவைணகளின்ப7 

பராமரிக்கப்ப%ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

மாதாந்�ர அல்ல' மைழக்!ப் >ற!, நீர ்ேமலாண்ைம 

கட்டைமப்"கள் மற்�ம் அைமப்"களின் 

ெசயல்�றCக்கான ஆய்4. 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

மாநில மா�க் கட்%ப்பாட்% வாரியத்தால் (SPCB) 

!+ப்>டப்பட்ட அள4$க்க?க்! நிலத்த7 நீர ்மற்�ம் 

ேமற்பரப்" நீர ்கண்காணிப்". 

�ரங்க ேமலாளர ்

ஆதாரம்: FAE மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்:ட்% (EIA) 

ஒ$ங்3ைணப்பாளரால் �ன்ெமா�யப்பட்ட'. 
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10.5 காற்� தர ேமலாண்ைம 

�ன்ெமா�யப்பட்ட �ரங்க நடவ7க்ைகயான' PB6ன் காரணமாக 

'கள்களின் ெச+4கைள அ�கரிக்!ம். 7ரக் நடமாட்டம் காரணமாக PB 

உ$வா!ம் வாய்ப்"ள்ளதால், ேபாக்!வரத்' சாைலகள், அ$காைம6ல் 

உள்ள அ^! சாைலகள் ஆ3யவற்+ல் �னசரி தண்ணீர ் ெதளித்தல் 

ேமற்ெகாள்ளப்ப%ம். ெவளிேயற்�ம் உ[ழ்4த் ேதைவக?க்! இணங்க 

வாகனங்கள் �ைறயாகப் பராமரிக்கப்ப%வ' உ�� ெசய்யப்ப%ம். 

அட்டவைண 10.4 காற்� �ழ(க்கான �ன்ெமா"யப்பட்ட 

கட்)ப்பா)கள் 

கட்)ப்பா) ெபா�ப்* 

ேதாண்%ம் இயந்�ரம் ேபா' PB உ$வா!வ' 

ேவைல ெசய்5ம் �கத்�ல் தண்ணீர ் ெதளிப்பதன் 

/லம் !ைறக்கப்ப%3ற'. 

�ரங்க ேமலாளர ்

�ட்டப் ப!�க்! ெவளிேய பர4ம் PBையத் 

த%க்க4ம், பராமரிக்க4ம், �ட்ட எல்ைல �@வ'ம் 

(7.5 Mட்டர ் இைடயக மண்டலம்) உயரமாக வள$ம் 

மரங்கள் மற்�ம் அடரத்்�யான ப�ைமயாக 

/டப்பட்7$க்!ம் அடரத்்�யான ப�ைம ப!� 

உ$வாக்க4ம். இந்த ேதாட்ட உைற ஒ$ ஒHத் 

தைடயாக4ம் ெசயல்ப%ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

கனரக A[ைய நகரத்்'ம் இயந்�ரங்களின் 

இயக்கத்தால் பறக்!ம் PB6ன் உற்பத்�ையக் 

!ைறக்க, ேபாக்!வரத்' சாைலகளின் �னசரி 

பராமரிப்" மற்�ம் �னசரி தண்ணீர ்ெதளித்தல். 

�ரங்க ேமலாளர ்

�ரங்க !�6H$ந்' க�4கைள அந்தந்த 

!ப்ைபக?க்! ைகயாள4ம் மற்�ம் /%ம் 

ெசயல்�ைற6ன் ேபா' Mண்%ம் நிரப்ப4ம், பறக்!ம் 

PB எ�ரப்ாரக்்கப்ப%3ற'. இந்த பறக்!ம் உ[ழ்ைவ 

நன்! பராமரிக்கப்பட்ட இயந்�ரங்கள் /லம் 

கட்%ப்ப%த்த �75ம், நன்! பராமரிக்கப்ப%ம் 

இ@த்'ச ் ெசல்=ம் சாைலகளில் ஒ$ நாைளக்! 

�ரங்க ேமலாளர ்& 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 
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இரண்% �ைற தண்ணீர ் ெதளிக்கப்ப%ம். ேம=ம் 

அ�க காற்� Q�ம் காலங்களில் க�4கைள ைகயாள 

ேவண்டாம் என்�ம் அ+4�த்தப்பட்%ள்ள'. 

ஈரமான 'ைள6டல் ெசயல்�ைற / 'ைள6%ம் 

ேபா' PB உற்பத்�ையக் கட்%ப்ப%த்த PB 

>ரித்ெத%க்!ம் அைமப்"டன் ப6ற்Bகள் 

ெசயல்ப%த்தப்ப%ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

ேதாண்டப்பட்ட ப!�6ன் ேமற்பரப்" !ப்ைபகள், >ன் 

நிரப்பப்பட்ட ப!� மற்�ம் ேமல் ெபஞ்�கள் 

ஆ3யவற்+ல் ேதாட்டம் ேமற்ெகாள்ளப்ப%ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

�ரங்கம் அகற்றப்பட்ட !�6ல் நீர ் ேதக்கம் 

உ$வாக்கப்ப%ம், இ' அ$3=ள்ள 3ராமங்க?க்! 

G%தல் ேமற்பரப்" நீர ்ஆதாரமாக இ$க்!ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

காற்� மா�பா% மற்�ம் சத்தம் உ$வாக்கத்ைத 

!ைறக்க �ரங்கங்களில் உள்ள உபகரணங்கள் 

மற்�ம் இயந்�ரங்கைள இயக்!பவர ்ைகேயட்7ன்ப7 

பராமரித்தல். 

�ரங்க ேமலாளர ்

லாரிகளில் அ�க பாரம் ஏற்�வைத த9ரக்்க 

ேவண்%ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்

அைனத்' �ரங்க உபகரணங்கள் மற்�ம் 7ரக்!கள் 

உ[ழ்4 9��ைறக?டன் 

கட்%ப்ப%த்தப்பட%்ள்ளன. 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

கனிம ேபாக்!வரத்�ற்! பயன்ப%த்தப்ப%ம் 3ராம 

சாைலகள் வாராந்�ர மற்�ம் மாதாந்�ர 

அ7ப்பைட6ல் PB ெவளிேயற்றத்ைத த9ரக்்!ம் 

வைக6ல் பராமரிக்கப்ப%ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்

PB �க/7 அ�க PB உ$வாக்!ம் ப!�களில் 

பணி"ரி5ம் ெதா�லாளரக்?க்! வழங்கப்ப%3ற' 

மற்�ம் ெதாடரந்்' வழங்கப்ப%3ற'. 

�ரங்க ேமலாளர ்

வா5 உ[ழ்ைவக் !ைறக்க, பயன்ப%த்தப்பட்ட 

இயந்�ரங்களின் வாராந்�ர மற்�ம் மாதாந்�ர 

பராமரிப்". 

�ரங்க ேமலாளர ்

�ரங்க நடவ7க்ைககள் மற்�ம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட 

காற்� மா�க்கட்%ப்பாட்% நடவ7க்ைககளின் 

ெசயல்�றன் ஆ3யவற்றால் ஏற்ப%ம் பா�ப்ைப 

அ^!வதற்! �ற்�ப்"ற காற்+ன் தர கண்காணிப்" 

�ட்டப் ப!� மற்�ம் �ற்+5ள்ள 3ராமங்களில் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட'. 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 
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வானிைல நிைலகைளக் கண்காணிக்க4ம் 

(ெவப்பநிைல, காற்�, மைழ). 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

ஆதாரம்: FAE இன் மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்:ட%் (EIA) 

ஒ$ங்3ைணப்பாளரால் �ன்ெமா�யப்பட்ட' 

10.6 இைரசச்ல் ேமலாண்ைம 

வாகன இயக்கம், 7ரக்!கைள ஏற்�தல், 'ைள6%தல் மற்�ம் 

ெவ7த்தல் மற்�ம் ெவட்%ம் நடவ7க்ைககள் காரணமாக இைட9டாத ஒH 

அள4கள் இ$க்!ம். இர4 ேநரத்�ல் �ரங்க நடவ7க்ைககள் எ'4ம் 

�ட்ட[டப்பட9ல்ைல. 

அட்டவைண 10.5 இைரசச்ல் �ழ(க்கான �ன்ெமா"யப்பட்ட 
கட்)ப்பா)கள் 

கட்)ப்பா) ெபா�ப்* 

இைரசச்ைலத் தணிக்க �ட்டப் ப!�6ன் இைடயக மண்டலம் 

(7.5 Mட்டர)் �@வ'ம் அடரத்்�யான ப�ைமப் ப!� 

உ$வாக்கப்பட ேவண்%ம், அ'ேவ பராமரிக்கப்ப%ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்

ேதாட்ட நடவ7க்ைககள் ேமற்பரப்" !ப்ைபகள் மற்�ம் 

உள்கட்டைமப்" வச�களில் ேமற்ெகாள்ளப்ப%ம், இந்த 

ேதாட்டங்கள் ஒH அளைவக் !ைறக்க உத4ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

�ரங்க இயந்�ரங்களின் த%ப்" பராமரிப்" மற்�ம் சத்தம் 

உ$வாக்கத்ைத கட்%ப்ப%த்த ேதய்ந்' ேபான பாகங்கள் 

மாற்�தல். 

�ரங்க ேமலாளர ்

இைரசச்ைலக் !ைறப்பதற்காக உள்ளைமக்கப்பட்ட 

ெபா+�ைற5டன் �ரங்க உபகரணங்கைளப் பயன்ப%த்'தல். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

�ரங்கங்களில் சத்தம் அ�கம் உள்ள ப!�களில் பணி"ரி5ம் 

ெதா�லாளரக்?க்! கா'!ழாய் / கா' ெச$3கைள 

வழங்!தல். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

�ரங்க இயந்�ரங்கள் மற்�ம் ேபாக்!வரத்' வாகனங்க?க்! 

பயCள்ள ைசலன்சரக்ைள வழங்!தல். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

HEMM �க்! ச4ண்ட் ப்\ஃப் AC ஆபேரட்டர ் ேக>ன்கைள 

வழங்!தல். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 
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'ைள6%தHன் சத்தத்ைதக் !ைறக்க Gரை்மயான 'ரப்பண 

>ட்கள் பயன்ப%த்தப்ப%3ன்றன. 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

ெவ7ப்>H$ந்' வ$ம் சத்தத்ைதக் !ைறக்க தாமதமான 

ெடட்டேனட்டரக்ைளப் பயன்ப%த்'வதன் /லம் 

கட்%ப்ப%த்தப்பட்ட ெவ7க்!ம் ெதா�ல்_ட்பங்கள் 

>ன்பற்றப்ப%3ன்றன. 

�ரங்க ேமலாளர ்

�ரங்க நடவ7க்ைககள் மற்�ம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட 

இைரசச்ல் கட்%ப்பாட%் நடவ7க்ைககளின் ெசயல்�றன் 

ஆ3யவற்றால் ஏற்ப%ம் பா�ப்ைப அ^!வதற்! �ட்டப் 

ப!�6=ம் �ற்+5ள்ள 3ராமங்களி=ம் வ$டாந்�ர 

�ற்�ப்"ற இைரசச்ல் நிைல கண்காணிப்" ேமற்ெகாள்ளப்பட 

ேவண்%ம். கண்காணிப்>ன் ேபா' அவதானிப்"களின் ப7 

ேதைவப்பட்டால் G%தல் இைரசச்ல் கட்%ப்பாட்% 

நடவ7க்ைககள் எ%க்கப்ப%ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

"கா$க்! ப�லளிக்!ம் வைக6ல் சத்தம் அல்ல' அ�ர4் 

கண்காணிப்ைப ேமற்ெகாள்?ங்கள் (எந்தெவா$ உணர�்றன் 

ஏற்>6H$ந்'ம்). 

�ரங்க ேமலாளர ்

'ைள6%ம் �ைற மற்�ம்/அல்ல' தாமத அைமப்ைப 

மாற்�வதன் /லம் �ைம மற்�ம் இைடெவளிைய மாற்�தல் 

அல்ல' ெசயல்பாட்7ன் ஆரம்ப கட்டத்�ல் 'ைள சாய்ைவ 

மாற்�தல். 

�ரங்க ேமலாளர ்

சத்தம் அல்ல' அ�ர4் "கார ்ெபறப்பட்டால், "காரக்ள் மற்�ம் 

9சாரைணகைளப் >ன்பற்ற4ம். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

அைர வ$டத்�ற்! ஒ$�ைற சத்தம் அல்ல' அ�ர4் 

கண்காணிப்ைப ேமற்ெகாள்?ங்கள். 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

ஆதாரம்: FAE இன் மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்:% 

(EIA)ஒ$ங்3ைணப்பாளரால் �ன்ெமா�யப்பட்ட'. 
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10.7 தைர அ�ர்- மற்�ம் ெவ4த்5 6த�ம் பாைறகட்)ப்பா) 

அட்டவைண 10.6 தைர அ�ர்- மற்�ம் பறக்7ம் பாைறக8க்கான                       

�ன்ெமா"யப்பட்ட கட்)ப்பா)கள் 

கட்)ப்பா) ெபா�ப்* 

DGMS இன் பரிந்'ைரக்கப்பட்ட தரங்க?க்!ள் PPV 

ம�ப்ைப (8Hz க்! Jேழ) பராமரிக்க தாமதமான 

ெடட்டேனட்டரக்ைளப் பயன்ப%த்� 

கட்%ப்ப%த்தப்பட்ட ெவ7ப்" ேமற்ெகாள்ளப்ப%ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்

ஆரம்ப கட்டத்�ல் 'ைள6%தல் மற்�ம் ெவ7த்தல் 

ஆ3யைவ த!� வாய்ந்த நபரக்ளின் 

ேமற்பாரை்வ6ன் Jழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப%ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்

ெவ7ப்>ன் ேபா' ஏேதCம் �ரண்பா%கைளத் 

த9ரப்்பதற்காக சட்டப்Aரவ் �ரங்க ேமலாளரின் 

ேமற்பாரை்வ6ன் Jழ் சட்டப்Aரவ் த!�வாய்ந்த 

>ளாஸ்டர ் /லம் 'ைளகைள சரியான �ைற6ல் 

தண்7க்க ேவண்%ம். 

�ரங்க ேமலாளர ்

!த்தைக எல்ைல6ல் இ$ந்' 500 Mட்ட$க்!ள் ெவ7 

ெவ7ப்பதற்! �ன், அ$3=ள்ள ெசாத்'க்க?க்!ள் 

ஒ$ பறக்!ம் பாைற 9லக்! மண்டலத்ைத நி�9, 

அந்த ப!� மனிதரக்ளால் ஆக்3ர[க்கப்பட9ல்ைல 

என்பைத நில உரிைமயாளரக்?டன் சரிபாரத்்', 

அைனத்' ெவ7ப்"க?க்!ம் ெவ7ப்" மண்டலங்கள் 

பயன்ப%த்தப்ப%3ன்றன. 

�ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

அ�ர4் கண்காணிப்ைப ேமற்ெகாள்?ங்கள். �ற்�ச�்ழல் 

அ�காரி 

ஆதாரம்: FAE இன் மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்:% (EIA) 

ஒ$ங்3ைணப்பாளரால் �ன்ெமா�யப்பட்ட' 

10.8  உ;ரியல்�ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைம 

 �ட்ட[டல் மற்�ம் ெசயல்ப%த்'ம் கட்டத்�ல் ெபா$த்தமான 

ேமலாண்ைம நடவ7க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதன் /லம் �ரங்க நிரவ்ாகம் 

அப்ப!�6ன் �ழHயல் பா�ப்ைபத் த9ரக்்க ேதைவயான அைனத்' 

நடவ7க்ைககைள5ம் எ%க்!ம். �ரங்கத்�ன் ேபா', �ட்டச ் �ற்றள4, 
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பா'காப்"த் தைட மண்டலம், ெவட்7ெய%க்கப்பட்ட ப!�6ன் ேமல் 

ெபஞ்�கள், >ன் நிரப்பப்பட்ட ப!� ேபான்றவற்+ல் அடரத்்�யான 

ேதாட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப%ம். �ரங்கம் /டப்பட்ட >ற! ப�ைம 

ப!�6ன் பராமரிப்"க்காக ேமைட பயன்ப%த்தப்ப%ம். 

  அதன் நிரவ்ாகத்�ற்காக >ன்வ$ம் கட்%ப்பாட்% 

நடவ7க்ைககள் �ன்ெமா�யப்பட%் �ற்�ச�்ழல் அ�காரி6ன் 

ெபா�ப்பாக இ$க்!ம். 

 �ட்டப் ப!�6ன் பா'காப்"த் த%ப்"ச ்�வர ்�@வ'ம் ப�ைமப் ப!� 

ேமம்பா%. 

 மரக்கன்�களின் உ6ரவ்ாழ்ைவத் த%க்!ம் �க்3யப் பண்", பறக்!ம் 

PB ஆ!ம், இந்த பறக்!ம் PBைய, இ@த்'ச ்ெசல்=ம் சாைலகளில் 

தண்ணீர ் ெதளிப்பதன் /ல�ம், "�தாக நடப்பட்ட ப!�க்! அ$3ல் 

ஒ$ ெதளிப்பாைன அைமப்பதன் /ல�ம் கட்%ப்ப%த்தலாம். 

 ஆண்% வாரியாக நட4 ப�4 ெசய்' கண்காணிக்க ேவண்%ம். 

 ேதாட்டப் பரப்>ன் அ7ப்பைட6ல். 

 ேதாட்ட காலம் 

 ேதாட்ட வைக 

 தாவரங்க?க்! இைட6ல் இைடெவளி 

    உரம் மற்�ம் உரங்களின் வைக மற்�ம் அதன் காலங்கள் 

 லாப்>ங் காலம், நீரப்்பாசன இைடெவளி 

 உ6ர ்>ைழப்" 93தம் 

 ேதாட்ட அடரத்்� 

�ட்ட[டப்பட்ட இ�� ம�Dரைமப்", ப�ைம ப!� மற்�ம் நீர ்ேதக்கம் 

/லம் தாவரங்கள் மற்�ம் B� 9லங்3னங்களின் !7ேயற்றத்�ன் 

வளரச்B்க்! ஒ$ இணக்கமான �ழைல 9ட்%செ்சல்3ற'. �ரங்க 

வாழ்க்ைக6ன் �79ல் �ட்டத்�ல் உ$வாக்கப்பட்ட ப�ைம ப!� மற்�ம் 

நீரத்்ேதக்கம் ஆ3யைவ �ரங்கத்�ற்!ப் >ந்ைதய காலத்�ல் �ட்டப் ப!�க்! 

பறைவகள் மற்�ம் 9லங்!கைள ஈரக்்!ம். 

ப�ைம ப!� ேமம்பாட்%த் �ட்டத்�ன் ேநாக்கங்கள் - 

 !வாரி ப!�6ன் �ற்றள9ல் ப�ைம ப!� வழங்க4ம், அ$3=ள்ள 

ப!�களில் PB பர4வைத எ�ரத்்'ப் ேபாராட4ம், 
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 மண்ணின் அரிப்ைபப் பா'காத்தல், நிலத்த7 நீர ் ரீசாரr்ங்ைக 

அ�கரிக்க ஈரப்பதத்ைதப் பா'காத்தல், 

 அப்ப!�6ன் �ழHயைல Mட்ெட%க்க4ம், உள்sர ் ச/கத்�ன் 

அழ3யல் அழைக Mட்ெட%க்க4ம் மற்�ம் உள்sர ் ச/கத்�ன் 

Zவனம், எரிெபா$ள் மற்�ம் மரத்�ன் ேதைவகைள Aரத்்� ெசய்ய4ம். 
 

 பல வரிைசக?டன் (/ன்� அ%க்!கள்) Bறப்பாகத் �ட்ட[டப்பட்ட 

ப�ைமப் ப!�யான', நீளமான 9தான இைலக?டன், எல்ைலையச ்

�ற்+=ம் அடரந்்த ேதாட்டங்கள் மற்�ம் ேதைவயற்ற இடங்க?க்! காற்�, 

PB சத்தம் பர4வைதத் த%க்!ம் வைக6ல், சாைலகள் /லம் 

உ$வாக்கப்பட ேவண்%ம். 93தம். 

10.8.1 ேதாட்டத்�ற்7 பரிந்5ைரக்கப்பட்ட இனங்கள் 

  ப6ரி%வதற்! வைககைள பரிந்'ைரக்!ம் ேபா' >ன்வ$ம் "ள்ளிகள் 

பரிDHக்கப்பட்%ள்ளன: 

 உ6ர ்பன்�கத்தன்ைமைய உ$வாக்!தல். 

 ேவகமாக வள$ம், அடரத்்�யான 9தான உைற, வற்றாத மற்�ம் 

ப�ைமயான ெபரிய இைல ப!�. 

 இயற்ைக வளரச்B்6ல் ெபரிய பா�ப்"கள் இல்லாமல் மா�க்கைள 

உ+ஞ்�வ�ல் �றைமயான'. 

அட்டவைண 10.7 ப�ைமப் ப7�;ல் நட- ெசய்ய 

பரிந்5ைரக்கப்பட்டஇனங்கள் 

வ
.எ

ண்
 

தாவரத்

�ன் 

தாவர

&யல் 

ெபயர் 

7)

ம்பப் 

ெப

யர் 

ெபா5 

ெபயர் 

வ

ைக 

உய

ரம் 

(m) 

Re 

தைல

�ைற

கள் 

ப�

ைம

யான

/ 

இ

ைல

C�ர் 

�ற

ன் 

D6

;ன் 

அக

ற்�

தல் 

(%) 

D6 %4ப்* 

�றன் 

அம்சங்கள் 

1 

அசா7

ராக்டா 

இண்7

கா 

ெம

H

ேயB 

ேவம்", 

ேவம்" ம
ர

ம்
 

15–

20 

நாற்�

கள் 

ப�

ைம

யான 

25.54 

இரண்7=ம் 

நன்! தனித்த 

த7மன் 

அ%க்! 
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2 

ெடக்

ேடானா 

3ராண்

7ஸ் 

லா[

யாB

ேய 

ேதக்! 

ம
ர

ம்
 

40 
நாற்�

கள் 

இைல

5�ர ்
14.94 

பாHேசட ்

மற்�ம் 

ஸ்பாங்3 

ஆ3யவற்+ல் 

நன்! 

ேவ�ப%3ற' 

பாரன்3மா. 

பஞ்�ேபான்ற 

பாரன்3மா 

என்ப' 

Jழ் 

ேமல்ேதாHல் 

உள்ள' 

பல வாஸ்!லர ்

/டை்டகள் 

ஏற்பா% 

ெசய்யப்பட்%ள்

ளன 

3ட்டத்தட்ட 

இைணயான 

ெதாடர ்

3 

பாHயா

ல்�யா 

லாங்3

ஃேபாH

யா 

அன்

ேனா

ேன

Bேய 

ெநட்7

Hங்க

ம் ம
ர

ம்
 

10 
நாற்�

கள் 

ப�

ைம

யான 

29.84 

4 

அல்>B

யா 

ெலெபக் 

ஃேப

ேபB

ேய 

வாைக 

ம
ர

ம்
 

18–

30 
நாற்� 

ப�

ைம

யான 

23.03 

5 

ெடேலா

னிக்ஸ் 

ெரrயா 

ஃேப

ேபB

ேய 

ெசம்ம

6ர-் 

ெகான்

ைற 

மர

ம் 
12 

ெவட்

%தல் 

இைல

5�ர ்
18.05 

6 

ேநரியம் 

இண்7க

ம் 

அ

ேபா

B

ேன

Bேய 

அராH 

"
த

ர
 ்

2–6    
ெவட்

%தல் 

ப�

ைம

யான 

12.3 

ேமல் மற்�ம் 

Jழ் இரண்%ம் 

ேமல்ேதால் 

ெசல்கள் 

உள்ளன, 

ேமல்"றத்�ல் 

ெமேசா>ல் 

உள்ள' 

& Jழ் 

ேமல்ேதால், 

வாஸ்!லர ்

��க்கள் 

தற்ேபாைதய 

Bந்தைன 

இைல 

இைணயாக. 

7 

Aேகன்

9ல்லா 

3ளாப்

ரா 

நிகா

3

ேன

Bேய 

கா3த

A "
த

ர
 ்

4 
ெவட்

%தல் 

ப�

ைம

யான 

21.35 

8 

 

v>ஸ்

க்ஸ் 

ேராசா 

Bெனன்

Bஸ் 

மால்

ேவB 

ெசம்ப

$த்� "
த

ர
 ்

3 
ெவட்

%தல் 

ப�

ைம

யான 

21.09 

 ஆதாரம்: FAE மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் தாக்க ம�ப்:% (EIA) ஒ$ங்3ைணப்பாளரால் 

�ன்ெமா�யப்பட்ட'. 
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10.9 ெதா"ல் பா5காப்* மற்�ம் �காதார ேமலாண்ைம 

ெதா�ல்சார ் பா'காப்" மற்�ம் ஆேராக்3யம் ஆ3யைவ 

உற்பத்�த்�றன் மற்�ம் நல்ல �தலாளி-பணியாளர ் உற4டன் [க 

ெந$க்கமாக ெதாடர"்ைடயைவ. �ரங்கங்களில் ெதா�ல்சார ்

ஆேராக்3யத்�ன் �க்3ய காரணிகள் பறக்!ம் PB மற்�ம் சத்தம். �ரங்கச ்

ெசயல்பாட்7ன் ேபா' பணியாளரக்ளின் பா'காப்" மற்�ம் �ரங்க 

உபகரணங்களின் பராமரிப்" ஆ3யைவ �ரங்கச ்சட்டம் 1952 மற்�ம் �ரங்க 

9�கள் 1955 9� 29 இன் ப7 கவனிக்கப்ப%ம். PB, சத்தம் மற்�ம் அ�ர4் 

காரணமாக ெதா�லாளரக்ளின் ஆேராக்3யத்�ல் எந்த9தமான பாதகமான 

9ைள4கைள5ம் த9ரக்்க ேபா'மான நடவ7க்ைககள் வழங்கப்பட்%ள்ளன.  

10.9.1 மGத்5வ கண்காணிப்* மற்�ம் பரிேசாதைனகள்    

 PB மற்�ம் இைரசச்Hன் ெவளிப்பாட்7ன் /லம் ேமாசமைடயக்G7ய 

நிைலைமகைளக் ெகாண்ட ெதா�லாளரக்ைளக் கண்ட+தல் மற்�ம் 

ஆேராக்3யத்�ல் ஏற்ப%ம் மாற்றங்கைளத் Zரம்ானிப்பதற்கான 

அ7ப்பைட நடவ7க்ைககைள நி�4தல். 

 ெதா�லாளரக்ள் M' சத்தத்�ன் 9ைளைவ ம�ப்:% ெசய்தல். 

 ேதைவப்ப%ம்ேபா' சரிெசய்தல் நடவ7க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 

உத43ற'. 

 �காதார கல்9ைய வழங்!தல். 

 �ரங்கத்�ல் பணி"ரி5ம் ெதா�லாளரக்ளின் �காதார நிைல, 

ெதா�ல்சார ் கண்காணிப்" �ட்டத்�ன் Jழ் ெதாடரந்்' 

கண்காணிக்கப்ப%ம். இந்த �ட்டத்�ன் Jழ், அைனத்' ஊ�யரக்?ம் 

பணி6ன் ேபா' 9ரிவான ம$த்'வ பரிேசாதைனக்! 

உட்ப%த்தப்ப%3றாரக்ள். ம$த்'வப் பரிேசாதைனயான' �ரங்கச ் சட்டம் 

1952ன் Jழ் >ன்வ$ம் ேசாதைனகைள உள்ளடக்3ய'. 

 ெபா' உடல் பரிேசாதைன மற்�ம் இரத்த அ@த்தம். 

 எக்ஸ்ேர மார"் மற்�ம் E.C.G 

  சளி பரிேசாதைன. 

 9ரிவான வழக்கமான இரத்தம் மற்�ம் B�நீர ்பரிேசாதைன. 
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 அைனத்' ஊ�யரக்ளின் ம$த்'வ வரலா�கள் ஆண்%ேதா�ம் 

நிைலயான வ7வத்�ல் பராமரிக்கப்ப%ம். அதன் >ற!, பணியாளரக்ள் 

ஆண்%ேதா�ம் ம$த்'வ பரிேசாதைனக்! உட்ப%த்தப்ப%வாரக்ள். 

ேமற்கண்ட ேசாதைனகள் ஊ�யரக்ளின் ம$த்'வ வரலாற்+ன் 

தர4த்தளத்ைத ேமம்ப%த்�க்ெகாண்ேட இ$க்!ம். 

10.9.2 �ன்ெமா"யப்பட்ட ெதா"ல்சார் ஆேராக்Iயம் மற்�ம் 

பா5காப்* நடவ4க்ைககள்  

 ஆண்%ேதா�ம் பா'காப்" மற்�ம் ஆேராக்3யத்�ற்! கடத்'ம் 

�த்தமான பணிச�்ழைல வழங்!தல். 

 �காதாரம் மற்�ம் பா'காப்" வ�காட்%தல்கைள 

ெசயல்ப%த்'வ�ல் பணியாளர ்ஈ%பா% மற்�ம் அரப்்பணிப்". 

 பா'காப்" மற்�ம் �காதார ேமலாண்ைம �ைறைய 

ெசயல்ப%த்'தல் மற்�ம் அவ்வப்ேபா' தணிக்ைக /லம் 

ெசயல்�றைன ம�ப்>%தல். 

 9ரிவான /ேலாபாயத் �ட்டங்களின் அ7ப்பைட6ல் பா'காப்" 

மற்�ம் �காதார ேநாக்கங்கைள அைமத்தல் மற்�ம் இந்தத் 

�ட்டங்க?க்! எ�ராக ெசயல்�றைன அள9%தல். 

 ேதைவயான நிைலயான தனிப்பட்ட பா'காப்" உபகரணங்கைள 

வழங்!தல் (PPE). 

 அைனத்' மட்டங்களி=ம் உள்ள அைனத்' ஊ�யரக்?ம் த!ந்த 

ப6ற்Bையப் ெப�வைத5ம், அவரக்ளின் கடைமகள் மற்�ம் 

ெபா�ப்"கைள நிைறேவற்�வதற்!த் த!�5ள்ளவரக்ளாக 

இ$ப்பைத5ம் உ�� ெசய்தல். 

 �ரங்கத் ெதா�லாளரக்?க்! !7நீர,் [ன்9B+கள், க�வைற B�நீர ்

க�ப்>டம், ேகன்wன் ேபான்ற வச�க?டன் G7ய ஓய்வைறகைள 

வழங்!தல். 

 சத்த[ல்லாத ப!�க?க்! ெவளிப்ப%ம் ெதா�லாளரக்ளின் �ழற்B. 

 காற்+ல் பறக்!ம் PB உ[ழ்ைவத் த%க்க, இ@த்'ச ் ெசல்=ம் 

சாைலகளில் �னசரி PBைய அடக்!தல். 

 �ரங்க அ=வலகத்�ல் �த=த9 வச�. 
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10.9.3 �காதாரம் மற்�ம் பா5காப்* ப;ற்6 �ட்டம் 

 இயந்�ரங்கைள �றம்பட4ம் �றைமயாக4ம் இயக்க4ம் 

பராமரிக்க4ம் ஆபேரட்டரக்ள் மற்�ம் Gட்%ற4 நி�வனங்க?க்! இயந்�ர 

உற்பத்�யாளரக்?டன் இைணந்' Bறப்" Pண்டல் �ட்டத்ைத நி�வனம் 

வழங்!ம். ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் மற்�ம் அ=வலக ஊ�யரக்?க்கான 

ப6ற்Bத் �ட்டம் மாநிலத்�ல் உள்ள !@ ெதா�ற்ப6ற்B நிைலயங்களில் 

ஏற்பா% ெசய்யப்ப%ம். �ற்�ச�்ழல் ஆேலாசகரக்ைள ஈ%ப%த்�, அைனத்' 

பணியாளரக்?க்!ம் �ரங்கச ் ெசயல்பாட்ைடச ் �ற்�ச�்ழ=க்! ஏற்ற 

வைக6ல் ேமற்ெகாள்வதற்! அவ்வப்ேபா' ப6ற்B அளிக்க4ம். 

அட்டவைண 10.8 பணியாளர்க8க்காக �ன்ெமா"யப்பட்ட 

கால�ைற ப;ற்6களின் பட்4யல் 

பாடெநJ பணியாளர்கள் 
அ�ர் 

ெவண் க
ா

ல
 

அ
ள

-
 

அJ-�த்தல் 

"�தாக 
ேவைலக்! 
அமரத்்'ம் 
ப6ற்B 

அைனத்' "�ய 
பணியமரத்்தப்பட்ட

வரக்?ம் �ரங்க 
அபாயங்க?க்! 
ஆளா3றாரக்ள் ஒ

$
�

ை
ற

 

ஒ$ 
வாரம் 

பணியாளர ்
உரிைமகள், 
ேமற்பாரை்வயாள
ர ் ெபா�ப்"கள், 
�ய Mட்" 
�வாச 
சாதனங்கள், 
ேபாக்!வரத்' 
கட்%ப்பா%கள், 
தகவல் ெதாடர"் 
அைமப்"கள், 
மற்�ம்அவசரகால 
ெவளிேயற்றம், 
தைர கட்%ப்பா% 
அபாயங்கள், 
ெதா�ல்சார ்
�காதார 
அபாயங்கள், 
[ன் அபாயங்கள், 
�த=த9, 
ெவ7ெபா$ட்கள் 
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பணி ப6ற்B 
'ைள6%த
ல், ெவ7த்தல், 
ஸ்ெடம்[ங், 
பா'காப்", 
சரி4 
நிைலத்தன்
ைம, நீர ்
நீக்கம், 
சாைலப் 
பராமரிப்", 

பணியாளரக்?க்! 
"�ய பணி 
நியமனம் 

"
�

ய
'

க்
!

 �
ன்

 
ப

ண
ிக

ள்
 

மா+ 

பணி சாரந்்த 
உடல்நலம் மற்�ம் 
பா'காப்" 
நைட�ைறகள் 
மற்�ம் பல்ேவ� 
�ரங்க 
நடவ7க்ைகக?க்
கான SOP. 
ஒ'க்கப்பட்ட 
பணிப் பணிகளில் 
ேமற்பாரை்வ6டப்
பட்ட நைட�ைற. 

"த்'ணரச்B் 
ப6ற்B 

"�ய ப6ற்B ெபற்ற 
அைனத்' 

ஊ�யரக்?ம் ஆ
ண்

%
 

ே
த

ா
�

ம்
 

ஒ
$

 வ
ா

ர
ம்

 

ேதைவயான 
�காதார மற்�ம் 
பா'காப்" 
தரநிைலகள் 
ேபாக்!வரத்' 
கட்%ப்பா%கள் 
ெதாடர"் 
அைமப்"கள் 
தப்>க்!ம் 
வ�கள், 
அவசரகால 
ெவளிேயற்றங்கள், 
Z எசச்ரிக்ைக 
தைரக் கட்%ப்பா% 
அபாயங்கள் 
�த=த9, 
[ன்சார 
ஆபத்'கள் 
9பத்' த%ப்" 
ெவ7ெபா$ட்கள், 
�வாசக் க$9கள் 

ஆபத்' 
ப6ற்B 

அைனத்' 
பணியாளரக்ள் 

�ரங்க 
ெவளிப்பட்ட' 

ஆபத்'கள் ஒ
$

�
ை

ற
 

ம
ா

+
 

அபாயத்ைத 
அங்Jகரித்தல் 
மற்�ம் த9ரப்்ப' 
அவசர 
ெவளிேயற்ற 
நைட�ைறகள் 
�காதார 
தரநிைலகள் 
பா'காப்" 
9�கள், �வாச 
சாதனங்கள் 

ஆதாரம்: DGMS 9��ைறகளின்ப7 FAE இன் மற்�ம் �ற்�ச�்ழல் தாக்க 

ம�ப்:% (EIA) ஒ$ங்3ைணப்பாளரால் �ன்ெமா�யப்பட்ட' 
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10.10�ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைமக்கான பட்ெஜட் ஒ5க்M) 

�ற்�ச�்ழல் ேமலாண்ைமத் �டட்த்ைதச ் ெசயல்ப%த்'வதற்! 

நி�வனத்தால் ேபா'மான பட்ெஜட் ஒ'க்J% ெசய்யப்பட்%ள்ள'. 

அட்டவைணகள் 5.2 மற்�ம் 5.3 �ற்�ச�்ழல் பா'காப்"கள் Mதான 

ஒட்%ெமாத்த �தzட்ைட5ம், ெவற்+கரமான கண்காணிப்" மற்�ம் 

கட்%ப்பாட%் நடவ7க்ைககைள (Mட்" உட்பட) ெசயல்ப%த்'வதற்கான 

ெதாடரச்B்யான ெசல9னங்கைள5ம் வழங்!3ற'. 

அட்டவைண 10.9 EMP இன் Qலதனம் மற்�ம் ெதாடர் ெசல- 

ப
ண்

*
 

ெசயல்
பா) 

தணிப்* 

நடவ4க்ைக 

ெசயல்ப)த்5
வதற்கான 

ஏற்பா) 

Qல
தனச ்

ெசல
- INR 

ெதாடர் 

ெசல- 

INR 

ஓராண்
)க்7 

க
ா

ற்
�

 த
ர

ம்
 இ@த்' 

ெசல்=ம் 
சாைல 

PB 

அடக்!த
ல் 

இ$"ற�ம் 

�$க்கம், தரம் 

மற்�ம் வ7கால் 

600 M @ 

300/Mட்டர ்நீளம் 

ெகாண்ட 

சாைல6ல் 

வாடைக 

ேடாசர ்& 

வ7கால் 

கட்%மானம். 

180,000

/- 
20,000/- 

நிைலயான நீர ்

ெதளிக்!ம் 

ஏற்பா%கள் + 

ெசாந்த தண்ணீர ்

ேடங்கர ் /லம் ஒ$ 

நாைளக்! இரண்% 

�ைற தண்ணீர ்

ெதளித்தல் 
 

 

ஒ$ 

ேடங்க$க்! 

தண்ணீர ்@ \ 

100/- 

7,00,00

0/- 
70,000/- 

ML ப!� மற்�ம் 

�ற்�ப்"ற 

ப!�க்!ள் 

9��ைறகளின்ப7 

காற்+ன் தரம் 

ெதாடரந்்' 

கண்காணிக்கப்ப%
ம் 

CPCB 

9��ைறகளி
ன்ப7 

வ$டாந்�ர 

இணக்கம் 

0 76,000/- 
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�ரங்க 

!� 

ெசயல்
பா%கள் 

ஈரமான 'ைள6டல் 

நைட�ைறப்ப%த்த
ப்ப%ம் 

இயக்கச ்

ெசல9ல் 

ஒ'க்J% 

ெசய்யப்பட்ட' 

0 0 
கட்%ப்ப%த்தப்பட்ட 

தாமதம் ெவ7த்தல் 

பயன்ப%த்தப்ப%ம் 

7ரக் 

ஏற்�தல் 

லாரிகள்/7ப்பரக்ள்/

7ராக்டரக்ளில் 

அ�க பாரம் 

ஏற்றக்Gடா' 

பா'காப்" 

காவலர ்/லம் 
�ைறயாக 

கண்காணிப்" 

0 5,000/- 

கல் ஏற்+ச ்ெசல்=ம் 

லாரிகள் தப்>ச ்

ெசல்லாமல் இ$க்க 

தாரப்்பாய் /லம் 

/டப்ப%ம் 

வளிமண்டலத்�ல் 

அபராதம் 

லாரிகள் 

தாரப்்பாய் 

/லம் 

/டப்ப%மா 

என்பைத 

கண்காணித்த
ல் 

0 5,000/- 

ML ப!�க்!ள் 20 

3M/மணி ேவக 

வரம்"கைள 

அமல்ப%த்'தல் 

பா'காப்" 

காவலர ்/லம் 

�ைறயாக 

கண்காணிப்" 

0 5,000/- 

ஆர7்ஓ 

9��ைறகளின்ப7 

ெவளிேயற்�ம் 

"ைககைள 

வழக்கமான 

கண்காணிப்" 

ெவளிேயற்�ம் 

"ைககைளக் 

கண்காணித்த
ல் 

0 5,000/- 

ேபாக்!
வரத்' 

�7ந்த' 

சாைலக
ள் 

!வாரி 
_ைழவா6Hல் 

இ$ந்' !ைறந்த' 

200 M Pரத்�ற்! 

சாைலகைள 

வழக்கமான 

'ைடப்" மற்�ம் 

பராமரிப்" 

3 

ெதா�லாளரக்
?க்கான 

ஒ'க்J% @ 

\.10,000/ெதா�
லாளர ்(ஒப்பந்த 

அ7ப்பைட6ல்
) 

0 30,000/- 

!வாரி6ன் 

ெவளிேய�ம் 

வா6ல் அ$ேக Qல் 

வாஷ் அைமப்ைப 

நி�4தல் 

நி�வல் + 

பராமரிப்" + 

ேமற்பாரை்வ 

50,000/

- 
20,000/- 
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பண்* 
ெசயல்

பா) 

தணிப்* 

நடவ4க்ைக 

ெசயல்ப
)த்5வத

ற்கான 

ஏற்பா) 

EMP இன் &ைல INR 

Qலத

ன 

ெசல- 

(T. 
லட்சங்
களில் 

ெதாடர் 

ெசல- 

ஓராண்)க்

7 

(T. 
லட்சங்களி

ல்) 

   
 இ

ை
ர

ச
ச்

ல்
 ே

ம
ல

ா
ண்

ை
ம

 

�ரங்க 

!� 

ெசயல்
பா%கள் 

ேபாக்!வரத்' 

வாகனங்களின் 

இயக்கத்�ன் 

ேபா' சத்தத்�ன் 

ஆதாரம் இ$க்!ம், 

இந்த �ைறயான 

பராமரிப்"க்கான 

ெஹசஎ்ம்எம் 

Dரான 

இைடெவளி6ல் 

ெசய்யப்ப%ம். 

இயக்கச ்

ெசல9ல் 

ஒ'க்J% 

ெசய்யப்ப
ட்ட' 

0 0 

Dரான 

இைடெவளி6ல் 

ேபாக்!வரத்' 

வாகனங்கள் 

மற்�ம் 

ெஹசஇ்எம்எம் 

ஆ3யவற்+ன் 

எண்ெணய் மற்�ம் 

3ரீBங் 

ெசய்யப்ப%ம் 

இயக்கச ்

ெசல9ல் 

ஒ'க்J% 

ெசய்யப்ப
ட்ட' 

0 0 

அைனத்' 

வாகனங்களின் 

wசல் 

இன்rன்களி=ம் 

ேபா'மான 

ைசலன்சரக்ள் 

வழங்கப்ப%ம். 

இயக்கச ்

ெசல9ல் 

ஒ'க்J% 

ெசய்யப்ப
ட்ட' 

0 0 

அைனத்' 

ேபாக்!வரத்' 

வாகனங்க?ம் 

த!� சான்+தைழ 

ைவத்�$ப்ப' 

இயக்கச ்

ெசல9ல் 

ஒ'க்J% 

0 0 
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உ�� 

ெசய்யப்ப%ம். 

ெசய்யப்ப
ட்ட' 

!த்தைகப் 

ப!�6ன் 

�ற்�வட்டாரத்�ல் 

உள்ள ேதாட்டம், 

நHவைடயச ்

ெசய்5ம். 

இயக்கச ்

ெசல9ல் 

ஒ'க்J% 

ெசய்யப்ப
ட்ட' 

0 0 

அ�ர்
4கள் 

'ைள6
%தல் & 

ெவ7த்த
ல் 

ேதைவயான 

பா'காப்" 

க$9கள் மற்�ம் 

க$9கள் சாரஜ்் 

ெசய்5ம் ேபா' 

ெவ7க்!ம் 

இடத்�ற்! அ$3ல் 

ேபா'மான அள4 

ைவக்கப்ப%ம். 

OHS 

ப!�6ல் 

ஏற்பா% 

ெசய்யப்ப
ட்%ள்ள' 

0 0 

ெவ7ப்"க்! �ன் 

�ைறயான 

எசச்ரிக்ைக 

அைமப்" 

>ன்பற்றப்பட்%, 

ெவ7ப்"க்! �ன் 

அப்ப!�ைய 

அகற்�வ' உ�� 

ெசய்யப்ப%ம். 

எசச்ரிக்
ைக 

அைமப்
ைப 

நி�4தல் 

25,000/- 2,000/- 

ைகயடக்க 

>ளாஸ்டர ்

ெகாட்டைகக்கான 

ஏற்பா% 

ேபாரட்்ட>
ள் 

>ளாஸ்7
ங் 

தங்![ட
ம் 

நி�4தல் 

50,000/- 2,000/- 

  

ப
ண்
* 

ெசயல்பா
) 

தணிப்* 

நடவ4க்ைக 

ெசயல்ப)த்
5வதற்கா
ன ஏற்பா) 

EMP இன் &ைல INR 

Qலத
னச ்

ெசல
- INR 

ெதாடர் 

ெசல- INR 
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ே
ம

ற்
ப

ர
ப்

*
 நீ

ர்
 தண்ணீர ்

ேசகரிக்க
ப்பட்ட' 

ப$வம
ைழ 

காலத்�ல் 

காலம் 

மைழக்காலத்�ல் 

!வாரிையச ்

�ற்+5ள்ள 

ேமற்பரப்" நீர ்

ெவளிேயற்றம் 

இயற்ைகயான 

வ7கால் �ைறப்ப7 

மைல வ7கால்/"யல் 

நீர ் வ7கால்கைளப் 

>ன்பற்�ம். 

அரிக்கப்பட்ட 

வண்டல்கள், ஒ$ 

மாைல வ7கால் 

/லம் இயற்ைக 

வ7கால் 

அைமப்"க்! 

ெவளிேயற்றப்ப%வ
தற்! �ன் Bக்க 

ைவக்கப்ப%ம். 

இல்ைலெயனில், 

மாைல 

வ7கால்களில் 

இ$ந்' வ$ம் 

தண்ணீைர 

தற்காHக !� 

நீரத்்ேதக்கங்களில் 

ேசகரித்', 

!7ேய+ய >ன், 

இந்த 

ேசகரிக்கப்பட்ட நீர ்

ேதாட்டம் மற்�ம் 

PBைய 

அடக்!வதற்! 

பயன்ப%த்தப்ப%ம். 

மைல 

வ7கால் 

வாய்க்கால்
க?க்! 

ஒ'க்J% @ 

\. 

300/ரன்னிங் 

Mட்டர ்

(ஒ'க்J% 

"ற நீளம் 600 

M) + 

பராமரிப்"க்
காக 

Mண்%ம் 

Mண்%ம் 

1,80,000/

- 
20,000/- 

�
ட

 க
"

-
 

�ரங்க 

!� 

ெசயல்பா
%கள் 

மனித 

நடவ7க்ைகயால் 

ஏற்ப%ம் Qட்%க் 

க�4கள் 

ேசகரிக்கப்பட%் 

�டக்க�4 

ைகயா?ம் 

நி�வனத்�டம் 

ஒப்பைடக்கப்ப%ம். 

Qட்%க் 

க�4கைள 

ேசகரிப்பதற்
கான 

ஏற்பா% 

மற்�ம் 

அங்Jகரிக்க
ப்படட் 

நி�வனம் 

/லம் 

25,000/- 20,000/- 
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அகற்றல் 

(/லதனம் 

ெசல4 

உ�ப்>னர ்

கட்டணம் + 

Mண்%ம் 

ேசகரிப்" / 

அகற்றல் 

கட்டணம்) 

!ப்ைபத் 

ெதாட்7கள் 

ேபான்றவற்ைற 

வழங்!தல். 

!ப்ைப 

ெதாட்7க
ைள 

நி�4தல் 

10,000/- 2,000/- 

க
"

ப்
ப

ை
ற

க
ள்

/ 

�
க

ா
த

ா
ர

ம்
 

�ரங்க 

!� 

ெசயல்பா
%கள் 

பேயா 

டாய்ெலட%்கள் 

�ரங்க !த்தைகக்! 

ெவளிேய 

உரிைமயாளரின் 

நிலத்�ேலேய 

3ைடக்!ம் 

இயக்கச ்

ெசல9ல் 

ஒ'க்J% 

ெசய்யப்பட்
ட' 

0 0 

E
C

 ந
ிப

ந்
த

ை
ன

 

காட்B 

பலைக 
 

நிரந்தர 

கட்டைமப்
பாக !வாரி 
_ைழவா6
Hல் 

நிைலயான 

காட்B 

பலைக 

30,000/- 1,000/- 

பண்
* 

ெசயல்பா) 
தணிப்* 

நடவ4க்ைக 

ெசயல்ப)த்5
வதற்கான 

ஏற்பா) 

EMP இன் &ைல INR 

Qலத
னச ்

ெசல
- INR 

ெதாடர் 

ெசல- INR 

ெ
த

ா
"

ல்
ச

ா
ர்

 

�
க

ா
த

ா
ர

ம்
 

�
ர

ங்
க

 !
�

 

ெ
ச

ய
ல்

ப
ா

%
க

ள்
 

ெதா�லாளர்
க?க்! 

தனிப்பட்ட 

பா'காப்" 

உபகரணங்க
ள் 

25 க$9கள் 

வழங்!தல் 
0 1,00,000/- 



234 | P a g e  

 

வழங்கப்ப%
ம் 

ெதா�லாளர்
க?க்! 

ம$த்'வ 

பரிேசாதைன 

ெசய்யப்ப%
ம் 

IME & PME 

உடல்நலப் 

பரிேசாதைன 

0 87,000/- 

�த=த9 

வச� ெசய்' 

தரப்ப%ம் 

5 க$9கள் 

வழங்!தல் 
0 20,000/- 

என்Cைடய 

பா'காப்" 

�ன்ெனசச்ரி
க்ைக 

பலைககள், 

பலைககள் 

இ$க்!ம். 

பலைககள் 

மற்�ம் 

பலைகக?க்
கான ஏற்பா% 

20,000/- 2,000/- 

!வாரி 
ப!�க்! 

கம்> ேவH 

அைமக்கப்ப
%ம். 

1050 M.க்! ஒ$ 

Mட்ட$க்! 

கம்> ேவH @ 

300 

3,15,000
/- 

30,000/- 

வளர்
ச6் 

ப�
ைம 
ப7� 

�ரங்க !� 

ெசயல்பா%க
ள் 

சாைலகள் 

வ�யாக 

ேபாக்!வரத்' 

!வாரி6ன் 

7.5M 

பா'காப்" 

மண்டலத்�ற்
!ள் "ற 

நீளத்�ல் 

�மார ் 360 

மரங்கள் 

ஐந்' 

வ$டத்�ல் 

நடப்ப%ம். 

(இரண்% 

அ%க்! 

ேதாட்டம்) 

தள அCம�, 

நிலம் 

தயாரித்தல், 

!� 

ேதாண்%தல் / 

அக�கள், மண் 

�$த்தங்கள், 

ஒ$ ெச7க்! 

100 

மரக்கன்�கள் 

ந%தல் 

1,86,000

/- 

20,000/- 

ேபாக்!வரத்
' 

சாைல6ன் 

இ$"ற�ம் 

ேமேல மற்�ம் 

பராமரிப்" @ 

10,000/- 

50,000 10,000/- 
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உள்ள 1 3.M., 

பரப்பள9ல், 

ஐந்' 

ஆண்%க?க்
!, 100 

மரங்கள் 

நடப்ப%ம். 

ஒவ்ெவா$ 

ஆண்%ம் 

�
ர

ங்
க

 Q
ட

ல்
 

ெ
ச

ய
ல்

ப
ா

)
 

�ரங்க !� 

ெசயல்பா%க
ள் 

/டல் ப�ைம 
ப!� 

ேமம்பா%, 

கம்> ேவH, 

வ7கால் 

ஆ3யைவ 

அடங்!ம் 

/டல் 

ெசல9ல் 

ஏற்பா% 

ெசய்யப்பட்ட' 

0 0 

ே
ப

ா
க்

7
வ

ர
த்

5
 ே

ம
ல

ா
ண்

ை
ம

 

�ரங்க !� 

ெசயல்பா%க
ள் 

சாைலகள் 

வ�யாக 

ேபாக்!வரத்' 

ேபாக்!வரத்
' 

வ�த்தடங்க
ளில் 

பாரக்்3ங் 

வச� 

இல்ைல. ML 

இன் வடக்! 

ப!�6ல் 

வாகனங்கள் / 

HEMM 

க?க்! தனி 
ஏற்பா% 

ெசய்யப்ப%
ம். 

ேபாக்!வரத்
' 

நிரவ்ாகத்�ற்
காக 

ெகா7கள் 

பயன்ப%த்த
ப்ப%ம் 

தங்![டம் 

மற்�ம் 

ெகா7க?டன் 

வாகன 

நி�த்'[டம் 

1,00,000

/- 
10,000/- 

ெமாத்த EMP பட்ெஜட் 19,21,000/-  5,62,000/- 

�ற்�ச�்ழல் பா'காப்" நடவ7க்ைககைள ெசயல்ப%த்'ம் வைக6ல் 

T. 19.21 லடச்ங்கள் /லதனச ்ெசல4 மற்�ம் தற்ேபாைதய சந்ைத 9ைலைய 

க$த்�ல் ெகாண்% ெதாடரச் ்ெசலவாக T. 5.62 லட்சம் �ன்ெமா�யப்பட்ட'. 
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அத்�யாயம் – 11 

�	க்கம் மற்�ம் ��கள் 

11.1  ன்�ைர 

�ன்ெமா�ந்தவர ் �.P.ேவல்மணி �ல எண்:  456 & 25/1,   இல் 

அைமந்#ள்ள 4.34.0 ெஹக்ேடர ் அள*க்+ மல், கலர ் -ராைனட ் +வாரி 

+த்தைகக்+ .ண்ணப்0த்தார.் நடந்ைத மற்2ம் இ�க்3ர ் -ராமம், 

பரமத்ேவ4ரவ்ட்டம் மற்2ம் நாமக்கல் மாவடட்ம். அரசாங்கத்ன்ப, 

#ல்7யமான ப+ தகவல்ெதாடர�் வழங்கப்பட்:ள்ள#. க,தம் எண். 

8537/MM5/2014, ேத: 24.04.2015. SEIAA, TN இ7�ந்# அங்Dகரிக்கப்பட்ட 

Eரங்கத் ட்டம் மற்2ம் Eற்2சF்ழல் அGம ெபற Eரங்கத் ட்டமான# 

�.Hயல் மற்2ம் Eரங்கத் #ைற, -ண்,, ெசன்ைனHன் க,தம்.எண். 

4166/MM4/2020, ேத: 07.10.2020.  

1 ஜJைல 2016 ேதHடட் MoEF & CC அN.ப்� 2269 (E) இன் ப, 

இந்தத் டட்ம் +Rமம் வைகக்+ள் வ�வதால், �ன்ெமா�யப்படட் 

ட்டத் தளத்ல் இ�ந்# 500S Eற்றள.ல் இரண்: +வாரிகள் உள்ளன. 

எனேவ இந்த ஒட:்ெமாத்த தாக்க ஆய்* 2ஐ உள்ளடக்-ய#. தற்ேபா#ள்ள 

+வாரி மற்2ம் 1 �ன்ெமா�யப்பட்ட +வாரி (இந்த டட்ம்). இந்த வைர* 

EIA/EMP அNக்ைக தயாரிக்கப்பட:், டட்ங்கள் B1 வைகHன் Dழ் 

வ�வதால், ெபா# .சாரைண நடத#்வதற்காக சமரப்்0க்கப்பட:்ள்ள#. 

தற்ேபா#ள்ள இரண்: +வாரிகள் மற்2ம் +Rமம் �ன்ெமா�யப்பட்ட 

ஒ� +வாரி ஆ-யவற்ைறக் க�த்ல் ெகாண்: ஒட்:ெமாத்த EIA/ EMP 

ஆய்* ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட#. 

11.2 �ட்ட �ளக்கம் 

அட்டவைண 11.1   ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ன் க் ய 

அம்சங்கள் 

+வாரிHன் ெபயர ் நடந்ைத மற்2ம் இ�க்3ர ்மல், கலர ்

-ராைனட் +வாரி 

+வாரி உரிைமயாளர ்ெபயர ் �. P.ேவல்மணி 

ட்டத்ன் வைக   மல், கலர ் -ராைனட் +வாரி 
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�ல எண்கள்  
456 & 25/1 

நில வைக பட்டா நிலம், பட்டா.எண்: 1265 & 1396 

அள* 4.34.0 ெஹக்ேடர ்

+த்தைக காலம் 20 வ�டங்கள் 

Eரங்கத் ட்ட காலம் 5 ஆண்:கள் 

Eரங்கத்ன் ஆYட்காலம் 20 வ�டங்கள் 

தற்ேபா#ள்ள +�Hன் பரிமாணம் +� -I 32S (நீளம்) x 72S (அகலம்) x 12(அகலம்)       

+� -II 50S (நீளம்) x 34S(அகலம்) x 2(அகலம்)- 

�ந்ைதய +த்தைக .வரங்கள் - 

TORஇன் ப,  ஐந்தாண்: ட்ட 

காலத்ற்+ �ன்ெமா�யப்பட்ட 

Eரங்கத்ன் ஆழம் 

39 Sட்டர ்தைரமட்டத்ற்+ Dழ் மல், கலர ்

-ராைனட் 

Eரங்கத்ன் இ2 ஆழம் +வாரிHன் இ2 ஆழம் Eமார ்44 Sட்டர ்

வைரப்படத்தாள். 58 E/16 

அட்சேரைக 11°10’40.60’’N to11°10’48.77’’N 

 bரக்்கேரைக 77°58’18.81’’E to 77°58’28.30’’E 

cக உயரந்்த உயரம்  187S சராசரி கடல் மட்டம் 

நிலப்பரப்�   இப்ப+ தட்ைடயான நிலப்பரப்ைபக் 

காட்:-ற#. சாய்* ெதன்-ழக்+ ேநாக்- 

ெமன்ைமயான# மற்2ம் ப+Hன் உயரம் 

MSL இ7�ந்# 179 S �தல் 187 S வைர 

இ�க்+ம். 

Eரங்க �ைற 5 S ெபஞ்ச ் உயரம் மற்2ம் 5 S ெபஞ்ச ்

அகலத்#டன் றந்த ெவட:் 

இயந்ரமயமாக்கப்பட்ட Eரங்க �ைற 

fலம் +வாரி ெசயல்பா: 

ேமற்ெகாள்ளப்ப:-ற#. 

 

 

 

 

இயந்ரங்கள் 
  
�ன்ெமா�யப்பட்ட# 
 
 

ஜாக் ேஹமர ் 8 

கம்பரசர ் 2 

-ராலர ்

-ேரன் 

2 

ேதாண்:ம் 

இயந்ரம் 

1 

,ப்பரக்ள் 2 

ெஜனேரட்டர ் 2 

டயமண்ட் 

வயர ்

இரம்பம் 

2 

Eரங்க பணி  ேவைல ஆட்கள் 43 நபரக்ள் 
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ட்டத்#க்கான �தg: h .3,17,37,000/- 

3ட்: நி2வன Eற்2சF்ழல் 

ெபா2ப்� 

                      h. 6,34,740/- 

ஆதாரம்: அங்Dகரிக்கப்பட்ட Eரங்கத் ட்டங்கள் மற்2ம் சரே்வ ஆஃப் 

இந்யா ேடாேபாjட். 

 ஆய்*ப் ப+Hல் வன நிலம் இல்ைல, ெபரிய சா+ப, மற்2ம் 

மரங்கள் இல்லாத ப+. 

  +Rமம் ட்டப் ப+Hன் நிலப்பரப்� (�ன்ெமா�யப்பட்ட 

+வாரிகள்) என்ப# -ராைனட ் �றப்பரப்�கைளக் ெகாண்ட ஒ� 

அைலHல்லாத நிலப்பரப்பா+ம், இ# +Nப்0ட்ட தளம், ேகப்,வ் 

அல்லாத, றந்தெவளி இயந்ரமயமாக்கப்பட்ட +வாரி ஆ+ம். 

 ட்டப் ப+க்+ள் எந்த நன்ைமYம் அல்ல# ெசயலாக்க�ம் 

�ன்ெமா�யப்பட.ல்ைல. 

 MSL இ7�ந்# 179 S �தல் 187 S வைர உயரம் உள்ள#, இ# வடக்+ 

ேநாக்- ெமன்ைமயான சாய்ைவக் காட்:-ற#. 

 �ன்ெமா�யப்பட்ட ட்டப் ப+Hல் வன நிலம் எ#*ம் இல்ைல, 

ேமkம் அப்ப+ ெபரிய சா+ப, இல்லாமல் உள்ள#. 

அட்டவைண 11.2 ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ன் நில பயன்பாட்& 

ைற. 

�ளக்கம் ெஹக்ேடரில் 

உள்ள 

தற்ேபாைதய 

ப*� 

�ரங்கத் 
�ட்டத்�ன் 

ேபா+ 
ேதைவப்ப&ம் 

நில 
பயன்பாட்& 
ப*� ((ஹா)) 

% இல் 
பயன்ப&த்தப்பட்ட 

ப*� 
(ஹா) 

+வாரிக்+ 
உட்பட்ட ப+ 

1.02.5 இல்ைல 3.59.0 

க�*க் -டங்+ 0.37.3 இல்ைல Sண்:ம் 

நிரப்பப்பட்ட# 

உள்கட்டைமப்� இல்ைல இல்ைல இல்ைல 

சாைலகள் 0.02.0 0.21.9 0.04.0 

பEைம ப+ இல்ைல 2.70.3 0.54.2 

ேசcப்�  2.92.2 2.92.2 0.16.8 
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ெதா+கள் 
ெமாத்தம் 4.34.0 5.8.44 4.34.0 

              ஆதாரம்: அங்Dகரிக்கப்பட்ட Eரங்கத் ட்டம் 

அட்டவைண 11.3 ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ன் வளங்கள் மற்�ம் 
இ	ப்3க்கள் 

�ளக்கம் 

கன 

4ட்டர் 

ROM 

 ராைனட் 

4ட்3 @60% 

கன 4ட்டர ்

 ரா

ைனட் 

க�� 

@40% 

4ட்3 க
ன

 4
ட்

ட
ர்

 
ே

ம
ல்

 ம
ண்

 

:ைத��ம் 

பாைற 

�.Hயல் 
வளங்கள் 

 

16,61,880 

 

9,97,128 

 

6,64,752 

 

56,572 

       

 65,236 

Eரண்டக்3,
ய 

இ�ப்�க்கள் 

 

6,14,945 

 

3,68,967 

 

2,45,978 

 

40,386 

 

42,384 

ஆண்: 
வாரியான 
உற்பத் 

50,069 30,042 20,027 ---- ---- 

ஆதாரம்: அங்Dகரிக்கப்பட்ட Eரங்கத் ட்டம் 

அட்டவைண 11.4 தண்ணீர் ேதைவ 

ேநாக்கம் அள� ஆதாரம் 
lm அடக்+�ைற        2 KLD அ�-ல் உள்ள ஆழ்#ைள -ண2களில் 

இ�ந்# 
பEைம அரண்   வளரச்m்     1.0 KLD அ�-ல் உள்ள ஆழ்#ைள -ண2களில் 

இ�ந்# 
* +,நீர ் மற்2ம் qட்: 
உபேயாகத்ற்+ 

    1.8KLD +,நீர ் ேதைவக்காக அ�-ல் உள்ள 
அங்Dகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர ்
.ற்பைனயாளரக்ளிடம் இ�ந்# 
ேபக்ேகஜ் ெசய்யப்பட்ட +,நீர ்
ெகாண்: வரப்ப:ம் 
qட்: உபேயாகத்ற்+ ஆழ்#ைள 
-ண2 தண்ணீர ்பயன்ப:த்தப்ப:ம் 

ெமாத்தம் 4.8  KLD   
 

11.3 AழCன் �ளக்கம் 

11.3.1 அ�ப்பைட வரி �ற்�சA்ழல் ஆய்� 

 Eற்2சF்ழல் தாக்க மப்rட்: அNக்ைககைள தயாரிப்பல் 

அ,ப்பைட தர* ேசகரிப்� ஒ� ஒ�ங்-ைணந்த ப+யா+ம். மாரச் ் 2022 
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�தல் ேம 2022 வைர dஇப்ப+Hல் தற்ேபா#ள்ள Eற்2சF்ழல் 

Fழ்நிைலைய மப்0:வதற்காக அ,ப்பைட கண்காணிப்� ஆய்* 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட#. EIA ஆய்*களின் ேநாக்கத்ற்காக, Eரங்க +த்தைக 

ப+ ைமய மண்டலமாக*ம், +த்தைக எல்ைலH7�ந்# 10-S Eற்றள* 

வைரHலான Eரங்க +த்தைக எல்ைலக்+ ெவளிேய உள்ள ப+ இைடயக 

மண்டலமாக*ம் க�தப்பட்ட#. 

 நிலம் 

 தண்ணீர ்

 காற்2  

 சத்தம் 

 உHரியல் 

 சfக ெபா�ளாதார நிைல 

11.3.2 நிலச ்Aழல் 

  சSபத்ய ெசயற்ைகக்ேகாள் படங்களின் அ,ப்பைடHல் ஆய்*ப் 

ப+Hன்  நில பயன்பாட்: �ைற Dேழ ெகா:க்கப்பட்:ள்ள#: 

அட்டவைண 11.5 நில பயன்பா& / நில கவர் அட்டவைண 10  4 
�ற்றள� 

வ.எண். வைகப்பா& ெஹக்ேடரில் உள்ள 
ப*� 

ப*� % இல் 

1 தரிE பாைற/கல் க�*/ 
தாள் பாைற ப+ 

110 0.36% 

2 பHர ்நிலம் 24161 79.58% 
3 அடரந்்த கா: 483 1.59% 
4 தரிE நிலம் 1681 5.54% 
 5. உப்�த்தன்ைமயால் 

பாக்கப்பட்ட நிலம் 
6 0.02% 

6 �தர ்உள்ள அல்ல# 
இல்லாத நிலம் 

271 0.89% 

7 Eரங்க/ெதா�ல்#ைற 
க�* நிலங்கள் 

344 1.13% 

8 ேதாட்டங்கள் 2682 8.83% 
9 மணல்-

பாைலவனம்/கடற்கைர 
40 0.13% 

10 bர*்  369 1.21% 
11 நீரந்ிைலகள் 215 0.71% 

                                         
ெமாத்தம் 30361 100 
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ஆதாரம்: சரே்வ ஆஃப் இந்யா ேடாேபாjட் மற்2ம் ேலண்ட்சாட் 

ெசயற்ைகக்ேகாள் படங்கள்.  

 �ன்ெமா�யப்பட்ட ட்ட தளம் நில அர*் மண்டலம் II, BMTPC இன் 

ப, +ைறந்த ேசத அபாய மண்டலம், இந்யா.ன் நில அர*் 

மண்டலத்ன் பாப்� அட்லஸ் IS: 1893 - 2002 இல் .R-ற#. ட்டப் ப+ 

ெதன்னிந்யா.ன் bபகற்பத்ல் க,னமான பாைற நிலப்பரப்0ல் 

.R-ற#. cக*ம் நிைலயான#. 

11.3.3 மண்ணின் பண்3கள் 

இயற்Gயல் பண்3கள் – 

 மண் மாரிகளின் இயற்0யல் பண்�கள் அைமப்�, ெமாத்த அடரத்், 

ேபாேராmட், மற்2ம் நீர ் ைவத்�க்+ம் றன் ஆ-யைவ ஆராயப்பட்டன. 

ஆய்*ப் ப+Hல் காணப்ப:ம் மண்ணின் அைமப்� களிமண் மண் மற்2ம் 

ஆய்*ப் ப+Hல் உள்ள மண்ணின் ெமாத்த அடரத்் 1.06 - 1.35 g/cc வைர 

மா2ப:ம். 41.0 �தல் 47.5% வைரHலான நீரப்்0,ப்�த் றன் மண் 

மாரிகளின் ேபாேராmட், 29.5- 34.5% வைர. 

இரசாயன பண்3கள்  

 மண்ணின் தன்ைம சற்2 காரமான# �தல் வkவான காரமான# pH 

வரம்� 7.21 �தல் 8.18 வைர இ�க்+ம். 

 -ைடக்கக்3,ய ைநட்ரஜன் உள்ளடக்கம் ெஹக்ேட�க்+ 153 �தல்210 

-ேலா வைர இ�க்+ம். 

 -ைடக்கக்3,ய பாஸ்பரஸ் உள்ளடக்கம் ெஹக்ேட�க்+ 0.88 �தல் 

1.21 -ேலா வைர இ�க்+ம் 

 -ைடக்கக்3,ய ெபாட்டாmயம் வரம்� 30 .2�தல் 52.1 c.-/-.- 

 அேதசமயம், xண்yட்டசச்த்# ஈயம் (Pb) மற்2ம் ெமாத்த இ�ம்� (Fe) 

0.75 �தல் 1.28 mg/kg வரம்0ல் காணப்பட்ட#; 1.05 �தல் 1.89 c.-./-.-. 

11.3.4 நீர ்Aழல் 

ேமற்பரப்3 நீர் 

  நீரின் pH மப்� 7.27-7.71 ஆ+ம், அேத சமயம் ெகாந்தளிப்� 

தரநிைலக�க்+ள் காணப்ப:-ற#. ெமாத்த கைரந்த டப்ெபா�ள்கள் 417 
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�தல் 459mg/l வைர மா2ப:ம். +ேளாைர: உள்ளடக்கம் 70.2 �தல் 90.1 

c.-/7. ைநட்ேரட் உள்ளடக்கம் 3.5 �தல் 7.1 c.-/7, சல்ேபட் உள்ளடக்கம் 

17.3 �தல் 34.0 c.-/7. 

நிலத்த� நீர் 

 ேசகரிக்கப்பட்ட நீர ் மாரிகளின் pH 7.20 �தல் 8.10 வைர மற்2ம் 

ஏற்2க்ெகாள்ளக்3,ய வரம்� 6.5 �தல் 8.5 வைர இ�ந்த#. அைனத்# 

fலங்களி7�ந்#ம் நீர ் மாரிகளின் pH, சல்ேபட்:கள் மற்2ம் 

+ேளாைர:கள் தரநிைலHன்ப, வரம்�க�க்+ள் உள்ளன. தண்ணீர ்

மாரிகள் ேதைவையப் �ரத்் ெசய்-ன்றன. ெமாத்த கைரந்த 

டப்ெபா�ள்கள் அைனத்# மாரிகளிkம் 364-460 mg/l வரம்0ல் 

காணப்பட்டன. ெமாத்த க,னத்தன்ைம 110.–77-185.3 mg/l இைடேய 

மா2ப:-ற#. xண்�Hரியல் அள*�க்களில், எல்லா இடங்களி7�ந்#ம் 

தண்ணீர ் மாரிகள் ேதைவையப் �ரத்் ெசய்-ன்றன. இவ்வா2 

ப+ப்பாய்* ெசய்யப்பட்ட அள*�க்கள் IS 10500:2012 உடன் ஒப்0டப்பட்டன 

மற்2ம் அைவ பரிந்#ைரக்கப்பட்ட வரம்�க�க்+ள் உள்ளன.  

11.3.5 காற்� Aழல் 

 ட்ட தளத்ல் இ�ந்# 10 -S Eற்றள.ல் உள்ள 8 இடங்களில் மாரச் ்- 

ேம 2022 வைர Eற்2ப்�ற காற்Nன் தரம் கண்காணிக்கப்பட்ட#. 

கண்காணிப்� தர*களின்ப,, PM2.5 21.38 µg/m3 �தல் 25.68 µg/m3 வைர 

இ�க்+ம்; PM10 42.18 µg/m3 �தல் 46.60µg/m3 வைர இ�க்+ம்; SO2 6.79 µg/m3 

�தல் 8.93 µg/m3 வைர; NOx 22.54 µg/m3 இ7�ந்# 27.31 µg/m3 வைர. 

மாEப:த்களின் ெசN* அள*கள் CPCB ஆல் பரிந்#ைரக்கப்பட்ட NAAQS 

இன் ஏற்2க்ெகாள்ளக்3,ய வரம்�க�க்+ள் வ�ம். 

11.3.6 இைரசச்ல் Aழல் 

�ன்ெமா�யப்பட்ட ட்டப் ப+ையச ் Eற்NYள்ள 8 (எட்:) 

இடங்களில் Eற்2ப்�ற இைரசச்ல் அள*கள் அள.டப்பட்டன. ைமய 

மண்டலத்ல் பகல் ேநரத்ல் 48.4 dB (A) Leq மற்2ம் இர* ேநரத்ல் 41.1 dB 

(A) Leq. இைடயக மண்டலத்ல் பகல் ேநரத்ல் 44.5–49.0 dB (A) Leq ஆக*ம், 

இர.ல் 37.6 – 41.6 dB (A) Leq ஆக*ம் இ�ந்த#. 
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இதனால், ெதா�ல்#ைற மற்2ம் +,H�ப்� ப+க்கான இைரசச்ல் 

அள* CPCB இன் ேதைவகைளப் �ரத்் ெசய்-ற#.  

11.3.7 உJரியல் Aழல் 

 வன.லங்+ பா#காப்�ச ் சட்டம் 1972 இன் ப, ஆய்*ப் ப+க்+ள் 

கவனிக்கப்பட்ட அட்டவைண I வைக .லங்+கள் இல்ைல, ேமkம் IUCN 

இன் ப, எந்த உHரின�ம் பாக்கப்படக்3,ய, ஆபத்தான அல்ல# 

அசE்2த்#ம் வைககளில் இல்ைல. ஆய்*ப் ப+Hல் அ�ந்# வ�ம் 

mவப்�ப் பட்,யல் இனங்கள் எ#*ம் இல்ைல. எனேவ +2-ய காலத்ல் 

இந்த mNய ெசயல்பா: Eற்NYள்ள தாவரங்கள் மற்2ம் .லங்-னங்களில் 

+Nப்0டத்தக்க தாக்கத்ைத ஏற்ப:த்தா#. 

11.3.8 சKக-ெபா	ளாதார Aழல் 

 நடந்ைத மற்2ம் இ�க்3ர ்-ராமத்ல் �ன்ெமா�யப்பட்ட Eரங்கத் 

ட்டத்ன் தாக்கத்ைத ஆய்*ப் ப+Hன் சfக-ெபா�ளாதார அம்சத்ல் 

மப்0:ம் �யற்m ேமற்ெகாள்ளப்பட்:ள்ள#. மக்கள்ெதாைக அைமப்�, 

ேவைலவாய்ப்� உ�வாக்கம், ெதா�ல் மாற்றம், qட்: வ�மானம் மற்2ம் 

xகர*் �ைற ஆ-யைவ க�த்ல் ெகாள்ளப்பட்ட பல்ேவ2 பண்�களா+ம். 

�ன்ெமா�யப்பட்ட Eரங்கத் ட்டத்ைதச ்ெசயல்ப:த்#வ# ேநர, மற்2ம் 

மைற�க ேவைலவாய்ப்ைப உ�வாக்+ம். த.ர, Eரங்க நடவ,க்ைக 

சட்டப்�ரவ்மாக ெசல்kப,யா+ம் மற்2ம் அ# மாநில க��லத்ற்+ 

வ�மானத்ைத ெகாண்: வ�ம். தற்ேபா# மக்கள்ெதாைகHல் பாக்+ம் 

ேமற்பட்டவரக்ள் ப�வகால .வசாயத்ைத நம்0H�ப்பதால் மக்களின் 

�க்-யத் ெதா�லாக உள்ள#. �ன்ெமா�யப்பட்ட Eரங்கத் ட்டம் 

ெசயல்ப:த்தப்ப:வதன் fலம், அப்ப+ மக்களின் ெதா�ல் �ைற 

மா2ம், ேமkம் மக்கள் ப�வகால .வசாயத்ல் ஈ:படாமல் Eரங்க 

அ,ப்பைடHலான நடவ,க்ைககளில் ஈ:ப:வாரக்ள். 

11.4 எ�ர்பார்க்கப்ப&ம் �ற்�சA்ழல் பா�ப்3கள் மற்�ம் 

தணிப்3 நடவ�க்ைககள் 
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 �ன்ெமா�யப்பட்ட ட்டம் மற்2ம் தணிப்� நடவ,க்ைககளால் 

எரப்ாரக்்கப்ப:ம் Eற்2சF்ழல் பாப்�களின் E�க்கம் Dேழ 

ெகா:க்கப்பட:்ள்ள#: - 

அட்டவைண 11.6 எ�ர்பார்க்கப்ப&ம் தாக்கங்கள் & தணிப்3 

நடவ�க்ைககள் 

தாக்கம் தணிப்3 நடவ�க்ைக 
நிலச ்Aழல் 

  அங்Dகரிக்கப்பட்ட Eரங்கத் 
ட்டத்ன்ப, அN.யல் மற்2ம் 
�ைறயான �ைறHல் Eரங்கம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப:ம். 

 பா#காப்� வலயம் அல்ல# 
இைடயக ப+ +வாரி 
நடவ,க்ைகக்+ இைட�2 
ஏற்படா# அதற்+ பலாக 
பா#காப்� வலயத்ல் ேதாட்டம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப:ம். 

 +த்தைக எல்ைல மற்2ம் +வாரி 
+�ையச ் Eற்Nkம் கம்0 ேவ7 
அைமக்கப்ப:ம். 

 க�த்யல் நிைலHல், +வாரிHன் 
நில பயன்பாட்: �ைற பEைம 
ப+ மற்2ம் தற்கா7க 
நீரத்்ேதக்கமாக மாற்றப்ப:ம். 

 +வாரி +�ையச ் Eற்Nkம் மைல 
வ,கால்கைள அைமத்தல் மற்2ம் 
மைழHன் ேபா# நிலத்த, நீரால் 
மண் அரிப்ைபத் த:க்க*ம் மற்2ம் 
�ன்ெமா�யப்பட்ட ப+க்+ள் 
பல்ேவ2 பயன்பாட்,ற்காக �யல் 
நீைர ேசகரிக்க*ம் +ைறந்த 
உயரத்ல் fேலாபாய இடத்ல் 
+,ேய2ம் ெபாNகைள 
அைமத்தல். 

நீர் Aழல் 

 நீரந்ிைல ரீசாரஜ்் +ைறதல் 
மற்2ம் ேமற்பரப்� ஓட்டம் 
அகரிப்�; 

 நில வ,கால் ெதாந்தர*, அக 
Eைம மற்2ம் நீரவ்�கள் அரிப்�; 

 நீர ் பாYம் ேமற்பரப்0ல் ஏற்ப:ம் 
மாற்றங்கள்; 

 நீேராைட அைடப்� மற்2ம் 
#கள்கள் அல்ல# க�*களால் 
மாEப:வதால் ேமற்பரப்� 

 +வாரி +�ையச ் Eற்Nkம் மைல 
வ,கால்கைள அைமத்தல் மற்2ம் 
மைழHன் ேபா# நிலத்த, நீரால் 
மண் அரிப்ைபத் த:க்க*ம் 
மற்2ம் �ன்ெமா�யப்பட்ட 
ப+க்+ள் பல்ேவ2 
பயன்பாட்,ற்காக �யல் நீைர 
ேசகரிக்க*ம் +ைறந்த உயரத்ல் 
fேலாபாய இடத்ல் +,ேய2ம் 
அைமத்தல். 
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மற்2ம் நிலத்த, நீர ்
ஆதாரங்களின் அள* மற்2ம் 
தரத்ல் ஏற்ப:ம் மாற்றங்கள்; 

 இயற்ைக வ,கட், ஊடகத்ைத 
அகற்2வதால் நீரந்ிைலகள் 
மாEப:தல். 

 ப�வமைழக்+ �ன்Gம் 0ன்Gம் 
மண் அகற்2ம் பணி 
ேமற்ெகாள்ளப்ப:ம். +Nப்பாக 
மைழக்காலங்களில் நீர ் ேதங்+ம் 
ெதாட், மற்2ம் வாய்க்கால்கைள 
வாரந்ேதா2ம் Eத்தம் 
ெசய்யப்ப:ம். 

 ட்டப் ப+Hல் 
வழங்கப்பட்:ள்ள தள அkவலகம் 
மற்2ம் m2நீர ்
க�ப்பைறகள்/க�வைறகளில் 
உள்ள qட்:க் க�*நீர ் ெசப்,க் 
ேடங்க் fலம் ெவளிேயற்றப்ப:ம், 
அைதத் ெதாடரந்்# ேசாக் 0ட் 
அைமப்�. 

 ,ப்பரக்ள் & HMM ஒ� 
நியcக்கப்பட்ட இடத்ல் 
கRவப்பட:், கRவப்பட்ட நீர ்
வ,கால் வ�யாக எண்ெணய் 
மற்2ம் -ரீஸ் ெபாNையக் 
ெகாண்ட ஒ� ெசட்,ல்7ங் 
ேடங்-ற்+ அGப்பப்ப:ம், 
ெதளிவான நீர ் மட்:ேம பEைமப் 
ப+Hன்   வளரச்m்க்+ Sண்:ம் 
பயன்ப:த்தப்ப:ம். 

காற்� Aழல் 

 பறக்+ம் lmHன் உ�வாக்கம் 
 �க்-யமாக ேதாண்:ம் 

இயந்ரம் ஏற்2தல் மற்2ம் 
இறக்+தல் நடவ,க்ைககளின் 
ேபா# lm உ�வா+ம். 

 வாY மாEபா:கள் ெப�ம்பாkம் 
ேபாக்+வரத்# fலம் 
உ�வாக்கப்ப:ம். 

 lmப் ��களால் ெதரி*நிைல 
+ைறதல். 

 ேமற்பரப்�களின் �சE் எரிசச்ல் 
மற்2ம் வச இழப்�க்+ 
வ�வ+க்+ம். 

 உடல் மற்2ம்/அல்ல# இரசாயன 
மாEபா: மற்2ம் அரிப்�. 

 ஓ:ம் நீரில் இைடநி2த்தப்பட்ட 
#கள்களின் ெசN* அகரிப்�. 

 +ைறந்த ஒளிசே்சரக்்ைகக்+ 
வ�வ+க்+ம் தாவரங்களின் 
�சE்,வளரச்m்ையத் த:க்-ற#, 
இைலகைள அ�த்தல், 

 ஒ� நாைளக்+ இரண்: �ைற 
தண்ணீர ் ெதளித்#, இRத்#ச ்
ெசல்kம் சாைலகள் நன்+ 
பராமரிக்கப்ப:ம் 

 ேச2 மற்2ம் lm ப,*கள் 
ேதங்காமல் இ�க்க அ�+ சாைல 
Eத்தம் ெசய்யப்பட்: 0ரஷ் 
ெசய்யப்ப:ம். 

 அ�+ சாைலHல் lm மற்2ம் 
+ப்ைபகள் +ைறக்கப்ப:வைத 
உ2 ெசய்வதற்காக, அைனத்# 
,ப்பர ் ஓட்:நரக்�ம் அைனத்# 
டயரக்ளிkம் தண்ணீர ் ெதளிக்+ம் 
�ைறையப் பயன்ப:த்த 
அN*2த்தப்ப:வாரக்ள் மற்2ம் 
தளத்ைத .ட்: ெவளிேய2ம் �ன் 
கலைவ ப+Hல் வழங்கப்ப:ம் 
ஏற்றப்பட்ட ெபா�ட்களின் S# 
தண்ணீைர ெதளிக்க ேவண்:ம். 

 சாைலHல் ஏற்றப்பட்ட 
ெபா�ட்கள் ெகாட்:வைதத் 
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த.ரக்்க*ம், சாைல ேதய்மானம் 
மற்2ம் ேதய்மானத்ைதக் 
+ைறக்க*ம் ேவகக் 
கட்:ப்பா:கள் .க்கப்ப:ம். 

 த+வாய்ந்த நபர ் fலம் 
அ�கல் சாைலHன் நிைலைய 
வாராந்ர ஆய்* ெசய்#, 
சாைலHன் ேமற்பரப்0ல் ஏேதGம் 
பள்ளங்கள் அல்ல# ேசதம் 
ஏற்பட்டால் உடன,யாக 
நடவ,க்ைக எ:க்கப்ப:ம். 

 ெவப்பமான, வறண்ட 
காலநிைலHன் ேபா#, சாைலHன் 
ேமற்பரப்� ஈரமாக இ�க்+ம் 
காலத்ைத அகரிக்க, lm 
ஈரமாக்+ம் �கவரக்ைள, 
சாைலHல் இRத்#ச ் ெசல்kம் 
நீரில் கலக்கலாம். 

 அைனத்# ெதா�லாளரக்�க்+ம் 
தனிப்பட்ட பா#காப்� 
உபகரணங்கள் வழங்கப்ப:ம் 

 பயன்ப:த்தப்ப:ம் அைனத்# 
#ைளH:ம் தண்:களிkம் 
lmைய அடக்+ம் அைமப்�கள் 
ெபா�த்தப்பட்,�க்+ம், இ# 
#ைளக்+ள் தண்ணீைர 
ெசkத்#-ற#. 

 #ைளH:ம் ேபா# ஈரமான 
ைபகள் உைறயாக 
பயன்ப:த்தப்ப:ம். 

 lm உ�வாக்+வதற்கான 
சாத்யக்32கைளக் +ைறக்க, 
தளத்ன் ேவக வரம்� 20 
-S/மணிக்+ அைமக்கப்ப:ம் 

 வாராந்ர பராமரிப்�த் ட்டம், 
அ# ெசயல்ப:ம் 
மணிேநரங்களின் அ,ப்பைடHல், 
பராமரிப்�க்கான 
இயந்ரங்கைள அைடயாளம் 
கா�ம். 

 ஆன் ேபார:் கம்ப்�ட்டர ்
mஸ்டத்தால் 
+Nப்0டப்படா.ட்டால், 
ஒவ்ெவா� 1000 மணிேநர 
பயன்பாட்,ற்+ப் 0ற+ காற்2 
வ,ப்பான்கள் �#ப்0க்கப்ப:ம். 

 அைனத்# தள இயந்ரங்கள் 
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மற்2ம் ,ப்பரக்ள் 6 மாதங்க�க்+ 
ஒ� �ைற சரq்ஸ் ெசய்யப்பட்: 
பராமரிக்கப்ப:ம் மற்2ம் 
பR#பாரப்்�கைள உடன,யாக 
ேமற்ெகாள்ள ,ைரவரக்ள் தள 
ேமலாள�க்+ உடன,யாக �கார ்
அளிப்பாரக்ள். 

சத்தம் மற்�ம் அ�ர்� 
  ெதாந்தர* மற்2ம் mைத* 

இன்  பாப்�. 
 ெவ,ப்பதன் fலம் பாைறத் 

#ண்:கைள உந்#தல். 
  ெவ,ப்பால் கட்,டங்கள் மற்2ம் 

மக்கள் ந:ங்+தல்; 

 #ைளH:ம் ேபா# 3ரை்மயான 
#ரப்பண 0ட்கைளப் 
பயன்ப:த்#வ# சத்தத்ைதக் 
+ைறக்க உத*ம்; 

 �ைறயான இைடெவளி, Eைம, 
தண்: மற்2ம் உகந்த 
கட்டணம்/தாமதத்#டன் 
கட்:ப்ப:த்தப்பட்ட ெவ,ப்� 
பராமரிக்கப்ப:ம்; 

  ெவ,த்தல் சாதகமான 
வளிமண்டல நிைல மற்2ம் 
+ைறவான மனித ெசயல்பா: 
ேநரங்களின் ேபா# cன்சாரம் 
அல்லாத #வக்க அைமப்ைபப் 
பயன்ப:த் ேமற்ெகாள்ளப்ப:ம்; 

 ஒவ்ெவா� வார�ம் 
இயந்ரங்களின் சரியான 
பராமரிப்�, எண்ெணய் மற்2ம் 
-ரீmங் ஆ-யைவ சத்தம் 
உற்பத்ையக் +ைறக்+ம்; 

 அக அள* சத்தத்ைத 
உ�வாக்+ம் இயந்ரங்களில் 
(HEMM) பணி�ரிYம் 
ெதா�லாளரக்�க்+ ஒ7 
காப்0டப்பட்ட அைறகைள 
வழங்+தல்; 

 அைனத்# இயந்ரங்களிkம் 
ைசலன்சரக்ள் / மஃப்லரக்ள் 
நி2வப்ப:ம்; 

 ட்டப் ப+ையச ் Eற்Nkம், 
இRத்#ச ்ெசல்kம் சாைலகளிkம் 
பEைமப் ப+/ேதாட்டம் 
உ�வாக்கப்ப:ம். ேதாட்டம் சத்தம் 
பர*வைத +ைறக்-ற#; 

 HEMM ஆபேரட்டரக்ள் மற்2ம் 
HEMM அ�ேக 
பணி�ரிபவரக்�க்+ கா# 
மஃப்ஸ்/இயர ் 0ளக்+கள் ேபான்ற 
தனிப்பட்ட பா#காப்� 
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உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்ப:ம் 
மற்2ம் பHற்m மற்2ம் 
.�ப்�ணர*் இ�ந்தாkம் 
அவற்Nன் பயன்பா: உ2 
ெசய்யப்ப:ம். 

உJரியல் Aழல் 
 ேநர, தாக்கங்களில் நிலத்ைத 

அகற்2தல் மற்2ம் ேதாண்:ம் 
இயந்ரம் ஆ-யைவ 
தாவரங்கள் மற்2ம் 
.லங்-னங்களின் அ�* மற்2ம் 
வாழ்.டங்கைள இழப்ப# 
ஆ-யைவ அடங்+ம்; 

 மைற�க பாப்�களில் சத்தம், 
lm மற்2ம் மனித ெசயல்பா: 
காரணமாக வாழ்.ட �ர�* 
அடங்+ம். 

 mல ெபா#வான f7ைககள், 
�தரக்ள் மற்2ம் �ல் மட்:ேம 
அ�க்கப்ப:ம். அதனால் பல்kHர ்
ெப�க்கத்ற்+ எந்த பாப்�ம் 
ஏற்படா#. 

 ெபா�த்தமான இனங்கள் 
ெகாண்ட பEைமப் ப+ 
ேமம்பா: ட்டப் ப+Hன் 
பல்kHர ் ெப�க்கத்ைத 
ேமம்ப:த்#ம். 

 ைமய மண்டலம் அல்ல# இைடயக 
மண்டலம் அசE்2த்தப்பட்ட 
தாவரங்கள் அல்ல# 
.லங்-னங்கைள உள்ளடக்கா#. 

சKக ெபா	ளாதார Aழல் 
 ெதா�லாளரக்ள் மற்2ம் ெபா# 

மக்களின் ஆேராக்-யம் மற்2ம் 
பா#காப்�; 

 ேபாக்+வரத்# அள*கள் மற்2ம் 
சாைல வாகனங்களின் 
அள*களில் அகரிப்� 

 ேவைல வாய்ப்�கள் அகரிப்� 
உட்பட ெபா�ளாதார 
0ரசm்ைனகள்; 

 

 Eரங்க ெசயல்பா: சfக 
ெபா�ளாதார Eய.வரத்ல் 
mNய மாற்றத்ைத 
ஏற்ப:த்#-ற#. 

 Eமார ் 35 உள்�ர ்
ெதா�லாளரக்�க்+ ேவைல 
வாய்ப்� -ைடக்+ம் 

 மைற�க 
ேவைலவாய்ப்�/வ�மானத்ன் 
�ய வ,வங்கள் உ�வா+ம். 

 வழக்கமான Eகாதார 
பரிேசாதைன �காம். 

 பள்ளிக�க்+ உத.த்ெதாைக 
மற்2ம் +ழந்ைதக�க்+ கல். 
உத.த்ெதாைக வழங்கப்ப:ம். 

ெதா�ல்சார் ஆேராக் யம் மற்�ம் பா+காப்3 
 lmக்+ ெவளிப்பா: 
 சத்தம் மற்2ம் அர*் 

ெவளிப்பா: 
 உடல் அபாயங்கள் 
 lm ெவளிப்பா: காரணமாக 

Eவாச ஆபத்#கள் 

 Eரங்கத் ெதா�லாளரக்�க்+ 
+,நீர ் ேபான்ற வசக�டன் 
3,ய ஓய்* தங்+cடங்கைள 
வழங்+தல். 

 lm �கf,கள், தைலக்கவசம், 
காலணிகள், பா#காப்� 
.�ப்�ணர*் நிகழ்சm்கள், 
.�#கள், Eவெராட்,கள், 
பா#காப்� ெதாடரப்ான 
வாசகங்கள் ேபான்ற பா#காப்� 
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உபகரணங்களின் பயன்பா: 
ேபான்ற அைனத்# பா#காப்� 
நடவ,க்ைகக�ம். 

 ெதா�ல் பHற்m ைமயத்ல் 
பா#காப்� உபகரணங்கள் மற்2ம் 
�தkத. பயன்ப:த்த 
பணியாளரக்�க்+ பHற்m 
அளித்தல். 

 உற்பத்யாளரக்ளின் 
வ�காட்:தல்களின்ப, அைனத்# 
உபகரணங்களின் வாராந்ர 
பராமரிப்� மற்2ம் ேசாதைன. 

 ம�த்#வ அகாரியால் அைனத்# 
ெதா�லாளரக்�க்+ம் �ன் 
ேவைல வாய்ப்� மற்2ம் 
வ�டாந்ர ம�த்#வ 
பரிேசாதைன. 

 Eரங்கம் தளத்ல் �தkத. வச 
ெசய்# தரப்ப:ம். 

 பணி�ரிYம் Eரங்க ேமலாளரால் 
Eற்2சF்ழல் மற்2ம் 
ெதா�லாளிHன் 
ஆேராக்-யத்ைதப் 
பாக்கக்3,ய பணிசF்ழல் 
மற்2ம் பணி நைட�ைறகளில் 
உள்ள காரணிகைள ெந�க்கமான 
கண்காணிப்�. 

 அங்Dகரிக்கப்பட்ட Eரங்கத் 
ட்டம் மற்2ம் Eற்2சF்ழல் 
ேமலாண்ைமத் ட்டத்ன்ப, 
என்Gைடய ேவைல 

11.5 மாற்�களின் ப*ப்பாய்� 

 �ன்ெமா�யப்பட்ட Eரங்கப் ப+ 0ன்வ�ம் நன்ைமகைளக் 

ெகாண்,�ப்பதால், மாற்2 வ�கள் எ#*ம் பரிந்#ைரக்கப்பட.ல்ைல – 

 கனிமப் ப,* கா: அல்லாத ப+Hல் ஏற்ப:-ற#. 

 பயன்ப:த்தப்பட்ட +த்தைக ப+க்+ள் +,H�ப்� இல்ைல; எனேவ R 

& R  mக்கல்கள் இல்ைல. 

 பயன்ப:த்தப்பட்ட Eரங்க +த்தைகHல் ஆ2, ஓைட, நல்லா மற்2ம் 

நீரந்ிைலகள் எ#*ம் இல்ைல. 

 இந்த 0ராந்யத்ல் றைமயான, அைர றன் மற்2ம் றைமயற்ற 

ெதா�லாளரக்ள் -ைடப்ப#. 
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 ம�த்#வம், bயைணப்�, கல்., ேபாக்+வரத்#, தகவல் ெதாடர�் 

மற்2ம் உள்கட்டைமப்� வசகள் என அைனத்# அ,ப்பைட 

வசக�ம் -ைடக்-ன்றன. 

 சாைல மற்2ம் ரHல் fலம் Eரங்க இைணப்� நன்றாக உள்ள#. 

 �ன்ெமா�யப்பட்ட Eரங்க நடவ,க்ைககள் நிலத்த, நீர ் மட்டத்ைத 

ெவட:்வல்ைல. எனேவ, நிலத்த, நீர ் Eற்2சF்ழkக்+ எந்த 

பாப்�ம் இல்ைல. 

11.6 �ற்�சA்ழல் கண்காணிப்3 �ட்டம் 

 SEIAA ஆல் வழங்கப்பட்ட Eற்2சF்ழல் அGம க,தம் மற்2ம் TNPCB 

வழங்-ய ஒப்�தல் க,தத்ல் +Nப்0டப்பட:்ள்ள நிபந்தைனகளின்ப, 

பல்ேவ2 Eற்2சF்ழல் 32க�க்+ Eற்2சF்ழல் கண்காணிப்� ட்டம் 

நடத்தப்ப:ம்.            

அட்டவைண 11.7 Gந்ைதய �ட்ட கண்காணிப்3 

வ. 

எண் 
நடவ�க்ைக அட்டவைண 

காற்� மா�பா& கண்காணிப்3 

1 

TNPCB/SEIAA அவரக்ளின் CTO/EC ஆரட்ரில் 

அப்ைள: ஏரியா.ல் +Nப்0டப்பட்ட 

அள*�க்களின் Eற்2ப்�ற காற்2 கண்காணிப்� 

ஆ2 

மாதங்க�க்+ 

ஒ��ைற 

2 

பயன்ப:த்தப்பட்ட ப+க்+ ெவளிேய 

அவரக்ளின் CTO/EC ஆரட்ரில் TNPCB/SEIAA ஆல் 

+Nப்0டப்பட்ட அள*�க்களின் Eற்2ப்�ற 

காற்2 கண்காணிப்� 

ஆ2 

மாதங்க�க்+ 

ஒ��ைற 

நீர் தர கண்காணிப்3 

3 

Eரங்க +� ப+Hல் ேசகரிக்கப்ப:ம் மைழ 

நீரின் தரத்ைத கண்காணித்தல். மைழ நீர ்

ேதாட்டத் ேதைவக்+ பயன்ப:த்தப்ப:ம். 

ஆ2 

மாதங்க�க்+ 

ஒ��ைற 

4 

அ�-kள்ள இடத்ல் உள்ள +ழாய் -ண2 

மற்2ம் றந்த -ண2 அல்ல# ேமற்பரப்� 

நீரந்ிைலகளின் மாரிகைள கண்காணித்தல். IS 

இன் ப, அள*�க்கள்: 10500:1991 

ஆ2 

மாதங்க�க்+ 

ஒ��ைற 

சத்தம் தர கண்காணிப்3 

5 
பயன்ப:த்தப்பட்ட ப+க்+ உள்ேளYம் 

ெவளிேயYம் Eற்2ப்�ற வளிமண்டலத்ல் சத்தம் 

ஆ2 

மாதங்க�க்+ 

ஒ��ைற 

ப�ைம ப*� பராமரிப்3 
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6 

அங்Dகரிக்கப்பட்ட Eரங்கத் ட்டத்ன்ப, 

பEைம ப+ ேமம்பாட்,ற்கான அட்டவைணைய 

கண்காணிக்க*ம் 

ஆ2 

மாதங்க�க்+ 

ஒ��ைற 

மண்ணின் தரக் கண்காணிப்3 

7 
பயன்ப:த்தப்பட்ட ப+க்+ உள்ேளYம் அைதச ்

Eற்NYம் மாரிகைளப் 0,க்க*ம் 

ஆ2 

மாதங்க�க்+ 

ஒ��ைற 

 

11.7 N&தல் ஆய்�கள் 

11.7.1 ெபா+ ஆேலாசைன 

 தcழ்நா: மாEக்கட்:ப்பாட:் வாரியத்ன் (TNPCB) உ2ப்0னர ்

ெசயலாள�க்கான .ண்ணப்பம், ட்ட தளத்ல் அல்ல# மாவட்டத்ல் 

அதன் அ�காைமHல் பரந்த அள.லான ெபா#மக்களின் பங்களிப்ைப 

உ2ெசய்Yம் வைகHல், �ைறயாக, ேநரக்கட்:ப்பா: மற்2ம் 

ெவளிப்பைடயான �ைறHல் ெபா# .சாரைண நடத்த ேவண்:ம். வைர* 

EIA / EMP அNக்ைக மற்2ம் ெபா# .சாரைண நடவ,க்ைககளின் �,*கள் 

இ2 EIA/EMP அNக்ைகHல் .வரிக்கப்ப:ம். 

11.7.2 இடர் ப*ப்பாய்� மற்�ம் ேபரிடர் ேமலாண்ைம �ட்டம் 

 2002 ,சம்பர ்31, 2002 ேதHட்ட Eற்றNக்ைக எண்.13 இன் ப,, தன்பாத், 

Eரங்கப் பா#காப்� இயக்+நரகம் (DGMS) வழங்-ய +Nப்0ட்ட இடர ்

மப்rட:் வ�காட:்த7ன் அ,ப்பைடHல் இடர ் மப்rட்,ற்கான 

�ைறயான# வ,வைமக்கப்பட்:ள்ள#. DGMS இடர ்மப்rட்: ெசயல்�ைற 

ேநாக்கம் ெகாண்ட# பணிசF்ழல் மற்2ம் அைனத்# ெசயல்பா:களிkம் 

இ�க்+ம் மற்2ம் சாத்யமான அபாயங்கைளக் கண்டNந்#, உடன, 

கவனம் ேதைவப்ப:பவரக்�க்+ �ன்Gரிைம அளிப்பதற்காக அந்த 

ஆபத்#களின் அபாய அளைவ மப்0:தல். ேமkம், இந்த 

ஆபத்#க்க�க்+ப் ெபா2ப்பான வ��ைறகள் அைடயாளம் காணப்பட்:, 

அவற்Nன் கட்:ப்பாட்: நடவ,க்ைககள், கால அட்டவைணHல் 

அைமக்கப்பட்:ள்ளைவ #ல்7யமான ெபா2ப்�க�டன் ப* 

ெசய்யப்ப:-ன்றன. 

 0ன்.ைள*கள் ஏற்படாத சந்தரப்்பத்ல், ேபரிடர ் ேமலாண்ைம 

ெதாடங்+ம். தகவல் ெதாடர�், Sட்� மற்2ம் ம2வாழ்* ேபான்ற பல 
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mக்கல்கள் ெதாடரப்ான நைட�ைறகைள ஏற்ப:த்#வ# இல் அடங்+ம். 

இைவ ேபரிடர ்ேமலாண்ைம ட்டத்ல் +Nப்0டப்பட்:ள்ளன. 

 RA மற்2ம் DMP ஆ-ய இரண்:ம் உH�ள்ள ஆவணங்கள் மற்2ம் 

ெசயல்பா:கள், உபகரணங்கள் அல்ல# நைட�ைறகளில் மாற்றங்கள் 

ஏற்ப:ம் ேபாெதல்லாம் �#ப்0க்கப்பட ேவண்:ம் மப்r: என்ப# 

.பத்#கைளத் த:ப்ப# மற்2ம் அ# நிகழாமல் த:க்க ேதைவயான 

நடவ,க்ைககைள எ:ப்பதா+ம். 

 ேபரிடர ் ேமலாண்ைமத் ட்டம் (DMP) ஒ� வ�காட்,யா+ம், இ# 

ட்டcடப்பட்ட ெசயல்பா:களி7�ந்# எழக்3,ய அவசரநிைலகைளக் 

ைகயாள்வதற்கான ெபா#வான பரி�லைனகள், ைசகள் மற்2ம் 

நைட�ைறகைள வழங்+-ற#. DMP ஆன# இடர ் மப்r: மற்2ம் 

அNக்ைகHல் +Nப்0டப்பட்:ள்ள ெதாடர�்ைடய கண்:0,ப்�களின் 

அ,ப்பைடHல் தயாரிக்கப்பட:்ள்ள#. 

11.7.3 ஒட்&ெமாத்த தாக்க ஆய்� 

 �ன்ெமா�யப்பட்ட ட்டப் ப+H7�ந்# 500 Sட்டர ் Eற்றள.ல் 5 

+வாரிகள் உள்ளன. +வாரிகளின் ஒட்:ெமாத்த உற்பத் Dேழ 

ெகா:க்கப்பட:்ள்ள#  

அட்டவைண 11.8 *Pமம் *வாரிகளின் ஒட்&ெமாத்த உற்பத்� 
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உ
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ஒ� 
நாைளக்+ 
ROM இன் 
உற்பத் 

கன Sட்டர ் ஒ� 
நாைளக்+ -ராைனட் 
உற்பத் 

P1 50,069 33.38 
20 

(@ 60%) 
13.35 

(@ 60%) 
3.33 

E1 17,100 11.4 
6.84 

(@ 60%) 
4.56 

(@ 40%) 
1.14 

E2 60,050 40.03 
20 

(@ 50%) 
20 

(@ 50%) 
3.33 

E3 15,300 10.20 
6.12 

(@ 60%) 
40.08 

(@ 40%) 
1.02 

E4 17,083 11.38 
6.83 

(@ 60%) 
4.55 

(@ 40%) 
1.14 

E5 51,570 34.38 
10.31 

(@ 30%)  
24.07 

(@ 60%) 
1.72 

ெமாத்தம் 2,11,172 140.77 70.10 70.67 11.68 
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ஆதாரம்: அந்தந்த Eரங்கங்களின் அங்Dகரிக்கப்பட்ட Eரங்கத் ட்டம் 

அட்டவைண 11.8 இல் இ�ந்#, ஒ� நாைளக்+ -ராைனட் 

ேராcன் ஒட்:ெமாத்த உற்பத் 140.77m3 என்2ம், -ராைனட்,ன் 

ஒட்:ெமாத்த உற்பத் ஒ� நாைளக்+ 70.10 m3 என்2ம், ஒ� நாைளக்+ 

ஏற்றப்ப:ம் லாரிகளின் எண்ணிக்ைக 11.68 என்2ம் அNயப்ப:-ற#. 

அட்டவைண 11.9 500 4ட்டர் �ற்றள�ல் உள்ள *வாரிகளில் 

இ	ந்+ உRழ்� ம�ப்S& 

ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டத்�ற்கான உRழ்� ம�ப்S& (P1) 

ெசயல்பா
& 

மா�ப&த்+
ம் 

கணக் டப்பட்
ட ம�ப்3 (g/s) 

*த்த
ைக 

ப*� 42 

கணக் டப்பட்
ட ம�ப்3 

(g/s/m2) 
ெமாத்தம் 

Eரங்க 
PM2.5 0.127743997 43400 0.00000294341 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

PM10 1.328537572 43400 0.0000306115 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

SO2 0.013507931 43400 0.000000311243 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

NOX 0.014357692 43400 0.000000330822 

*வாரிக்கான உRழ்� ம�ப்S& “E1” 

ெசயல்பா
& 

மா�ப&த்+
ம் 

கணக் டப்பட்
ட ம�ப்3 (g/s) 

*த்த
ைக 

ப*� 42 

கணக் டப்பட்
ட ம�ப்3 

(g/s/m2) 
ெமாத்தம் 

Eரங்க 
PM2.5 0.117571884 28650 0.00000410373 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

PM10 1.222747591 28650 0.0000426788 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

SO2 0.012978397 28650 0.00000452998 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

NOX 0.013579309 28650 0.00000473972 

*வாரி "E2"க்கான உRழ்� ம�ப்S& 

ெசயல்பா
& 

மா�ப&த்+
ம் 

கணக் டப்பட்
ட ம�ப்3 (g/s) 

*த்த
ைக 

ப*� 42 

கணக் டப்பட்
ட ம�ப்3 

(g/s/m2) 
ெமாத்தம் 

Eரங்க 
PM2.5 

0.116638871 27550 0.0000042337 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

PM10 
1.21304426 27550 0.000440306 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

SO2 
0.004455129 27550 0.00000161711 
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ெமாத்தம் 
Eரங்க 

NOX 
0.01243225 27550 0.00000451261 

*வாரி "E3"க்கான உRழ்� ம�ப்S& 

ஆதாரம்: உcழ்* கணக்D:கள் 

ெசயல்பா
& 

மா�ப&த்+
ம் 

கணக் டப்பட்
ட ம�ப்3 (g/s) 

*த்த
ைக 

ப*� 42 

கணக் டப்பட்
ட ம�ப்3 

(g/s/m2) 
ெமாத்தம் 

Eரங்க 
PM2.5 0.349751737 27300 

0.0000128114 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

PM10 3.637418068 
27300 0.000133239 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

SO2 0.007476774 
27300 0.000000273875 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

NOX 0.015043609 
27300 0.000000551048 

*வாரி "E4"க்கான உRழ்� ம�ப்S& 

ெசயல்பா
& 

மா�ப&த்+
ம் 

கணக் டப்பட்
ட ம�ப்3 (g/s) 

*த்த
ைக 

ப*� 42 

கணக் டப்பட்
ட ம�ப்3 

(g/s/m2) 
ெமாத்தம் 

Eரங்க 
PM2.5 0.384796172 

44050 0.00000873544 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

PM10 4.00188019 
44050 0.0000908486 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

SO2 0.036889473 
44050 0.000000837445 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

NOX 0.015165222 
44050 0.000000344273 

*வாரி "E5"க்கான உRழ்� ம�ப்S& 

ெசயல்பா
& 

மா�ப&த்+
ம் 

கணக் டப்பட்
ட ம�ப்3 (g/s) 

*த்த
ைக 

ப*� 42 

கணக் டப்பட்
ட ம�ப்3 

(g/s/m2) 
ெமாத்தம் 

Eரங்க 
PM2.5 0.315044037 

16200 
0.0000194472 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

PM10 3.276457985 
16200 

0.00020225 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

SO2 0.002982435 
16200 

0.000000184101 

ெமாத்தம் 
Eரங்க 

NOX 0.012325944 
16200 

0.000000760861 

அட்டவைண 11.10 *Pமம் *வாரிகளிC	ந்+ கணிக்கப்பட்ட 

சத்தம் அ�கரிக்*ம் ம�ப்3கள் 
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ன்ெமா�யப்பட்ட �ட்டம்-P1 இC	ந்+ அ�கரிக்*ம் மற்�ம் 

�ைளவாக நில மட்ட ெச\� 

மா�ப&த்�கள் 

சராசரி 

அ�ப்பைட 

ம�ப்3  

(μg/m3) 

அ�கரிக்*ம் 

ம�ப்3  

(μg/m3) 

ெமாத்த 

ம�ப்3 

(μg/m3) 

PM2.5 23.24 10 33.24 

PM10 44.08 10 54.08 

SO2 8.78 3 11.78 

NOX 26.37 3 29.37 

�ட்டப் ப*�-E1 இC	ந்+ அ�கரிக்*ம் மற்�ம் �ைளவாக நில மட்ட 

ெச\� 

PM2.5 23.24 16.06 39.30 

PM10 44.08 16.06 60.14 

SO2 8.78 4.82 13.60 

NOX 26.37 4.82 31.19 

�ட்டப் ப*�-E2 இC	ந்+ அ�கரிக்*ம் மற்�ம் �ைளவாக நில மட்ட 

ெச\� 

PM2.5 23.24 5.62 28.86 

PM10 44.08 5.62 49.70 

SO2 8.78 1.68 10.46 

NOX 26.37 1.68 28.05 

�ட்டப் ப*�-E3 இC	ந்+ அ�கரிக்*ம் மற்�ம் �ைளவான தைர மட்ட 

ெச\� 

PM2.5 23.24 7.49 30.73 

PM10 44.08 7.49 51.57 

SO2 8.78 2.25 11.03 

NOX 26.37 2.25 28.62 

�ட்டப் ப*�-E4 இC	ந்+ அ�கரிக்*ம் மற்�ம் �ைளவான தைர மட்ட 

ெச\� 

PM2.5 23.24 5.08 28.32 

PM10 44.08 5.08 49.16 

SO2 8.78 1.52 10.30 

NOX 26.37 1.52 27.89 

�ட்டப் ப*�-E5 இC	ந்+ அ�கரிக்*ம் மற்�ம் �ைளவான தைர மட்ட 

ெச\� 

PM2.5 23.24 3.96 25.73 

PM10 44.08 15.49 60.15 

SO2 8.78 3.96 12.86 

NOX 26.37 1.98 22.29 
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11.8 �ட்டப் பயன்கள் 

  நாமக்கல் மாவட்டம், நடந்ைத மற்2ம் இ�க்3ர ் -ராமத்ல் 

அைமந்#ள்ள மல், கலர ்  -ராைனட் +வாரி ட்டமான#, சாைலகள், 

தகவல் ெதாடர�் மற்2ம் இதர வசகைள mறப்பாக நி2.Yள்ள#. Eரங்க 

நடவ,க்ைக காரணமாக +,ைம வசகள் Sதான தாக்கம் கணிசமாக 

அகரிக்+ம். 

இந்தத் ட்டம் உள்�ர ் நபரக்�க்+ ேநர, ேவைல வாய்ப்ைப 

வழங்+-ற#, ேமkம் இல் ெதா�ல்xட்ப மற்2ம் ெதா�ல்xட்பம் அல்லாத 

நபரக்ள் உள்ளனர.் மக்கள் மத்Hல் வ�மானம் மற்2ம் .�ப்�ணர*் 

அகரிப்பதால் எRத்தN* எரக்ாலத்ல் அகரிக்+ம் என 

எரப்ாரக்்கப்ப:-ற#. ராயல்,Hன் ஒ� ப+ உள்ளாட்m அைமப்�க�க்+ 

மாநில அரசால் வழங்கப்ப:-ற#. -ராமத்ன் நலன் மற்2ம் 

வளரச்m்க்காக. மாவட்ட கனிம நி @30% ராயல்,, �.Hயல் மற்2ம் 

Eரங்கத் #ைற, நாமக்கல் மாவட்டத்ற்+ வழங்கப்ப:ம். ராயல்,, கலால் 

வரி மற்2ம் பலவற்Nன் fலம் 3:தல் வ�வாய் fலம் மாநில அரEம் 

Eரங்கத்7�ந்# ேநர,யாகப் பயனைடYம். 

3:தலாக, இந்த ட்டத்தால் பாக்கப்படக்3,ய உள்�ர ் மக்களின் 

நலGக்காக, ட்ட மப்rட்,ல் 2% காரப்்பேரட் Eற்2சF்ழல் ெபா2ப்ைப 

(CER) �ன்ெமா�பவர ்ெசkத்த ேவண்:ம்.Rs 6,43,000 பEைம ப+ ேமம்பா: 

மற்2ம் அரE Eகாதார பராமரிப்� பள்ளி, நடந்ைத மற்2ம் இ�க்3ர ்-ராமம் 

மற்2ம் நடந்ைத மற்2ம் இ�க்3ர ் -ராம சாைலகளில் ேசாலார ் ெத� 

.ளக்+கள் ேசாலார ்cன் நி2வல். 

11.9 �ற்�சA்ழல் ேமலாண்ைம �ட்டம் 

 Eற்2சF்ழல் பா#காப்� நடவ,க்ைககைள ெசயல்ப:த்#ம் வைகHல் 

h. 19.21 லட்சம் fலதனச ் ெசல* மற்2ம் ெதாடர ் ெசல* தற்ேபாைதய 

சந்ைத Fழ்நிைலைய க�த்ல் ெகாண்: தற்ேபாைதய சந்ைத .ைலைய 

க�த்ல் ெகாண்: ெதாடர ்ெசலவாக 5.62 லட்சம் �ன்ெமா�யப்பட்ட#. 

11.10 �� 

 அங்Dகரிக்கப்பட்ட +Nப்� .�ைற (ToR) இன் ப, Eற்2சF்ழல் 

தாக்க மப்r: (EIA) ஆய்* ெசய்யப்பட்ட#. Eரங்க நடவ,க்ைககளின் 
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அம்சங்க�டன் ெதாடர�்ைடய பல்ேவ2 Eற்2சF்ழல் பண்�கள் ஆய்* 

ெசய்யப்பட்டன. ெதாடர�்ைடய பாப்�கள் கண்டNயப்பட்: மப்r: 

ெசய்யப்பட்டன. Eற்2சF்ழல் கவைலகைளத் தணிக்க சாத்யமான 

அைனத்# வ�கைளYம் க�த்ல் ெகாண்: Eற்2சF்ழல் ேமலாண்ைமத் 

ட்டம் தயாரிக்கப்பட:் அதற்ேகற்ப நி ஒ#க்D: ெசய்யப்பட்ட#. 

 இத்ட்டம் மாநில அரmன் வ�வாைய அகரிக்+ம். அத்#டன் இ# 

உள்�ர ் சfகத்ன் சfக ேமம்பாட்,ற்+ உத*ம். பEைம ப+ 

ேமம்பாட்:த் ட்டம் இப்ப+Hல் பEைமைய அகரிக்க உத*ம். எனேவ, 

�ன்ெமா�யப்பட்ட ட்டம் Eற்2சF்ழைலேயா அல்ல# அ�-kள்ள 

Eற்2சF்ழல் அைமப்ைபேயா எரம்ைறயாக பாக்கா#. 

 Eற்2சF்ழல் ேமலாண்ைம ட்டம் இன் ட்ட மப்பாய்* மற்2ம் EMP 

பயGள்ளதாக*ம் ெபா�த்தமானதாக*ம் இ�ப்பைத உ2 ெசய்வதற்காக 

Eரங்க ேமலாண்ைம ெபா2ப்பா+ம். எனேவ, EMP இல் +Nப்0டப்பட்:ள்ள 

அைனத்# இலக்+கைளYம் நிைறேவற்ற சரியான நடவ,க்ைககள் 

எ:க்கப்ப:ம் மற்2ம் ஆய்*ப் ப+Hல் இந்த ட்டம் ேநரம்ைறயான 

தாக்கத்ைத ஏற்ப:த்#ம். 
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அத்�யாயம் XII 

                                 ஆேலாசகரின் ெவளிப்பா�கள் 

�ட்ட ஆதரவாளர ் - ��. P. ேவல்மணி இந்�ய தர க�ன்��ன் �ழ் 

அங்�காரம் ெபற்ற நி#வனமான $ேயா ெடக்னிக்கல் ைமனிங் 

ெசால்'ஷன்ஸ் - கல்* மற்#ம் ப+ற்�க்கான ேத�ய அங்�கார வாரியம், 

-. �ல்�, /ற்#ச0்ழல் தாக்க ம�ப்12 (EIA) ஆய்ைவ ேமற்ெகாள்வதற்காக 

89ப்- *�:ைற (ToR) வழங்>ய.. 

                     ஆேலாசைன நி�வனத்�ன் ெபயர் மற்�ம் �கவரி: 

�ேயா ெடக்னிக்கல் ைமனிங் ெசால்!ஷன்ஸ்  
எண்: 1/213B நேடசன் வளாகம், 
ஒட்டப்பட்-, தர்ம.ரி - 636705, 

த4ழ்நா�, இந்�யா. 
4ன்னஞ்சல்: info.gtmsdpi@gmail.com 

இைணயம்: www.gtmsind.com 
ெதாைலேபH: 04342 232777. 

 �ேழ ெகா2க்கப்பட்2ள்ளப? இந்த /ற்#ச0்ழல் தாக்க ம�ப்12 (EIA) 

ஆய்*ல் ஈ2பட்2ள்ள அங்�காரம் ெபற்ற நி-ணரக்ள் மற்#ம் 

ெதாடர-்ைடய உ#ப்Bனரக்ள்: 

 

   
  வ

. எ
ண்

 

நி.ணரின் ெபயர் 
இன் ஹKஸ் / 

எம்ேபனல் 

FAE 

Oைற ெசயல்பாட்
� பP� 

வ
ை

க
 

1. E G.வா�சன் 

/ற்#ச0்ழல் 

தாக்க 

ம�ப்12 (EIA) 

ஒ�ங்>ைண

ப்பாளர ்(EC) 

Iட்?ல் 

1(a)(i) /ரங்கம் 

 

B 

 

2. Dr.S.க�ப்பண்ணன் 
இன் ஹ�ஸ் 

FAE 

 

1(a)(i) 
LU, HG, GEO B 

3. Dr.M. *ஜய்Bர- இன் ஹ�ஸ் 1(a)(i) HG, LU, GEO B 
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FAE  

4. Dr.J.ராஜராேஜஸ்வரி இன் ஹ�ஸ் 1(a)(i) EB, SC B 

5. Dr.G. Bரபாகரன் இன் ஹ�ஸ் 1(a)(i) SE B 

6. Dr.R.அ�ண்பாலா$ 
இன் ஹ�ஸ் 

FAE 

 

1(a)(i) 
AP, AQ, NV B 

7. 
��.J.N.மணிகண்ட

ன் 
எம்ேபனல்  

 

1(a)(i) 
RH, SHW, AP B 

8. Dr.S.மலர ்
இன் ஹ�ஸ் 

FAE 

1(a)(i) 
WP B 

9. 
��.G.உமாமேகஸ்

வரன் 

இன் ஹ�ஸ் 

FAE 

1(a)(i) 
HG, LU, GEO B 

10. 
��.S.ேகாபால>�

ஷ்ணன் 

இன் ஹ�ஸ் 

FAE 

1(a)(i) 
HG, GEO B 

11. ��.G.Bரி�*ராஜ் FAA 1(a)(i) LU, HG B 

12. ��.C. 8மேரசன் FAA 1(a)(i) NV B 

13. ��.N.ேகா8ல் 

BரIன் 

FAA 1(a)(i) HG B 

14. ��.S. �ேனஷ் FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

15. ��.P.ெவள்ைளயன் FAA 1(a)(i) HG, GEO B 

16. Dr.A. கைலயர� 8g 

உ#ப்Bனர ்

- HG - 

17. ��.M.சரவண்ணன் 
8g 

உ#ப்Bனர ்

- GIS - 

18. ��.P. ெவங்கேடஷ் 8g 

உ#ப்Bனர ்

- SHW, AP, RH - 

19. ��. E>�ஷ்ணா 8g 

உ#ப்Bனர ்

- LU, HG - 

QRக்கங்கள் 

EC /ற்#ச0்ழல் தாக்க 

ம�ப்12 (EIA) 

ஒ�ங்>ைணப்பாளர.் 

NV  

சத்தம் மற்#ம் அ�ர�் 
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FAE ெசயல்பாட2் ப8� 

நி-ணர.் 

SE சhக ெபா�ளாதாரம் 

FAA ெசயல்பாட2் ப8� 

அேசா�ேயடஸ்். 

HG நீரியல், நிலத்த? நீர ்மற்#ம் நீர ்

பா.காப்-. 

TM 8g உ#ப்Bனர ் SC மண் பா.காப்- 

GEO -*+யல் RH இடர ்ம�ப்12 மற்#ம் ஆபத். 

ேமலாண்ைம. 

WP நீர ் மா/பா2 

கண்காணிப்-, த2ப்- 

மற்#ம் கட2்ப்பா2. 

SH

W 

�ட மற்#ம் அபாயகரமான 

கj�கள். 

AP காற்# மா/  பா2 

கண்காணிப்-, த2ப்- 

மற்#ம் கட2்ப்பா2. 

MS

W 

நகராட்� �டக்கj�கள் 

LU நில பயன்பா2 ISW ெதாjல்.ைற �டக்கj�கள் 

AQ வானிைல ஆய்�, 

காற்9ன் தர 

மா�ரியாக்கம் மற்#ம் 

கணிப்-. 

HW அபாயகரமான கj�கள் 

EB 0ழ�யல் மற்#ம் உ+ர ்

பன்:கத்தன்ைம. 

GIS -*+யல் தகவல் அைமப்- 

 

Qற்�சS்ழல் தாக்க ம�ப்T� மற்�ம் Qற்�சS்ழல் ேமலாண்ைம 

�ட்டத்�ற்P  பங்களிக்Pம் நி.ணர்களின் அUVப். 

தkழ்நா2, நாமக்கல் மாவட்டம், பரமத்�ேவlர ்தாmகா*ல், நடந்ைத 

மற்#ம் இ�க்nர ் >ராமத்�ல், 18.71.5 ெஹக்ேடர ் பரப்பள*ல், நடந்ைத 

மற்#ம் இ�க்nர ் >ராமத்�ன் மல்? கலர ் >ராைனட ் 8வாரி 

�ட்டத்�ற்கான 8gமம்  EIA/EMP க்8 பங்களிக்8ம் நி-ணரக்ளின் அ9*ப்-. 

ேமற்89ப்Bட்ட EIA ஆய்*ல் அளிக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்ைமயானைவ 

என்#ம் நாம் அ9ந்த வைர+ல் சரியானைவ என்#ம் 

சான்றளிக்கப்பட்2ள்ள.. 
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 EIA/EMP அ9க்ைகைய உ�வாக்>ய Bன்வ�ம் �றனில் நான் 

/ற்#ச0்ழல் தாக்க ம�ப்12 (EIA) 8g*ன் ஒ� ப8�யாக இ�ந்ேதன் என்# 

இதன் hலம் சான்றளிக்>ேறன். 

ெபயர ்             :              �R. G.வாேகசன் 

பத*                    : EIA ஒRங்Xைணப்பாளர் 

ேத� & ைகெயாப்பம்:  :         

 

ஈ�பாட்-ன் காலம் : ஜனவரி 2021 �தல் இன்� வைர 

�ட்டத்�ல் ஈ�பட்�ள்ள ெசயல்பாட்� பP� நி.ணர்கள் 
வ
.எ
ண்

ெசயல்
பாட�் 
பP� 

ஈ�பா� 
நி.ணரின் 

ெபயர் 
ைகெய[த்O 

1 AP 

o :ன்ெமாjயப்பட்ட /ரங்க 
நடவ?க்ைக காரணமாக 
காற்# மா/பாட்?ன் 
பல்ேவ# ஆதாரங்கைள 
அைடயாளம் காqதல். 

o காற்# மா/பாட்ைட 
:ன்ன9*த்தல் மற்#ம் 
தணிப்- நடவ?க்ைககள் / 
கட்2ப்பாட்2 
நடவ?க்ைககைள 
:ன்ெமாjதல். 

��.J.N.மணிக
ண்டன் 

 

2 WP 

o நீர ் /த்�கரிப்- 
அைமப்-கள், வ?கால் 
வச�கைள 
பரிந்.ைரத்தல். 

o ெப#ம் 
0ழல்/நீரந்ிைலகளில் 
ெவளிேயற்றப்ப2ம் 
கj�நீர/்கj� நீரின் 
சாத்�யமான 
தாக்கங்கைள ம�ப்12 
ெசய்தல் மற்#ம் 
கட்2ப்பாட்2 
நடவ?க்ைககைள 
பரிந்.ைரத்தல். 

 
 
 
Dr.S.மலர ்

 

 

3 HG 

o நிலத்த? நீர ்
அட்டவைண+ன் *ளக்கம் 
மற்#ம் தாக்கத்ைத 
:ன்ன9*த்தல் மற்#ம் 
தணிப்- நடவ?க்ைககைள 

Dr.M.*ஜய் Bர-  

��.G.உமாமேக
ஸ்வரன்  
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:ன்ெமாjதல். 
o நீரந்ிைல பண்-களின் 

ப8ப்பாய்� மற்#ம் 
*ளக்கம். 

Dr.S.க�ப்பண்ண
ன்  

4 GEO 

o அப்ப8�+ன் Bராந்�ய 
மற்#ம் உள்rர ்
-*+யைல 
ம�ப்B2வதற்கான கள 
ஆய்�. 

o கனிம மற்#ம் -*+யல் 
வைரபடங்கள் தயாரித்தல். 

o -*+யல் மற்#ம் -* 
உ�வ*யல் 
ப8ப்பாய்�/*ளக்கம் 
மற்#ம் 
ஸ்ட்ரா?>ராB/�த்தால$. 

��.G.ேகாபால 
>�ஷ்ணன்  

��.G.உமாமேக
ஸ்வரன்  

Dr.M.*ஜய் Bர-  

Dr.S.க�ப்பண்ண
ன்  

5 SE 

o இந்�ய மக்கள் ெதாைக 
கணக்ெக2ப்-, 2011 இன் 
ப? இரண்டாம் நிைல 
தர�களில் ��த்தம். 

o தாக்க ம�ப்12 மற்#ம் 
த2ப்- ேமலாண்ைம 
�ட்டம் 

o ெப� நி#வனம் 
/ற்#ச0்ழல் ெபா#ப்-. 

Dr.G. Bரபாகரன் 

 

6 EB 

o தாவரங்கள் மற்#ம் 
*லங்>னங்களின். 
அ?ப்பைட தர� ேசகரிப்-. 

o IUCN பட்?ய�ன்ப? 
அரிதான, அjந். வ�ம் 
மற்#ம் அச/்#த்தmக்8 
உள்ளா8ம் இனங்கள் என 
அைடயாளப்ப2த்.தல். 

o தாவரங்கள் மற்#ம் 
*லங்>னங்கள் sதான 
�ட்டத்�ன் தாக்கம். 

o ப/ைம ப8� 
வளரச்�்க்கான 
இனங்கைள 
பரிந்.ைரக்>ற.. 

Dr.J.ராஜராேஜஸ்
வரி  

7 RH 

o அபாயங்கள் மற்#ம் 
அபாயகரமான 
ெபா�ட்களின் 
அைடயாளம். 

o அபாயங்கள் மற்#ம் 
*ைள�கள் ப8ப்பாய்�. 

��.J.N.மணிக
ண்டன் 
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o பா�ப்- ம�ப்12 
o அவசரகாலத் 

தயாரந்ிைலத் �ட்டத்ைதத் 
தயாரித்தல் 

o பா.காப்- ேமலாண்ைம 
�ட்டம். 

8 LU 

o நில பயன்பாட்2 
வைரபடத்ைத 
உ�வாக்8தல். 

o /ற்9tள்ள நில 
பயன்பாட்?ல் �ட்டத்�ன் 
தாக்கம். 

o hடப்பட்ட Bற8 
நிைலயான நிலப் 
பயன்பா2 மற்#ம் 
தணிப்- நடவ?க்ைககைள 
பரிந்.ைரத்தல். 

Dr.S.க�ப்பண்ண
ன்  

9 NV 

o சத்தம் மற்#ம் 
அ�ர�்களால் ஏற்ப2ம் 
தாக்கங்கைள 
அைடயாளம் காண�ம். 

o EMP க்8 ெபா�த்தமான 
தணிப்-. 
நடவ?க்ைககைள 
பரிந்.ைரத்தல். 

Dr.R. அ�ண் 
பாலா$  

10 AQ 

o உkழ்�களின் ெவவ்ேவ# 
hலங்கைளக் கண்ட9தல் 
மற்#ம் AERMOD ஐப் 
பயன்ப2த்� அ�கரிக்8ம் 
GLC இன் கணிப்-கைள 
:ன்ெமாjதல். 

o EMPக்கான தணிப்- 
நடவ?க்ைககைளப் 
பரிந்.ைரத்தல். 

Dr.R. அ�ண் 
பாலா$  

11 SC 

o மண் /ற்#ச0்ழ�ல் 
ஏற்ப2ம் தாக்கத்ைத 
ம�ப்B2தல் மற்#ம் மண் 
பா.காப்Bற்கான 
:ன்ெமாjயப்பட்ட 
தணிப்- நடவ?க்ைககள். 

Dr.J.ராஜராேஜஸ்
வரி 

 

12 SHW 

o அபாயமற்ற �டக்கj�கள் 
மற்#ம் அபாயகரமான 
கj�கள் உ�வா8ம் 
hலத்ைதக் கண்ட9ய�ம். 

o கj�கைள 
உ�வாக்8வைதக் 

��.J.N. 
மணிகண்டன் 
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8ைறப்பதற்கான 
நடவ?க்ைககைள 
பரிந்.ைரத்தல் மற்#ம் 
அைத எவ்வா# sண்2ம் 
பயன்ப2த்தலாம் அல்ல. 
ம#/ழற்� ெசய்யலாம். 

 

இந்தத் �ட்டத்�ல் ஈ�பட்�ள்ள P[ உ�ப்]னர்களின் பட்-யல் 

வ
. 

எ
ண்

 

ெபயர் 
ெசயல்பா
ட்� பP� 

ஈ�பா� ைகெய[த்O 

1 
��.G. 
Bரி�*ராஜ் 

AQ, AP, LU, 

HG 

o FAE உடன் தள 

வ�ைக. 

o காற்# 

மா/பாட்?ன் 

ஆதாரங்கள், 

அதன் தாக்கம் 

மற்#ம் 

கட2்ப்பாட2் 

நடவ?க்ைகக

ைள 

பரிந்.ைரக்8ம் 

உள்ளீ2கள் 

மற்#ம் உத* 

FAE. 

o உள்ளீ2கைள 

ப8ப்பாய்� 

ெசய். 

வழங்8தல் 

மற்#ம் 

வானிைல தர�, 

உkழ்� 

ம�ப்12, 

AERMOD 

மா�ரியாக்கம் 

மற்#ம் 

கட2்ப்பாட2் 

நடவ?க்ைகக

ைள 
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பரிந்.ைரத்தல் 

ஆ>யவற்#டன் 

FAEக்8 

உத�தல். 

2 
��.N.ேகா8ல்Bர
Iன் 

HG 

o FAE உடன் தள 

வ�ைக. 

o நீர ்

மா/பாட்?ன் 

ஆதாரங்கள், 

அதன் 

தாக்கங்கள் 

மற்#ம் 

கட2்ப்பாட2் 

நடவ?க்ைகக

ைள 

பரிந்.ைரத்தல் 

ஆ>யவற்9ல் 

FAE க்8 

உத�தல். 

o நில 

பயன்பாட2் 

வைரபடங்க

ைள 

தயாரிப்ப�ல் 

FAE க்8 

உத�தல். 

 

3 ��.C. 8மேரசன் NV 

o ஆதாரங்கள் 

மற்#ம் இ�ப்- 

கணக்�2 

மற்#ம் 

உற்பத்�த் 

�டட்ம் மற்#ம் 

க�த்�யல் 

�டட்த்ைதத் 

தயாரிப்ப�ல் 

உத�ங்கள். 
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4 ��. S. �ேனஷ் HG; GEO 

o FAE உடன் தள 

வ�ைக. 

o -*+யல் 

அம்சங்களில் 

உள்ளீ2கைள 

வழங்க�ம். 

o வளங்கள் 

மற்#ம் இ�ப்- 

கணக்�2 

மற்#ம் 

உற்பத்�த் 

�டட்ம் மற்#ம் 

க�த்�யல் 

�டட்த்ைத 

தயாரிப்ப�ல் 

உத�ங்கள். 

 

5 
��.P. 
ெவள்ைளயன் 

HG; GEO 

o FAE உடன் தள 

வ�ைக. 

o FAEக்8   தர� 

ேசகரிப்- 

o :தன்ைம 

மற்#ம் 

இரண்டாம் 

நிைல தரைவ 

ப8ப்பாய்� 

ெசய்வதன் 

hலம் 

உள்ளீ2கைள 

வழங்க�ம். 
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அங்^காரம் ெபற்ற ஆேலாசகர் அைமப்]ன் தைலவரால் 

]ரகடனம் 

�ேயா ெடக்னிக்கல் ைமனிங் ெசால்!ஷன்_ன் நிரவ்ாகப் 

பங்8தாரர ் S.கRப்பண்ணன், ேமற்89ப்Bட்ட ெசயல்பாட்2ப் ப8� 

வல்mநரக்ள் மற்#ம் 8g உ#ப்Bனரக்ளால், 18.71.5 ெஹக்ேடர ் பரப்பள*ல் 

நடந்ைத மற்#ம் இ�க்nர ் >ராமம் மல்? கலர ் >ராைனட் �ட்டத்�ற்கான 

8gமம் EIA/EMP ஐத் தயாரித்.ள்ளனர ்என்பைத உ#�ெசய்>றார.் இ�க்nர ்

>ராமம், பரமத்�ேவlர ் தாmக்கா, தkழ்நாட்?ன் நாமக்கல் மாவட்டம். EIA 

அ9க்ைக+ல் 89ப்Bடப்பட்2ள்ள தகவல்கள் உண்ைமயானைவ என்#ம் 

நாம் அ9ந்த வைர+ல் சரியானைவ என்#ம் சான்றளிக்கப்பட்2ள்ள.. 

ைகெயாப்பம் மற்#ம் ேத�  :     

ெபயர ்     :     Dr. S. கRப்பண்ணன் 

பத*                 :   நிர்வாக பங்Pதாரர் 

EIA ஆேலாசகர ்அைமப்Bன் ெபயர ் : �ேயா ெடக்னிக்கல் ைமனிங் 

ெசால்!ஷன்ஸ்  

NABET சான்9தழ் எண் மற்#ம் வழங்கப்பட்ட ேத�:       NABET/EIA/2023/IA0067                               

         ேத�: மார்ச ்30, 2021 

ெசல்mப?யா8ம்                           :   29.12.2023 வைர  

 29.01.2021 அன்# நைடெபற்ற ஆரம்ப அங்�காரத்�ற்கான 254வ. 

அங்�காரக் 8gக் nட்டத்�ன் நிkடங்கள். 
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