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EXECUTIVE SUMMARY

I. Background

The total extent of quarry is 16.12.0 Ha situated at survey no: 516/1, 518/4, 534 of

Arasiramani Village, Sankari Taluk, Salem District, Tamil Nadu State. Quarry area is

classified as Government Poramboke land and lease obtained by Tamil Nadu Minerals

Limited (TAMIN) vide G. O. (3D) No.95, /industries (MME-I) department dated 19.07.2005

for 30 years validity from 29.08.2005 to 28.08.2035 by Government of Tamil Nadu.

The mining plan was approved by the Directorate of Geology & Mining, Chennai vide letter

No.1899/MM5/2005 dated 13.06.2005. Scheme of Mining –I is prepared for the period of

2010-2011 to 2014-2015 was submitted by TAMIN vide letter no. 1156/ML2/2010, dated:

03.02.2010. And the same has been approved by the commissioner of Geology and Mining,

Chennai vide letter no. 12622/MM5/2010, dated: 23.12.2010.

The present Scheme of Mining-II pertaining to years 2015-016 to 2019-2020 was submitted

to the department of Geology and Mining on 16.06.2015 vide letter No.156/ML2/2010. The

SOM-II is deemed to be approved, under Rule 18 (5) of GCDR 1999.

The lease area is exhibits hilly terrain topography covered by massive color granite

formation. Project Site Elevation is above ~235m from AMSL. The project falls under B2

Category, Schedule 1(a) Mining of Minor Minerals as per MoEF&CC Notification and its

amendment vide S. O. 3933(E) dated; 18th December 2017. The project falls under violation

category due to operational without Environmental Clearance as per MoEF&CC Gazette

Notification No. S.O.804 (E) dated 14th March, 2017. The EC Application submissions under

violation at MoEF&CC vide Proposal No IA/TN/MIN/67924/2017 dated: 05.09.2017.

As per MoEF&CC Gazette Notification No.S.O.804 (E) dated 14th March, 2017 and its

subsequent amended gazette notification no. S.O. 1030(E) dated 8th March, 2018 and OM

F.No. Z-11013/22/2017-IA. II (M) dated 15th & 16th March, 2018, MoEF directed to appraise

in SEAC/SEIAA. The EC application is submitted under violation at TN SEIAA vide Proposal

No.SIA/TN/MIN/23915/2018 dated 09.04.2018.

The proposal was appraised under violation during 110th SEAC meeting held on 04.05.2018

and 304th SEIAA meeting held on 23.05.2018 and ToR was issued Lr No. SEIAA-

TN/F.No.4396/ToR-415/2018 dated: 23.05.2018 for the preparation of EIA/EMP report with

ecological damage assessment, remediation plan, natural resource augmentation plan and

community resource augmentation plan.
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Project Summary & Salient Features within 15km radius of the project boundary is given in

Table-1.

Table-1 Project Summary & Salient Features within 15km radius of the project

boundary

S. No Particulars Details

1. Latitude 11°33’12.80”N

2. Longitude 77°48’12.07”E

3. Site Elevation above MSL 235above MSL

4. Topography Hilly terrain

5. Land use of the site Government Poramboke land

6. Extent of lease area 16.12.0Ha.

7. Quarry Lease (G.O.(3D) No.95) 29.08.2005 to 28.08.2035

8. Proposedsaleable Qty (SOM-I 2010-2015) m3 1,503

9. Actual Production (2005-2018) m3 1,336.787

10. ProposedsaleableQty (SOM-II 2015-2020) m3 18,162

11. Water Requirement 11.5 KLD

12. Power requirement (DG Set) 1*120 kVA

13. Fuel requirements (Lts/Day) 200

14. Manpower Nos 35

15. Municipal Solid waste Generationkg/day 16.0

16. Waste Oil generation (Lts/Y) 3.0

17. Project Cost in Lakh 99.97 (Say 1.0 Crore)

18. Nearest Highway
 NH 47 (Salem–Coimbatore)≃ 8.7Km(SE)
 SH 20 (Erode-Thoppur)≃ 8.5Km (W)

19. Nearest Railway station  Sankaridurg Railway station≃ 14 Km (SE)

20. Nearest Airport  Salem  Airport at Omalur≃ 37.98 Km(SE)

21. Nearest Town / City
 Town –Sankari ≃ 10km (SE)
 Nearest City–Sankari ≃ 10km (SE)

 District –Salem-≃ 19 Km(NE)

22. Water body

 Cauvery River≃ 6.3 Km (WNW)
 Sarabhanga River ≃ 1.30(SW)
 Mettur East Bank Canal≃ 1.0Km(SW)

 Periya Pond≃ 3.0 Km (NE)
 Kullampathi≃ 2.5 Km (NW)

23. Hills / valleys Nil within15 km radius

24. Archaeologically places
 Sri mariamman temple≃ 10.78Km(SE)
 Tippu sultan Fort≃ 11Km (SE)

25. National parks / Wildlife Sanctuaries Nil within 15 km radius

26.
Reserved / Protected
Forests

 Suriyamlai  R.F.≃ 1.06 Km (SE)
 Palamalli R.F≃ 13.1 Km(NW)

27. Seismicity Seismic zone-III (Moderate risk).

28. Defense Installations Nil within 15 km radius
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II. Management Commitment

The company is assigning prime importance for environmental protection. The company will

comply the environmental laws. The Company will maintain well developed Greenbelt. Also

all the environmental statutory requirements will be implemented and maintained continually.

III. Environmental Sensitive Areas

There are no notified ecologically sensitive areas within 15km from project boundary. There

is no State and National boundary within the 15 km from the mine lease boundary. Project

doesn’t attract the special conditions and general conditions as per EIA Notification.

Environmental Sensitive areas and salient features of the project is given in Table-2. Google

Imagery of lease area is shown in Figure-1 & Environmental sensitive areas covering within

15 km from mine lease boundary are shown in Figure-2.



Figure-1 Google Imagery of the mine lease area
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Figure-2 Environmental sensitive areas covering within 15km from mine lease boundary
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Table-2 Environmentally Sensitive Areas within 15km from Project Boundary

S.

No

Areas Name/

identity

Aerial distance (within 15 km.)

Proposed project location boundary

1 Areas protected under

international conventions,

national or local legislation for

their ecological, landscape,

cultural or other related value

No Nil

2 Areas which are important or

sensitive for ecological

reasons - wetlands,

watercourses or other water

bodies, coastal zone,

biospheres, mountains,

forests.

Yes

Description Distance(~Km) Direction

Cauvery River 6.3 WNW

Sarabhanga River 1.30 SW

Mettur East BankCanal 1.0 SW

PeriyaPond 3.0 NE

Kullampathi 2.5 NW

There is no coastal zone, within the radius of 15Km. The area
does not fall in HACA region

3 Areas used by protected,

important or sensitive species

of flora or fauna for breeding,

nesting, foraging, resting,

over wintering, migration

No Nil

4 Inland, coastal, marine or

underground water

No Nil

5 State, National boundaries No Nil

6 Routes or facilities used by

the public for access to

recreation or other tourist,

pilgrim areas

Yes

 Sri Mariayamman Temple≈10.78 Km(SE)

 Tippu sultan Fort≃ 11Km (SE)

7 Defense installations No Nil

8 Densely populated or built-up

area

Yes

Sl.

No

Name Dist. & Dir.

(Km)

Population

1 Kaveri patti ≃4.17(NW) ≃5842

2 Arasiramani ≃2.0 (NE) ≃14834

3 Idappadi ≃3.87(NE) ≃55385

4 Devanakavandanur ≃5.1 (SE) ≃8925

9 Areas occupied by sensitive

man-made land

uses(hospitals, schools,

places of worship, community

facilities)

Yes

Arasiramani is having all the facility which is at a distance of≃

2.0 Km NE side from theproject area.
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10 Areas containing important,

high quality or scarce

resources (ground water

resources, surface resources,

forestry, agriculture, fisheries,

tourism, minerals)

Yes  Suriyamalai R.F = 1.06 Km SE

 Palamalli R.F = 13.1 Km NW

11 Areas already subjected to

pollution or environmental

damage (those where

existing legal environmental

standards are exceeded)

No Nil

12 Areas susceptible to natural

hazard which could cause the

project to present

environmental problems

(earthquakes, subsidence,

landslides, erosion, flooding

or extreme or adverse

climatic conditions)

No

The area comes under seismic Zone-III (Moderate Risk).

There is no susceptible to natural hazards like subsidence,

landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic

conditions.

(Note :

Seismic Zone-II : Low risk

Seismic Zone-III : Moderate Risk

Seismic Zone-IV : High Risk

Seismic Zone-V Very high Risk)
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IV. Method of mining-Open Cast Working

In accordance with the Regulation 106 (2)(a) of the Metalliferous Mines Regulations 1961, in all

open cast workings where the ore body forms hard rock, the working faces and sides should be

adequately benched and sloped. A bench height not exceeding 6m and a bench width not less

than the height has to be maintained.  The slope angle of such benches and sides should not

exceed 60° from the horizontal. Schematic Diagram of Mining Process is shown in Figure-3.

Figure-3 Schematic Diagram of Mining Process

V. Color Granite Quarry Reserves

The available mineable reserve calculated by deducting 7.5m safety distance and bench loss &

quarry  mining  up to depth of 30m in AGL. Total Geological reserves in the area are 60,

74,729m3. The updated geological reserves of granite estimated after deleting the past working

during the mining scheme computed as was 60,61,052m3 as on 31.03.2015. Total Mineable

Reserves in the area is 43, 18,131 m3. The updated mineable reserves during the scheme

period after deleting the past working computed as 43, 04,454 m3 as on 31.03.2015.  Scheme of

Mining-I (2010-2015) proposed saleable quantity is 1,503 m3 and actual sealable production is

631.702 m3. Scheme of Mining-II (2015-2020) saleable production quantity is 18,162m3.

Updated details of Geological reserves as on 31.03.2015 is given in Table-3. Updated details of

Mineable reserves as on 31.03.2015 is summarized in Table-4. Summary of quarry reserves

are given in Table-5.
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Table-3 Updated details of Geological reserves (as on 31.03.2015)

S. No Details Reserves in m3
Recoverable

reserves in m3

1 Total Geological Reserves 60,74,729 @ 5% 3,03,736

2 Depletion of Reserves before the mining plan period. Nil Nil

3 Depletion of Reserves during the mining plan period. (-) 7,360 @ 5% 368

4 Depletion of Reserves during the SOM-I (-) 6,317 @ 10% 632

5 Updated Geological Reserves as on 31.03.2015 60,61,052 @ 10% 6,06,105

Table-4 Updated details of Mineable reserves (as on 31.03.2015)

S. No Details Reserves in m3
Recoverable

reserves in m3

1 Total Mineable Reserves in the area 43,18,131 @ 5% 2,15,907

2 Depletion of Reserves before  the Mining Plan Period Nil Nil

3 Depletion of Reserves during the  Mining   Plan  Period (-) 7,360 (-) @ 5% 368

4 Depletion of Reserves during the SOM-I (-) 6,317 @ 10% 632

5 Updated MineableReserves as on 31.03.2015 43,04,454 @ 10 % 4,30,445

Table-5 Summary of Quarry Reserves

S. No Description Granite in m3

1 Total Geological Reserves in the area 60,74,729

2 Updated Geological Reserves as on 31.03.2015 60,61,052

3 Total Mineable Reserves  in the area 43,18,131

4 Updated MineableReserves as on 31.03.2015 43,04,454

VI. Summary of the Magnitude of Operation

Based on visual estimation on surficial features such as joints intrusions etc., 5% recovery was

envisaged for the above granites deposits. However as the actual mining progressed, during the

mining plan period there has been marked increase in the recovery was observed and

accordingly the production of salable granite was increased at the end the plan period, the

recovery has been established as 10% and hence the present scheme of mining-I, has been

prepared with 10% as recovery percentage.

Actual Production details for the period of 2005-2018 are shown in Table -6. Proposed and

Actual Year wise Production details (SOM-I 2010-2015) are shown in Table-7. Proposed Year

wise Production details (SOM-II 2015-2020) are summarized in Table-8. Year wise Waste

Generation (SOM-II 2015-2020) is given in Table-9.
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Table-6 Actual Production details for the period of 2005-2018

S. No Period Quantity in m3

1 2005-2006 230.165

2 2006-2007 116.374

3 2007-2008 13.992

4 2008-2009 Nil

5 2009-2010 Nil

6 2010-2011 Nil

7 2011-2012 503.414

8 2012-2013 128.288

9 2013-2014 Nil

10 2014-2015 Nil

11 2015-2016 Nil

12 2016-2017 305.401

13 2017-2018 39.153

Total 1336.787

Table-7 Proposed and Actual Year wise Production details (SOM-I 2010-2015)

S. No Year
ROM Proposed
in the Modified

SOM–I (m3)

Saleable Quantity
proposed @5%

(m3)

Actual ROM
production

achieved (m3)

Actual salable
production achieved

@10%(m3)

1 2010-2011 6,000 300 - -

2 2011-2012 6,000 300 5,034 503

3 2012-2013 6,000 300 1,283 128

4 2013-2014 6,000 300 - -

5 2014-2015 6,075 303 - -

Total 30,075 1503 6317 631

Table-8 Proposed Year wise Production details (SOM-II 2015-2020)

S. No Year
Production of

ROM (m3)
Percentage of

Recovery
Saleable

Production(m3)
Granite Rejects

(m3)

1 2015-2016 36,463 10% 3,646 32,817

2 2016-2017 36,345 10% 3,635 32,710

3 2017-2018 36,010 10% 3,601 32,409

4 2018-2019 36,337 10% 3,634 32,703

5 2019-2020 36,457 10% 3,646 32,811

Total 181612 10% 18162 163450
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Table-9 Year wise Waste Generation (SOM-II 2015-2020)

S.
No

Year
Generation of waste in Mining Scheme Period –II (m3)

Total (m3)
Over Burden Side Burden Granite rejects

1 2015-2016 - - 32,817 32,817

2 2016-2017 - - 32,710 32,710

3 2017-2018 1519 - 32,409 33,928

4 2018-2019 13,996 - 32,703 46,699

5 2019-2020 - - 32,811 32,811

Total 15,515 - 1,63,450 1,78,965

VII. Categorization

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

Notification and its amendment vide S. O. 3933(E) dated; 18th December 2017. The project falls

under violation category due to operational without Environmental Clearance as per MoEF&CC

Gazette Notification No. S.O.804 (E) dated 14th March, 2017.  The EC Application submission

under violation & Category B2, Schedule 1(a) Mining of Minor Minerals at MoEF&CC vide

Proposal No IA/TN/MIN/67924/2017 dated: 05.09.2017.

The proposal was appraised under violation during 110th SEAC meeting held on 04.05.2018 and

304th SEIAA meeting held on 23.05.2018 and ToR was issued Lr No. SEIAA-

TN/F.No.4396/ToR-415/2018 dated: 23.05.2018 for the preparation of EIA/EMP report with

ecological damage assessment, remediation plan, natural resource augmentation plan and

community resource augmentation plan. TAMIN as part of the compliance from SEIAA has

appointed M/s Hubert Enviro Care systems (P) Ltd, Chennai as Environmental Consultants who

are accredited by National Accreditation Board for Education and Training (NABET), Quality

Council of India (QCI), New Delhi.

VIII. Land Requirement

The color granite Quarry is over an extent of 16.12.0 Ha at S. F.  No. 516/1, 518/4, & 534

located at Arasaramani Village, Sankari Taluk, Salem District, lies in the latitude 11°33’12.80”N

and longitude of 77°48’12.07”E. The area falls under in survey of India Topo sheet No. 58E/14.

Land use Pattern is given in Table-10.
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Table-10 Land use Pattern

S. No. Land Use
Area at the end of the quarrying

period (Ha)
% of the area

1. Quarrying Area 13.35.0 82.8

2. Infrastructure 0.00.5 0.03

3. Roads 0.17.0 1.05

4. Green Belt - -

5. Waste Dump 2.46.0 15.26

6. Unutilized Area 0.13.5 0.83

Total 16.12.0 100

IX. Water Requirement

Table -11 Water requirement breakup

S. No Description Water Requirement(KLD)

1 Drinkingwater 0.2

2 Domestic purpose 1.3

3 Dust suppression on roads 10.0

Total 11.5

X. Power & Fuel Requirement

DG set of 125kVA capacity will be used. The Power requirement & fuel details are given in

Table-12.

Table-12 Power & Fuel Requirement

S. No Details Existing

1 DG Set capacity (kVA) 1*125

2 Diesel ( Liters/day) 200

XI. Manpower

Manpower details are given in Table-13.

Table -13 Man power details of the quarry

S. No Description No of persons

1 Manager 1

2 Mine Foreman 1

3 Operators & Drivers 7

4 Chiseling workers 26

Total 35
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XII. Solid Waste Generation &Management

Municipal Solid Waste Management

Table -14 Municipal Solid Waste generation & Management

S. No Type Quantity Kg/day Disposal method

1 Organic 12.0 Municipal bin including foodwaste

2 Inorganic 4.0 TNPCB authorized recyclers

Total 16.0
Note: As per CPCB guidelines: MSW per capita/day =0.45

XIII. Hazardous Waste Management

The type of hazardous waste and the quantity generated are given in Table-15.

Table -15 Hazardous Waste Generation and Management

Waste
Category No

Description
Quantity
(L/Year)

Mode of Disposal

5.1 Waste Oil 3.0
Will beCollected in leak proof containers and disposed to
TNPCB Authorized Agencies for Reprocessing/Recycling

XIV. Analysis of Alternatives Sites Considered

Since the quarry is an existing Color Granite quarry, alternate sites are not considered.

XV. Project Cost

The total capital investment on the project is 99.97 Lakhs. The Capital investment of the Project

is given in Table-16.

Table-16 Capital Investment on the Project

S. No Description of the Cost Cost in Lakhs

I.   Fixed Asset Cost

1

Land Cost (Lease) --

Labours Shed 50,000

Sanitary facilities 50,000

Fencing Cost 1,25,000

Sub Total 2,25,000

II.    Variable cost

1 Operational Cost



Executive Summary of EIA/EMP

Arasiramani Color Granite Quarry

Page 15 of 21

Machineries 95,67,000

Sub Total 95,67,000

2

EMP Cost

Afforestation 30,000

Water Sprinkling 50,000

Water Quality Test 25,000

Air Quality Test 25,000

Noise/Vibration Test 25,000

Sub Total 1,55,000

3 CSR Activities 50,000

Grand Total 99,97,000/-≃Rs. 1 Crore

XVI. Baseline Study

Meteorological Environment

The micro-meteorological conditions during the study period for hourly data of wind speed, wind

direction and temperature were recorded at the project site. The nearest Indian Meteorological

Department (IMD) station is Salem (110 39’ N and 78o 10’ E), the annually determined wind

direction is South West.

The site specific meteorological data of study period (Source: www.wunderground.com), during

the study period (June - August 2018). Maximum temperature is 38 oC. Minimum temperature

is 26oC. Relative humidity is 58.67%. Average Wind Speed in study period is 5.33 m/s Study

period predominant wind pattern is from South West.

Ambient Air Quality

Maximum concentrations of PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, O3, NH3, C6H6, C20 H12, As, Ni, are

well within the National Ambient Air Quality Standards for Industrial, Commercial and

Residential areas at all monitoring locations during the study period. The ambient air quality has

been monitored at 8 locations for 12 parameters as per NAAQS, 2009 within the study area.

The average baseline levels of PM10 (43.9 - 57.5 µg/m³), PM2.5 (20.1 - 27.8 µg/m³), SO2 (5.1 -

8.9 µg/m³), NO2 (13 - 20.1 µg/m³),) and some are BDL, all the parameters are well within the

National Ambient Air Quality Standards for Industrial, Commercial and Residential areas at all

monitoring locations during the study period. All the parameters are well within the National

Ambient Air Quality Standards for Industrial, Commercial and Residential areas at all monitoring

locations during the study period from June 2018 to August 2018.
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Noise Environment

The existing ambient noise levels were monitored using precision noise level meter in and

around the project site at 10 km radius at 8 locations during study period (June-August 2018).

• In industrial area, day time noise level was about 51.1 dB(A) and 48.2 dB(A) during night

time, which is within prescribed limit by MoEF&CC (75 dB(A) Day time & 75 dB(A)  70

Night time).

• In residential area day time noise levels varied from 51.2 dB (A) to 56.3 dB (A) and night

time noise levels varied from 40.9 dB (A) to 44.8 dB (A) across the sampling stations.

The field observations during the study period indicate that the ambient noise levels in

Residential area are within the limit prescribed by MoEF&CC (55 dB (A) Day time & 45

dB (A) Night time).

Water Environment

The prevailing status of water quality at 08 locations for surface water and 8 locations for ground

water have been assessed during June 2018.The standard methods prescribed in IS were

followed for sample collection, preservation and analysis in the laboratory for various

physiochemical parameters.

Surface water quality

• In the surface water the pH varies between 6.8 – 7.62,

• The Total Dissolved Solids range varies between 316 mg/l – 497 mg/l for the surface water.

The TDS value of all samples within the acceptable limit of IS 10500:2012.

• The desirable limit of the chloride content is 250mg/l and permissible limit is 1000 mg/l. The

chloride content in the surface water for study area is ranges between 34 mg/l – 99 mg/l.

• The desirable limit of the sulphate content is 200mg/l and permissible limit is 400mg/l. The

sulphate content of the surface water of the study area varies between 16.4 mg/l – 40 mg/l

meeting the acceptable limit of the IS 10500: 2012.

• The Total hardness ranges is between 190.6 mg/l – 296.2 mg/l which is within acceptable

limit of IS 10500: 2012.

• BOD of the sample varies between 1.6 - 4.2. mg/l

• COD of the sample varies between 6.8 – 12.1 mg/l
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Ground Water Quality

• The ground water results of the study area indicate that the average pH ranges is varied

between 6.78 – 7.85.

• The Total Dissolved Solids ranges between 465 mg/l – 909 mg/l for the ground water and

for all samples are well within the permissible limits of IS 10500: 2012.

• The acceptable limit of the chloride content is 250mg/l and permissible limit is 1000 mg/l.

The chloride content in the ground water for study area is ranges between 52 mg/l – 214

mg/l.

• The acceptable limit of the sulphate content is 200mg/l and permissible limit is 400mg/l.

• The sulphate content of the ground water of the study area is varied between 25 mg/l – 121

mg/l meeting the acceptable limit of the IS 10500: 2012.

• The Total hardness ranges is between 228 mg/l –592 mg/l. for ground water and one

sample (GW2) exceed the permissible limit of the IS 10500: 2012.

Land Environment

Assessment of soil characteristics is of paramount importance since the vegetation growth,

agricultural practices and production is directly related to the soil fertility and quality. Soil

sampling was carried out at eight (08) locations in the study area. It is observed that,

• The pH of the soil samples ranged from 6.4 -7.41. Indicating that the soils are almost

neutral in nature.

• Conductivity of the soil samples ranged from 77 - 142 μS/cm. As  the EC value is less than

2000  μS/cm, the soil is found to be non-saline in nature

• The water holding capacity of the soil samples varied from 5-12.1 (%).

• Nitrogen content ranged from 165 kg/ha to 265 kg/ha.

• Phosphorous ranged from 10.4 kg/ha to 16.8 kg/ha.

• Potassium content ranges from 148 to 225 kg/ha.

Biological Environment

Field studies were carried out to evaluate the flora and fauna of the study area. Primary data on

the flora and fauna was recorded during the field visit and also secondary data was collected

from the forest department and published literature to get the correct composition of the floral

and faunal diversity in the study area.
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XVII. Socio Economic Environment

A socio-economic study was undertaken in assessing aspects which are dealing with social and

cultural conditions, and economic status in the study area. The study provides information such

as demographic structure, population dynamics, infrastructure resources, and the status of

human health and economic attributes like employment, per-capita income, agriculture, trade,

and industrial development in the study area. The study of these characteristic helps in

identification, prediction and evaluation of impacts on socio-economic and parameters of human

interest due to proposed project developments. The parameters are

• Demographic structure

• Infrastructure Facility

• Economic Status

• Health status

• Cultural attributes

Socio Economic profile of the study area:

The Project area comes under the Sankari Taluk of Salem District of Tamil Nadu. The average

family size of the project area is 3.64.The District has primary and secondary education

infrastructure in urban and rural areas.

Following is the summary of the socio-economic indicators within the study area:

 Total population of the village is 452709

 The total number of the villages within the study area is 39

 Total households is 124084

 Total Children population (<6 years) is 42926

 Total working population is 320734

 Total number of male workers is 298553

(Source: Census 2011)

XVIII. Anticipated Environmental Impacts

Air Environment

The emissions mainly generated from the mining activities are Blasting, Drilling, Scrapping,

Excavation, Loading, Unloading, and transportation etc. Machinery like compressors and jack

hammers are used for Drilling. Fugitive dust control in mine is given in Table-17.
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Table-17 Fugitive dust control in mine

S. No Activities Best practices

1 Drilling
 Drills  should  be  provided  with  dust  extractors  (dry  or  wet

system)

2 Blasting
 Water spray before blasting
 Water spray on blasted material prior to transportation
 Use of controlled blasting technique

3
Transportation of
mined material

 Covering of the trucks/dumpers to avoid spillage
 Compacted haul road
 Speed control on vehicles
 Development of a green belt of suitable width on both sides of

road, which acts as wind break and traps fugitive dust

Noise Environment

Baseline study showed that the noise levels in both Industrial area and Residential area are

slightly exceeded the limit prescribed by CPCB. The designed equipment with noise levels not

exceeding beyond the requirements of Occupational Health and Safety Administration Standard

will be employed.

Land Use

The quarry is in operations since 2008 and extent of lease area is 16.12.0 Ha. is Land classified

as a Government Poramboke land,  Mining Lease obtained from Tamil Nadu Government for 20

years vide G.O. (3D) No. 95, industries (MME-I) department, dated 19.07.2005 for 30 years &

the lease period is valid from 29.08.2005 to 28.08.2035.

Wastewater Management

Sewage (1.27 KLD) is being sent to septic tank followed by soak pit. There is no process

effluent generation in quarry project.

Biological Environment

To reduce the adverse effects on flora/fauna status that are found in project area due to

deposition  of  dust  generating  from  mining  operations,  water  sprinkling  and  water

spraying systems will be ensured in all dust prone areas to arrest dust generation.

Solid/ Hazardous Waste Management

Municipal Solid Wastes including food waste are being disposed to municipal bin.
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Environmental Monitoring Program

A monitoring schedule with respect to Ambient Air Quality, Water & Wastewater Quality, Noise

Quality as per Tamil Nadu State Pollution Control Board (TNPCB), shall be maintained.

XIX. Greenbelt Development

The green belt plantation programme will be continued till the end of the mining operation in the

area. In framing out this programme on a sustainable and scientific base, due consultation and

coordination with the forest department will be sought. Plants are chosen to provide aesthetic,

ecological and economical value. Trees will help to arrest propagation of noise and help to

lessen dust pollution due to dust arresting action. The existing plantation will be developed

around 7.5m safety zone of the quarry.

The soil dumps, are planted to prevent erosion and for stabilization of the soil.  Plants are

chosen to provide aesthetic, ecological and economical value. Trees will help to arrest

propagation of noise and help to lessen dust pollution due to dust arresting action.

XX. Disaster Management Plan

The salient features of Disaster Management Plan includes

• Emergency shutdown procedure

• Fire protection system

• Emergency safety equipment & Reporting and response to emergency

• Emergency Help from nearby industries and tie up with nearby industries

XXI. Corporate Environmental Responsibility

• TAMIN Arasiramani site had no Relocation and Rehabilitation.

• Most villages have benefitted mutually at Arasiramani where the mining industry has

provided indirect jobs for labour and villages provide accommodation for the labour and

staff.

• Supportive industries like food supply and essential shops which are setup to cater to

the needs of the quarry operation will spur economic growth in the village.

• TAMIN Provision for CSR activities are summarized as follows.
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Project related ancillary services.

XXII. Benefits of the Proposed Project

 The quarrying activities in this belt will benefit to the local people directly 35 persons.

 The direct beneficiaries will be those who get employed in the mines as skilled and

unskilled workers.

 Improvement in Per Capita Income.

 The socio - Economic conditions of the village and distance will enhance due to the

project, hence the project should be allowed after considering all the parameters.

 It can thus be concluded that the project is environmentally compatible, financially viable

and would be in the interest of construction industry thereby indirectly benefiting the

masses.

Provision for CSR Fund

Section 135(5) of Companies Act, 2013.

At least 2% of the average Net Profit of the Company made during the 3 immediately preceding

financial years.

Year Avg. Profit ( in Lakhs)
Opening
Balance

Provision Paid Payable Closing

2012-2013 74.06 225000 225000

2013-2014 110.61 225000 332000 557000

2014-2015

588.58

557000 1177160

323050

1411110(74.06+110.61+1581.08)/
3

(Sivanganga
Kalyana mandapam)

2015-2016

1045.24

1411110 2090480 210000 3291590(110.61+1581.08+1444.0
3)/3

2016-2017

1508.18

3291590 3016253

900000 5360000

47843(1581.08+1444.03+1499.
27)/3

(Welfare to disabled
Person- 7 Lakhs &

Green Development-
2 Lakhs)



சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டச்சுருக்கம்  

16.12.0 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட அரசிராமணி வண்ண 
கிராகைட் சுரங்கம் 

சர்வே எண் 516/1 : 4.50.0 ஹெக்வேர் 

சர்வே எண் 518/4 : 2.17.0 ஹெக்வேர் 

சர்வே எண் 534 :     9.45.0 ஹெக்வேர் 

சர்வே எண் :  516/1, 518/4 &534 

கிராமம்  :  அரசிராமணி 
தாலுக்கா  :  சங்கரி 

மாேட்ேம்  :  வசலம் 

மாநிலம்  :  தமிழ்நாடு 

 

 

 
M/s தமிழ்நாடு கனிம நிறுேனம் 

எண் 31, காமராஜர் சாலல, 

வசப்பாக்கம், 

ஹசன்லன - 600 005 
இந்த திட்டம் (EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் பின்டசர்க்கக) படி 1 (அ) 

சுரங்கங்கள் (B2) பிரிவின் கால அட்டவகணயின் கீழ் கூறப்பட்டது. டமலும் 
2017ஆம் ஆண்டு மார்ச் 14 ஆம் டததி ஹவளியாை S.O. 804 (E) அட்டவகணயின் 

கீழ் விதிமீறல் பிரிவில் இத்திட்டம் வருகிறது 
 

சுற்றுச்சுழல் தாக்க அறிக்கக ஆடலாசகர்: 

HUBERT ENVIRO CARE SYSTEMS (P) LTD, CHENNAI 

(NABET சான்றளிக்கப்பட்ட சான்றிதழ் எண். NABET/EIA/1619/RA0083) 

(MoEF அங்கீகாரம் ஹபற்ற ஆய்வறிக்கக F. No. Q-15018/13/2016-CPW) 

ஜனேரி 2019 



திட்ே சுருக்கம் 

அரசிராமணி கலர் கிராலனட் சுரங்கம் 

Page 2 of 23 

 

திட்ட சுருக்கம்  

I. நிறுவைத்தின் பின்ைணி 

சுரங்கத்தின் ஹமாத்த பரப்பளவு 16.12.0 ஹெக்ேராகும். இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள வசலம் 

மாேட்ேம், சங்கரி தாலுகா, அரசிராமணி கிராமத்தில் உள்ள ச.வே எண்: 516/1, 518/4 & 534யில் 

அலமந்துள்ளது. அரசால் புறம்வபாக்கு நிலம் என்று ேலகப்படுத்தப்பட்ே இந்த சுரங்கம், 

19.07.2005 ஆம் வததியில் ஹேளியான G.O. (3D) No.95 / ஹதாழிற்துலற (MME-I) ஹகாண்டு 30 

ஆண்டுக்கு ஹசல்லுபடியாக கூடிய (29.08.2005 முதல் 28.08.2035 ேலர) குத்தலக உரிமதத்லத 

தமிழ்நாடு கனிம நிறுேனத்துக்கு (TAMIN) ேழங்கியது. 

 13.06.2005 ஆம் வததி சுரங்கத் திட்ேத்திறக்கான கடித எண். 1899 / MM5 / 2005–ன் படி 

ஹசன்லனயில் உள்ள புேியியல் மற்றும் சுரங்க துலறயின் ஆலணயர் ஒப்புதல் அளித்தார். 

2010-2011 மற்றும் 2014-2015 ேலர உள்ள காலகட்ேத்திற்கான சுரங்கத் திட்ேம்-1 TAMINஆல் 

தயரிக்கப்பட்டு கடித எண். 1156/ML2/2010 ஹகாண்டு 03.02.2010 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ேது.  

இதற்க்கு 23.12.2010 ஆம் வததி சுரங்கத் திட்ேத்திறக்கான கடித எண். 12622/MM5/2010–ன் படி, 

ஹசன்லனயில் உள்ள புேியியல் மற்றும் சுரங்க துலறயின் ஆலணயர் ஒப்புதல் அளித்தார். 

2015-16 மற்றும் 2019-2020 ேலர உள்ள காலகட்ேத்திற்கான சுரங்கத் திட்ேம்-2 

தயரிக்கப்பட்டு கடித எண். 1156/ML2/2010 ஹகாண்டு 16.06.2015 அன்று புேியியல் மற்றும் 

சுரங்க துலறயிேம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ேது. 1999 ஆம் ஆண்டின் GCDR இன் ேிதி 18 (5) இன் கீழ், 

SOM-II ஒப்புதல் ஹபறப்பட்ேதாக கருதப்படுகிறது. 

 கேல் மட்ேத்தில் இருந்து ≃235 மீ AMSL உயரத்தில் உள்ள மலலப்பகுதியின் 

குத்தலக நிலம், பல ேண்ண கிராலனட் உருோக்கம் நிலறந்த நிலப்பரப்பாக உள்ளது. 

வமலும் இத்திட்ேம் 2017ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 18 ஆம் MoEF&CCயால் ஹேளியிேப்பட்ே S. O. 

3933(E) கீழ் 1 (அ) சுரங்கங்கள் (B2) பிரிேின் கால அட்ேேலணயின் கீழ் கூறப்பட்ேது. வமலும் 

2017ஆம் ஆண்டு மார்ச் 14 ஆம் வததி ஹேளியான S.O. 804 (E) அட்ேேலணயின் கீழ் 

ேிதிமீறல் பிரிேில் இத்திட்ேம் ேருகிறது. MoEF&CC யில் (Proposal No IA/TN/MIN//67924/2017) 

முன்லேக்கப்பட்டுள்ள ேிதிமீறல் (பிரிவு B2, அட்ேேலண 1 (அ)) ேிண்ணப்பப்படிேம் 

05.09.2017 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ேது. 

 2017ஆம் ஆண்டு மார்ச் 14 ஆம் வததி ஹேளியான அரசிதழ் S.O. 804 (E), 08.03.2018 

ஹேளியான அரசிதழ் S.O. 1030 (E) மற்றும் 15
th
 & 16.03.2018 ஹேளியான OM F.No. Z-11013/22/2017-
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IA.II (M)யின் கீழ் MoEF&CCன்படி மீண்டும் ேிண்ணப்பப்படிேம் ProposalNo. 

SIA/TN/MIN/23915/2018கீழ் 09.04.2018 வததி அன்று தமிழ்நாட்டில் (TN SEIAA) சமர்ப்பிக்கப்பட்ேது. 

 இத்திட்ேம் 04.05.2018 அன்று நலேஹபற்ற 110 ேது SEAC கூட்ேத்திலும், 23.05.2018 

அன்று நலேஹபற்ற 304 ேது SEIAA கூட்ேத்திலும் ேிதிமீறல் கீழ் மதிப்பிேப்பட்ேது 2018 

ஆம் ஆண்டு வம 23ஆம் வததி கடிதம் எண்: SEIAA-TN / F.No.4396 / ToR-4152018 கீழ் 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீு, மாற்று திட்ேம், இயற்லக ேள வமம்பாடு மற்றும் சமூக 

ேளம் அதிகரிப்பு திட்ேம் ஆகியலே ஹகாண்ே EIA / EMP அறிக்லக தயாரிக்க பயன்பாட்டு 

ToRஆனது ேழங்கப்பட்ேது. திட்ே சுருக்கம் மற்றும் திட்ேம் எல்லலக்கு 15 கிவலாமீட்ேர் 

ஹதாலலவுக்குள் இருக்கும் சிறப்பம்சங்கள் அட்ேேலண 1-ல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண - 1 திட்ட சுருக்கம் & திட்ட எல்கலக்கு 15km ஆரம் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் 

எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  அட்சவரலக 11°33’12.80”N 

2.  தீர்க்கவரலக 77°48’12.07”E 

3.  சராசரி கேல் மட்ேத்திலிருந்து உயரம் MSL இலிருந்து 235 மீ 

4.  நில அலமப்பு மலலப் பாங்கானது 

5.  நில ேலகப்பாடு அரசு நிலம் 

6.  குத்தலக பகுதியின் அளவு 16.12.0 ஹெக்வேர் 

7.  சுரங்க குத்தலக (G. O. Ms. No.95) 29.08.2005 முதல் 28.08.2035 ேலர 

8.  
பரிந்துலரக்கப்பட்ே ேிற்பலனக்குகந்த 
உற்பத்தி (SOM-I 2010-2015)  

1503 m3 

9.  உண்லமயான உற்பத்தி  ( 2005-2018)  1336.787 m3 

10.  
பரிந்துலரக்கப்பட்ே ேிற்பலனக்குகந்த 
உற்பத்தி (SOM-II 2015-2020)  

18162 m3 

11.  நீர் வதலே 11.5 KLD 

12.   மின் வதலே (மூலம்DG Set)  60 kVA (DG ஹசட் 1*125 kVA) 

13.  எரிஹபாருள் வதலேகள்  200 L/day 

14.  ஆள் திறன் 35 

15.  திே கழிவுப் ஹபாருட்கள்  16.0 Kg/day 

16.  கழிவு எண்ஹணய் உற்பத்தி  3.0 L/Y 

17.  திட்ே ஹசலவு -ரூ 99.97 லட்சம் 

18.  அருகிலுள்ள ஹநடுஞ்சாலல 
 NH47 (வசலம் - வகாயம்புத்தூர்) ≃ 8.7km(SE) 

 SH 20 (ஈவராடு – ஹதாப்பூர்) ≃ 8.5 km (W) 

19.  அருகிலுள்ள ரயில் நிலலயம் சங்கரி துர்க்கம் ரயில் நிலலயம் ≃ 14 Km (SE) 

20.  அருகிலுள்ள ேிமான நிலலயம் வசலம் ேிமான நிலலயம் ≃ 37.98 Km (SE) 
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21.  அருகில் உள்ள நகரம் / நகரம் 

 நகரம் - சங்கரி ≃ 10 Km (SE) 

 அருகில் உள்ள நகரம்- சங்கரி ≃ 10 Km(SE) 

 மாேட்ே தலலலமயகம் - வசலம் ≃ 19 km 

(NE) 

22.  நீர் நிலல 

 காவேரி நதி ≃ 6.3கி.மீ. (WNW) 

 சரபங்க நதி ≃1.30 கி.மீ (SW) 

 வமட்டூர் கிழக்கு கால்ோய்  ≃1.0 கி.மீ (SW) 

 ஹபரியார் குளம் ≃3.0 கி.மீ (NE) 

 குள்ளம்பதி ≃2.5கி.மீ (NW) 

23.  மலல/ பள்ளத்தாக்கு இல்லல (15 கிமீ எல்லலக்குள்  ) 

24.  ஹதால்ஹபாருள் இேங்கள் 
 ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஆலயம் ≃ 10.78கி.மீ. (SE) 

 திப்பு சுல்தான் வகாட்லே ≃11 கி.மீ (SE) 

25.  
வதசிய பூங்காக்கள் / ேனேிலங்கு 
சரணாலயங்கள் 

இல்லல (15 கிமீ எல்லலக்குள்) 

26.  
பாதுகாக்கப்பட்ே ேனத்துலற 

 

 சூரியமலல R.F ≃ 1.06 கி.மீ. (SE) 

 பலமல்லி R.F ≃13.1 கி.மீ (NW) 

27.  நிலநடுக்கப்பகுதி நில அதிர்வு மண்ேலம்-III (மிதமான ஆபத்து) 

28.  ராணுே தளங்கள் இல்லல (15 கிமீ ஆரத்திற்குள்) 

II. நிறுவை ஹபாறுப்டபற்பு  

இச்சுரங்க நிறுேனம் சுற்றுச்சூழல் பாதுக்காப்புக்கு பிரதான முக்கியத்துேம் அளிக்கிறது. 

இந்த நிறுேனம் சுற்றுச்சூழல் ேிதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கும். நன்கு வமன்படுத்தப்பட்ே 

பசுலம ேலளயத்லத கலேபிடிக்கும். வமலும் அலனத்து சுற்றுச்சூழல் சட்ேரீதியான 

வதலேகளும் ஹதாேர்ந்து ஹசயல்படுத்தப்பட்டு பராமரிக்கப்படும். 

III. சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 

திட்ே எல்லலக்கு 15 கி.மீ. சுற்றளேில் அறிேிக்கப்பட்ே சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 

இல்லல. வமலும் 15 கி.மீ. சுற்றளேில் மாநில மற்றும் வதசிய எல்லலகள் ேரேில்லல. EIA 

அறிேிப்பின் சிறப்பு மற்றும் ஹபாது நிபந்தலனகலள ஈர்க்கேில்லல. குத்தலகப் பகுதியின் 

கூகிள் ேலரபேம் பேம்-1 இல் காட்ேப்பட்டுள்ளது. திட்ே எல்லலக்குட்பட்ே 15 கி.மீ. 

ஹதாலலேில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகளின் ேிேரங்கள் அட்ேேலண-2 

மற்றும் ேலரபேம்-2ல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 
 
 
 
 

 



 
வகரபடம் -1 குத்தககப் பகுதியின் கூகிள் வகரபடம் 
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வகரபடம் -2 திட்ட எல்கலக்குட்பட்ட 15 கி.மீ. ஹதாகலவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள். 
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அட்டவகண-2 திட்ட எல்கலக்கு 15 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 

எண் பகுதிகள் 
வான்ஹவளி தூரம் (15 கி.மீ. 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட  திட்ட இருப்பு எல்கல 

1 சர்ேவதச மரபுகளின் கீழ் 

பாதுகாக்கப்படும் பகுதிகள், வதசிய 
அல்லது உள்ளூர் சட்ேங்களின் கீழ் 
சுற்றுச்சூழல், நிலப்பரப்பு, 

கலாச்சார அல்லது பிற 
ஹதாேர்புலேய மதிப்பிற்குட்பட்ே 
பகுதிகள். 

ஏதும் இல்லல 

 

2 சுற்றுச்சூழல் காரணங்களுக்கான 
முக்கியமான அல்லது 
உணர்திறன் ஹகாண்ே பகுதிகள் - 
ஈரநிலங்கள், நீர்ேழிகள் அல்லது 
பிற நீர்நிலலகள், கேவலார பகுதி, 
உயிரினங்கள், மலலகள், காடுகள். 
 

 காவேரி நதி ≃ 6.3கி.மீ. -WNW 

 சரபங்க நதி ≃1.30 கி.மீ -SW 

 வமட்டூர் கிழக்கு கால்ோய் ≃ 1.0 கி.மீ-SW 

 ஹபரியார் குளம் 3.0 கி.மீ-NE 

 குள்ளம்பதி 2.5கி.மீ-NW 

15 கிமீ ஹதாலலேில் கேவலார பகுதி இல்லல. 
இப்பகுதி HACA பகுதியில் ேிழேில்லல. 

3 ேளர்ப்பு,இனேிருத்தி,ஓய்ஹேடுத்த
ல்,குளிர்காலம்,குடிவயற்றம் 

ஏதும் இல்லல 

4 கேற்கலரக்கு அப்பால்,  கேற்கலர, 

கேல் அல்லது நிலத்தடி நீர் 
ஏதும் இல்லல 

5 மாநிலம், வதசிய எல்லலகள் ஏதும் இல்லல 

6 ஹபாழுதுவபாக்கு அல்லது  
சுற்றுலா பயணிகள் 
அணுகுேதற்காக ஹபாதுமக்கள் 
பயன்படுத்தும் ேழிகள் அல்லது 
ேசதிகள் 

 ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஆலயம் ≃ 10.78கி.மீ.(SE) 

 திப்பு சுல்தான் வகாட்லே ≃11 கி.மீ (SE) 

7 ராணுே தளங்கள் ஏதும் இல்லல 

8 அேர்ந்த மக்கள்ஹதாலக அல்லது 
கட்ேலமக்கப்பட்ே பகுதி 

 

கிராமம் ஹபயர் 
தூரம் 

(திகச) 
மக்கள் 
ஹதாகக 

காவேரிப்பட்டி ≃4.17 (NW) ≃5842 

அரசிராமணி ≃2.0 (NE) ≃14834 

எேப்பாடி ≃3.87 (NE) ≃55385 

வதேனகேண்ேனுர் ≃5.1 (SE) ≃8925 
 

9 பயன்பாட்டிற்கு மனிதனால் 
உருோக்கப்பட்ே நிலப்பகுதிகளில் 
(மருத்துேமலனகள், பள்ளிகள், 

ேழிபாட்டு இேங்கள், சமூக 
ேசதிகள்) ஆக்கிரமிக்கப்பட்ே 
பகுதிகள் 

திட்ேப்பகுதியில் இருந்து 2.0 கி.மீ. (NE) ஹதாலலேில் 
உள்ள அரசிராமணி அலனத்து ேசதிகலளயும் 
ஹகாண்டுள்ளது. 
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    10 முக்கியமான, உயர்தர அல்லது 
பற்றாக்குலற ேளங்கலளக் 
ஹகாண்ே பகுதிகள் (நிலத்தடி நீர் 
ஆதாரங்கள், வமற்பரப்பு ேளங்கள், 

காடுகள், ேிேசாயம், மீன்பிடி, 

சுற்றுலா, கனிமம்) 

 சூரியமலல R.F ≃ 1.06 கி.மீ. (SE) 

 பலமல்லி R.F ≃13.1 கி.மீ (NW) 

    11 மண்ேலங்கள் ஏற்கனவே 
மாசுபாடு அல்லது சுற்றுச்சூழல் 
வசதத்திற்கு உட்பட்ேன. (தற்வபாது 
இருக்கும் சட்ே சுற்றுச்சூழல் 
தரநிலலகள் மீறியுள்ளன) 

சிறிதுஅளவு சுற்றுச்சூழல் மாசுக்கு உட்பட்டிருக்கும் 
சுரங்கத் திட்ேமாகும் இது. 

    12 சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிலனகள் 
(பூகம்பங்கள், சாகுபடி, 

நிலச்சரிவுகள், அரிப்பு, ஹேள்ளம் 
அல்லது தீேிர அல்லது 
பாதகமான காலநிலல 
நிலலலமகள்) 

இந்த பகுதி நில அதிர்வு மண்ேலம்-III (மிதமான 

அபாயம்)  கீழ் ேருகிறது. தாழ்நிலம், நிலச்சரிவுகள், 

அரிப்பு, ஹேள்ளம் அல்லது தீேிர அல்லது பாதகமான 

பருே நிலலலமகள் வபான்ற இயற்லக ஆபத்துகளுக்கு 

எந்தேித சந்வதகமும் இல்லல. 

(குறிப்பு : 

நில அதிர்வு மண்ேலம் II: குலறந்த ஆபத்து 

நில அதிர்வு மண்ேலம் III: மிதமான இேர் 

நில அதிர்வு மண்ேலம் IV: அதிக ஆபத்து 

நில அதிர்வு மண்ேலம்- V: மிக அதிக அபாயம்) 

 

 

IV. சுரங்க ஹசயல்முகற- திறந்த ஹவளி சுரங்கம் 

 

1961ஆம் ஆண்டு ஹேளியான ஹமட்ேல்ஃஹபர்ரன்ஸ் சுரங்கப்பாலத ஒழுங்குேிதிகளின் 106 (2) (அ) 

ேிதிமுலறக்கு இணங்க, தாதுப் ஹபாருலள ஹகாண்டுள்ள திறந்த ஹேளி சுரங்கத்தின் வேலல பகுதி 

மற்றும் பக்கங்களிலும் வபாதுமான அளவு உயரமாகவும் மற்றும் சாய்ோகவும் இருக்க வேண்டும். 

ஹபஞ்ச் உயரம்  6 மீட்ேராகும் மற்றும் ஹபஞ்ச் அகலம் உயரத்லத ேிே குலறந்ததாக இருக்கக் 

கூோது. இத்தலகய ஹபஞ்சுகள் மற்றும் பக்கங்களின் சரிவுக் வகாணம் கிலேமட்ேத்திலிருந்து 60 ° ஐ 

ேிே அதிகமாக இருக்கக்கூோது. சுரங்க ஹசயலாக்க திட்ே ேலரபேம் -3 இல் காட்ேப்பட்டுள்ளது. 
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வகரபடம்-3 சுரங்க ஹசயலாக்க திட்ட வகரபடம் 

V. வண்ண கிராகைட் குவாரி ககயிருப்பு 

7.5 மீ பாதுகாப்பு தூரம் மற்றும் ஹபஞ்ச் அலமப்பு மற்றும் சுரங்கத்தின் தலர மட்ேத்திலிருந்து 30 

மீட்ேர் AGL ஆழம் ஆகியேற்லற குலறபதின் மூலம் ஹேட்டிஹயடுக்கப்பட்ே கனிம அளவு 

கணக்கிேப்படுகிறது. இப்பகுதியில் ஹமாத்த புேியியல் இருப்புக்கள் 60, 74,729 m
3 ஆகும். 

31.03.2015 அன்று கணக்கிேப்பட்ே சுரங்கத் திட்ேத்தின் கேந்த கால நீக்கத்துக்கு  பிறகு உள்ள 

மதிப்பிேப்பட்ே புேியியல் இருப்பின் அளவு  60,61,052 m
3 ஆகும்.   இந்த பகுதியில் ஹமாத்த 

கனிம ஒதுக்கீடு 43, 18,131 m3 ஆகும். 31.03.2015 அன்று கணக்கிேப்பட்ே சுரங்கத் திட்ேத்தின் ஹேட்டி 

எடுக்கப்பட்ே கனிம இருப்பின் நீக்கத்துக்கு  பிறகு உள்ள மதிப்பிேப்பட்ே புேியியல் இருப்பின் 

அளவு  43, 04,454 m
3 ஆகும். சுரங்கத் திட்ேத்தின் (2010-2015) திட்ேம் உத்வதச அளவு 1,503 m

3 

மற்றும் உண்லமயான ேிற்பலனக்குரிய உற்பத்தி 631.702 m3 ஆகும். சுரங்க ஹதாழில்-இரண்ோம் 

திட்ேம் (2015-2020) ேிற்பலனக்குரிய தயாரிப்பு அளவு 18,162 m
3 உள்ளது. 

புேியியல் இருப்புக்களின் குலறப்பு (31.03.2015) ேிேரங்கள் அட்ேேலண 3-ல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும்  ஹேட்டி எடுக்க கூடிய கனிம அளவு (31.03.2015) ேிேரங்கள் 

அட்ேேலண-4 ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஹமாத்த சுரங்கம் லகயிருப்பு அட்ேேலண-5 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவகண -3  : டமம்படுத்தப்பட்ட புவியியல் கைிம இருப்பு (31.03.2015) 

வ.எண் விவரங்கள் ககயிருப்பு (m
3
) மீட்பு (Qty in m

3
) 

1 
இப்பகுதியில் ஹமாத்த புேியியல் கனிம 
இருப்புகள் 

60,74,729 @ 5%  3,03,736 

2 
சுரங்கத் திட்ே காலத்தில் எடுக்கப்பட்ே 
அளவு 

இல்லல இல்லல 

3 
சுரங்கத் திட்ே காலத்தின் முதல் 
கட்ேத்தின்வபாது எடுக்கப்பட்ேலே 

(-)7360 @ 5%  368 

4 
SOM–I காலத்தின்வபாது எடுக்கப்பட்ே 
அளவு 

(-) 6317 @ 10%  632 

5 
புதுப்பிக்கப்பட்ே புேியியல் 
முன்பதிவுகள் (31.03.2015) 

60,61,052 @ 10%  6,06,105 

அட்டவகண -4 : ஹவட்டி எடுக்ககூடிய கைிம இருப்பின் விவரங்கள் (31.03.2015) 

வ.எண் விவரங்கள் ககயிருப்பு (Qty in m
3
) மீட்பு (Qty in m

3
) 

1 ஹேட்டி எடுக்க கூடிய கனிம அளவு 43,18,131 @ 5%  2,15,907 

2 
சுரங்கத் திட்ே காலத்திற்கு முன்வப 
எடுக்கப்பட்ே அளவு 

இல்லல இல்லல 

3 
சுரங்கத் திட்ே காலத்தின் முதல் 
கட்ேத்தின்வபாது எடுக்கப்பட்ேலே 

(-)7360 @ 5%  368 

4 
SOM–I காலத்தின்வபாது எடுக்கப்பட்ே 
அளவு 

(-) 6317 @ 10%  632 

5 
புதுப்பிக்கப்பட்ே ஹேட்டி எடுக்க கூடிய 
முன்பதிவுகள் (31.03.2015) 

43,04,454 @ 10%  4,30,445 

அட்டவகண -5 கிராகைட் முன்பதிவுகளின் சுருக்கம் 

வ.எண் விளக்கம் கிராகைட் ( m
3
) 

1 ஹமாத்த புேியியல் கனிம இருப்பு 60,74,729 

2 வமம்படுத்தப்பட்ே புேியியல் கனிம இருப்பு (31.03.2015) 60,61,052 

3 ஹேட்டி எடுக்கக் கூடிய ஹமாத்த கனிம இருப்பு 43,18,131 

4 வமம்படுத்தப்பட்ே ஹேட்டி எடுக்கக் கூடிய கனிம இருப்பு (31.03.2015) 43,04,454 

VI. ஹசயல்பாடு அளவின் சுருக்கம்  

பாலற வமல் அலமப்பில் காணும் கீறல்கள் வபான்றேற்ற்லற கருத்தில்ஹகாண்டு 

இக்குோரியில் ஹேட்டி எடுக்கும் கனிம மீட்சி 5% என முதலில் கணக்கிேப்பட்ேது.  

சுரங்கப்பணி ஹதாேங்கிய பின்னர் இயல்பாகவே ஹேட்டி எடுக்கும் கனிம மீட்சி 1௦% என 

கண்ேறியப்பட்ேது. சுரங்கத் திட்ேத்தில் 2005-2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உண்லமயான உற்பத்தி 

ேிேரங்கள் அட்ேேலண-6 யில் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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SOM-I மற்றும் SOM -II ேலரயிலான காலப்பகுதியிலான திட்ேமிேப்பட்டுள்ள மற்றும் 

உண்லமயான ேருோந்திர உற்பத்தி ேிேரங்கள் அட்ேேலண-7 மற்றும் அட்ேேலண-8 

முலறவய சுருக்கப்பட்டுள்ளன.  SOM-II (2015-2020) காலகட்ேத்தின் கழிவுகள் உருோக்கம் 

அட்ேேலண-9-ல் குறிப்பிேப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண-6 : 2005-2018 ஆம் ஆண்டிற்காை உண்கமயாை உற்பத்தி விவரங்கள் 

வ.எண் காலம் ககயிருப்பு (m
3
) 

1 2005-2006 230.165 

2 2006-2007 116.374 

3 2007-2008 13.992 

4 2008-2009 இல்லல 

5 2009-2010 இல்லல 

6 2010-2011 இல்லல 

7 2011-2012 503.414 

8 2012-2013 128.288 

9 2013-2014 இல்லல 

10 2014-2015 இல்லல 

11 2015-2016 இல்லல 

12 2016-2017 305.401 

13 2017-2018 39.153 

ஹமாத்தம் 1336.787 

அட்டவகண-7 முன்ஹமாழியப்பட்ட மற்றும் ஆண்டு வாரியாை உற்பத்தி விவரங்கள் 

(சுரங்கத் திட்டம் காலம்-I  2010-2015) 

வ.எ
ண் 

ஆண்டு 

திருத்திகமயப்பட்ட SOM-I 
ல் திட்டமிடப்பட்டுள்ள  

ROM அளவு (m
3
) 

விற்பகை 
அளவு @ 5% 

(m
3
) 

உள்ளப்படியா
ை ROM 

உற்பத்தி அளவு 
(m

3
) 

உள்ளப்படியா
ை விற்பகை 

உற்பத்தி அளவு 
@ 10% (m

3
) 

1 2010-2011 6,000 300 - - 

2 2011-2012 6,000 300 5,034 503 

3 2012-2013 6,000 300 1,283 128 

4 2013-2014 6,000 300 - - 

5 2014-2015 6,075 303 - - 

ஹமாத்தம் 30,075 1503 6317 631 
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அட்டவகண -8 திட்டமிடப்பட்டுள்ள  உற்பத்தி விவரங்கள் (SOM-II 2015-2020) 

வ.எண் ஆண்டு ROM உற்பத்தி (m3) மீட்பு சதவதீம் 
விற்பகை 

உற்பத்தி (m3
) 

கிராகைட் 

நிராகரிப்பு (m
3
) 

1 2015-2016 36,463 10% 3,646 32,817 

2 2016-2017 36,345 10% 3,635 32,710 

3 2017-2018 36,010 10% 3,601 32,409 

4 2018-2019 36,337 10% 3,634 32,703 

5 2019-2020 36,457 10% 3,646 32,811 

ஹமாத்தம் 181612 10% 18162 163450 

அட்டவகண -9 வருடாந்திர கழிவு உற்பத்தி 2015 to 2020 (SOM-II) 

வ.எண் ஆண்டு 
கழிவு உற்பத்தி திட்டமிடப்பட்டுள்ள விகிதம் (m

3
) 

ஹமாத்தம் (m
3
) 

டமற் சுகம பக்க சுகம நிராகரிப்பு 

1 2015-2016 - - 32,817 32,817 

2 2016-2017 - - 32,710 32,710 

3 2017-2018 1519 - 32,409 33,928 

4 2018-2019 13,996 - 32,703 46,699 

5 2019-2020 - - 32,811 32,811 

ஹமாத்தம் Nil 15,515 - 1,63,450 

VII. வககப்படுத்தல் 

MoEF &CC-ன்  அறிேிப்பு மற்றும் அதன் சட்ேத் திருத்தம் vide S. O. 3933(E)வததியிட்ே  வததி 18  

டிசம்பர் 2017 -ன் படி   இத்திட்ேம் ேலக B2 , அட்ேேலண 1 (a)  கனிம சுரங்கங்கள் கீழ் ேருகிறது. 

வமலும் 2017ஆம் ஆண்டு மார்ச் 14 ஆம் வததி ஹேளியான S.O. 804 (E) அட்ேேலணயின் கீழ் 

ேிதிமீறல் பிரிேில் இத்திட்ேம் ேருகிறது. சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ேிண்ணப்பம்  ேிதிமீறலின் கீழ் 

MoEF & CC- ல்  முன்ஹமாழிவு எண் IA / TN / MIN / 67924/2017 , 05 .09 .2017 அன்று -சமர்ப்பிக்கப்பட்ேது. 

இத்திட்ேம் 04.05.2018 அன்று நலேஹபற்ற 110 ேது SEAC கூட்ேத்திலும், 23.05.2018 அன்று 

நலேஹபற்ற 304 ேது SEIAA கூட்ேத்திலும் ேிதிமீறல் கீழ் மதிப்பிேப்பட்ேது 2018 ஆம் ஆண்டு 

வம 23ஆம் வததி கடிதம் எண்: SEIAA-TN / F.No.4396 / ToR-4152018 கீழ் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு 

மதிப்படீு, மாற்று திட்ேம், இயற்லக ேள வமம்பாடு மற்றும் சமூக ேளம் அதிகரிப்பு திட்ேம் 

ஆகியலே ஹகாண்ே EIA / EMP அறிக்லக தயாரிக்க பயன்பாட்டு ToRஆனது ேழங்கப்பட்ேது. 

SEIAA இன் இணக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக TAMIN ஆனது M / s Hubert Enviro Care Systems (P) Ltd, 

ஹசன்லன, கல்ேி மற்றும் பயிற்சி (NABET), வதசிய தரக் கவுன்சில் (QCI), புதிய வதசிய 

அங்கீகாரம் சலபயால் அங்கீகாரம் ஹபற்ற சுற்றுச்சூழல் ஆவலாசகர்களாக நியமித்துள்ளது. 
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VIII. நிலத்டதகவ 

ேண்ண கிராலனட் சுரங்கத்தின் ஹமாத்த பரப்பளவு 16.12.0 ஹெக்ேராகும். இது தமிழ்நாட்டில் 

உள்ள வசலம் மாேட்ேம், சங்கரி தாலுகா, அரசிராமணி கிராமத்தில் உள்ள ச.வே எண்: 516/1,  

518/4 & 534யில் அட்சவரலக 11°33’12.80”மற்றும் தீர்க்கவரலக 77°48’12.07”யில் அலமந்துள்ளது. 

இந்த சுரங்கத்தின் ேலரபேமானது இந்திய Topo Sheet No. 58E/14 குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  நில 

பயன்பாட்டு ேடிேம் அட்ேேலண-10 ல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண 01-: நில பயன்பாட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபடயாகம் 
குவாரி காலம் முடிவகடந்தவுடன் 

உள்ள பரப்பளவு (ஹெக்டடர்) 
பகுதி % 

1.  சுரங்க பயன்பாட்டு பகுதி 13.35.0 82.8 

2.  உள்கட்ேலமப்பு 0.00.5 0.03 

3.  சாலலகள் 0.17.0 1.05 

4.  கழிவு ஹகாட்டும் இேம் - - 

5.  பசுலம ேலளயம் 2.46.0 15.26 

6.  பயன்படுத்தாத நிலம் 0.13.5 0.83 

ஹமாத்தம் 16.12.0 100 

IX. நீர் டதகவ 

அட்டவகண -11: நீர் டதகவ 

எண் விளக்கம் நீர் டதகவ (KLD) 

1 குடிநீர் 0.2 

2 உட்புற வதலே 1.3 

3 சாலலகள் மீது தூசி அேக்குதல் 10.0 

ஹமாத்தம் 115.5 

X. மின்சாரம் மற்றும் எரிஹபாருள் டதகவ 

125 kVA திறன் ஹகாண்ே DG அலமப்பின் மூலமாக வதலே பூர்த்திச்ஹசய்யப்படுகிறது. மின் 

ஆற்றல் வதலே & எரிஹபாருள் ேிேரங்கள் அட்டவகண-12 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண 12: மின்சாரம் & எரிஹபாருள் டதகவ 

எண் விவரங்கள் தற்டபாதுள்ள 

1 DG திறன் (kVA) 1*125 

2 டீசல் (லிட்ேர் / நாள்) 200 

XI. மைிதவள டதகவ 

மனிதேள ேிேரங்கள் அட்டவகண 13 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவகண -13 திட்டத்தின் மைித டதகவ 

எண் விளக்கம் நபர்களி ன் எண்ணிக்கக 

1  வமலாளர் 1 

2  சுரங்க முன்னேர் 1 

3  இயக்குபேர்கள் மற்றும்  ஓட்டுநர்கள் 7 

4  கல் உலேக்கும் ஹதாழிலாளர்கள் 26 

ஹமாத்தம்              35 

XII. திடக்கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 

திட கழிவு டமலாண்கம 

அட்டவகண -14 திட கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 

எண் வகக அளவு kg/day அகற்றும் முகற 

1 
மக்கும் தன்லம 
உலேய கழிவு 

12.0 
குப்லபத்ஹதாட்டி (உணவு கழிவு உட்பே) 

2 
மக்கும் தன்லம 
இல்லா கழிவு 

4.0 
மறுசுழற்சி ஹசய்ேதற்கான TNPCB அங்கீகாரம் 
ஹபற்ற முகேர்களால் அகற்றப்படும் 

ஹமாத்தம் 16.0  

குறிப்பு : CPCB ேழிகாட்டுதலின் படி: (MSW) சராசரி திேக்கழிவு உற்பத்தி / நாள் = 0.45 

XIII. தஙீ்கு விகளக்கும் கழிவு டமலாண்கம 

தீங்கு ேிலளேிக்க கூடிய கழிவுப் ஹபாருட்களின் ேலக மற்றும் அளவு அட்ேேலண -15இல் 

ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண -15: தஙீ்கு விகளக்கும் கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம 

கழிவு 
வகக எண் 

விளக்கம் 
அளவு 

(L/Year) 
அகற்றும் முகற 

5.1 
கழிவு 

எண்ஹணய் 
3.0 

ஹகாள்கலன்களில் வசகரிக்கப்படும். மறுசீரலமப்பு / 
மறுசுழற்சி ஹசய்ேதற்கான TNPCB அங்கீகாரம் 
ஹபற்ற முகேர்களால் அகற்றப்படும் 

 

XIV. மாற்று இடங்கள் பற்றிய பகுப்பாய்வு 

திட்ேம் ஏற்கனவே இருக்கும் ேண்ண கிராலனட் கற்சுரங்கம் என்பதால். மாற்று தளங்கள் 

கருதப்பேேில்லல. 

XV.  திட்ட ஹசலவு 

திட்ேத்தின் ஹமாத்த முதலீடு (மூலதனம்) ரூ. 99.97 லட்சம் ஆகும். திட்ேத்தின் முதலீடு 

அட்டவகண-16 இல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவகண -16: மூலதை முதலீட்டு திட்டம் 

எண்   ஹசலவு விவரம் ஹசலவு இலட்சத்தில் (ரூ.) 

  I.   நிலலயான ஹசலவு ேிேரம் 

1 

நிலத்தின் ேிலல (குத்தலக ஹதாலக) --- 

ஹதாழிலாளர் ஹகாட்ேலக 50,000 

சுகாதார ேசதிகள் 50,000 

வேலிக்கான ஹசலவு 1,25,000 

கூட்டுத்ஹதாலக 2,25,000 

  II.    மாறுபடும் தன்லமயுள்ள ஹசலவு ேிேரம் 
 

1 

ஹசயல்பாட்டு ஹசலவு 

இயந்திரங்கள் 95,67,000 

கூட்டுத்ஹதாலக 95,67,000 

2 

EMP ஹசலவு 
 

பசுலம ேலளயம் 30,000 

நீர் ஹதளித்தல் 50,000 

நீர் தர வசாதலன 25,000 

காற்று தர வசாதலன 25,000 

சப்தம் / அதிர்வு வசாதலன 25,000 

கூட்டுத்ஹதாலக 1, 55, 000 

3 CSR நேேடிக்லககள் 50,000 

ஹமாத்தம் ரூ. 99,97,000/- ≃ Rs. 1 வகாடி 

XVI. அடிப்பகட கூராய்வு 

வாைியல் சூழல் 

நுண்ணிய ோனிலல நிலலலமகளான காற்றின் வேகம், காற்றின் திலச மற்றும் ஹேப்பநிலல 

(மணிக்கு) ஆகியலே  ஆய்வு காலத்தில் ஹபாழுது   திட்ேத்தின் தளத்தில் பதிவு ஹசய்யப்பட்ேது..  

சுரங்கத்திற்கு அருகில் உள்ள ோனியல் ஆராய்ச்சி லமயமானது வசலத்தில் (11
0
 39’ N மற்றும்  78

o
 

10’ E) அலமந்துள்ளது. சுரங்கத்தில் காற்றின் திலசயானது ஹதன்வமற்கிலிருந்து ஆண்டின் 

ஹபரும்பான்லமயான காலங்களில் ேசீுகிறது என்று அறியப்படுகிறது. 

ஆய்ேின் காலம் ஜூன் முதல் ஆகஸ்டு 2018 ேலர ஆகும்.  ஆய்வு காலமானது (ஆதாரம்: 

www.wunderground.com). இந்த ஆய்வு காலத்தில் அதிகபட்ச ஹேப்பநிலல 38
o
C.  குலறந்தபட்ச 

ஹேப்பநிலல 26
o
C ஆகும்.  சார்பு ஈரப்பதம் 58.67% ஆகும். ஆய்வு காலத்தில் சராசரி காற்றின் 

வேகம் 5.33 m/s. ஆய்வுக் காலத்தில் வமவலாங்கிய காற்றின் திலச ஹதன்வமற்கு திலசயாகும். 

 

http://www.wunderground.com/
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சுற்றுச்சூழல் காற்றின்  தன்கம 

ஆய்வு காலத்தில் அலனத்து கண்காணிப்பு இேங்களில் PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, Pb, O3, NH3, 

C6H6, C20 H12, As,Ni, ஆகியேற்றின் அதிகபட்ச ஹசறிவுகள், ஹதாழில்துலற, ேர்த்தக மற்றும் 

குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கான வதசிய சுற்றுச்சூழல் காற்று தரநிலலகளுக்குள் உள்ளது. ஆய்ேக 

பகுதியில் 2009 ஆம் ஆண்டின் NAAQS கூறியுள்ள 12 பண்பளவுகள் 8 இேங்களில் சுற்றுச்சூழல் 

காற்று தரம் கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளது. PM10 (43.9 - 57.5 µg/m³), PM2.5 (20.1 - 27.8 µg/m³), SO2 

(5.1 - 8.9 µg/m³), NO2 (13 - 20.1 µg/m³),) மற்றும் சிறிது BDL, அலனத்து அளவுருக்கள் ஆய்வு 

காலத்தில் அலனத்து கண்காணிப்பு இேங்களிலும் ஹதாழில்துலற மற்றும் ேடீ்டு பகுதிகளுக்கான 

வதசிய சுற்றுச்சூழல் காற்று தரம் தரத்திற்குள்வளவய உள்ளன (ஜூன் 2018 – ஆகஸ்ட் 2018) 

 

ஒலி சூழல் 

ஆய்வு காலத்தில் (ஜூன்-ஆகஸ்ட் 2018) திட்ேத்தின் தளத்தின் 10 கி.மீ. ஆரம் உள்ள 8 

இேங்களில், துல்லியமான இலரச்சல் அளவு மீட்ேலரப் பயன்படுத்தி தற்வபாதுள்ள ஒலி 

சுற்றுச்சூழல் அளவுகள் கண்காணிக்கப்பட்ேது. 

ஹதாழிற்சாலல பகுதிகள் பகல்ஹபாழுது இலரச்சல் அளவுகள் 51.1 dB (A) மற்றும் இரவு வநர 

இலரச்சல் அளவு 48.2 dB (A) உள்ளது, இலே MoEF & CC இல் ேலரயறுக்கப்பட்ே ேரம்பான 

பகல்ஹபாழுது இலரச்சல் அளவுகளான 75 dB (A) மற்றும் இரவு வநர இலரச்சல் அளவு 75dB (A) 70 

ஆகியலே குலறோகவே உள்ளது.   

குடியிருப்பு பகுதிகளில் பகல்ஹபாழுது இலரச்சல் அளவுகள்  51.2 dB (A) முதல் 56.3 dB (A)  

ஆகவும், இரவு வநர இலரச்சல் அளவு 40.9 dB (A) முதல் 44.8 dB (A)  ஆகவும் 

கணக்கிேப்பட்டுள்ளது, ஆய்வுக்காலத்தில் சுற்றுசூழல் சப்தம் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் MoEF&CC (55 

DB (A) பகல் & 45 dB (A) இரவு) ஆல் பரிந்துலரக்கப்பட்ே அளேிவலவய உள்ளது. 

  

நீர் சுற்றுச்சூழல் 

8 இேங்களில் நிலத்தடி நீர் மற்றும் 08 இேங்களில் வமற்பரப்பு நீர் ஜூன் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

மதிப்பிேப்பட்ேது. ஐ.எஸ் (IS) இல் பரிந்துலரக்கப்பட்ே தரநிலலகளின் படி ஆய்ேகத்தின் மாதிரி 

வசகரிக்கப்பட்டு, பாதுகாக்கப்பட்டு மற்றும் ஆய்ேகத்தில் ஆய்வு ஹசய்யப்பட்ேன. 
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டமற்பரப்பு நீரின் தரம் 

 pH 6.8 முதல் 7.62 ேலர வேறுப்படுகிறது. 

 ஹமாத்த கலரந்த திே அளவு 316 mg / l முதல் 497 mg / l ேலர உள்ளது வமற்பரப்பு நீர். 10300: 

2012 இன் ஏற்றுக்ஹகாள்ளப்பட்ே எல்லலக்குள் அலனத்து மாதிரிகளின் TDS மதிப்பு உள்ளது 

உள்ளது 

 குவளாலரடு உள்ளேக்கத்தின் ேிரும்பத்தக்க ேரம்பு 250mg/l மற்றும் அனுமதிக்கப்படும் 

ேரம்பு 1000 mg/l ஆகும். ஆய்வு பகுதியில் வமற்பரப்பு நீரில் உள்ள குவளாலரடு உள்ளேக்கம் 

34 mg/l - 99 mg/l க்கு இலேயில் உள்ளது. 

 சல்வபட் உள்ளேக்கத்தின் ேிரும்பத்தக்க அளவு 200mg/l மற்றும் அனுமதிக்கப்படும் ேரம்பு 

400mg/l ஆகும். ஆய்வு பகுதியின் வமற்பரப்பு நீர் சல்வபட் உள்ளேக்கம் 16.4 mg/l – 40mg/l 10500: 

2012 ன் ஏற்றுக்ஹகாள்ளத்தக்க ேரம்லபச் சந்திக்கும் இலேயில் மாறுபடுகிறது. 

 ஹமாத்த கடினத்தன்லம ேதீமானது 190.6 mg/l - 296.2 mg l க்கு இலேயில் உள்ளது, இது 10500: 

2012 ன் ஏற்றுக்ஹகாள்ளத்தக்க ேரம்பிற்குள்ளாகும்.. 

 BOD மதிப்புகள் 1.6 முதல் 4.2 mg / l மாறுபடுகிறது. 

 COD 6.8 முதல் 12.1 mg / l ேலர மாறுபடுகிறது. 

நிலத்தடி நீரின் தரம் 

 6.78 முதல் 7.85 ே1லர சராசரியான pH ேரம்புகள். 

 TDS மதிப்பு  465 mg / l முதல் 909 mg / l ேலர வேறுபடுகிறது 

 சல்வபட் மதிப்புகள் 25 mg / l முதல் 121 mg / l ேலர IS 10500: 2012யின் அனுமதிக்கப்படும் 

ேரம்புக்குள் உள்ளது. 

 ஹகாவலாலரடு மதிப்புகள் 52 mg/l முதல் 214 mg/l ேலர IS 10500: 2012யின் அனுமதிக்கப்படும் 

ேரம்புக்குள் உள்ளது. 

 ஹமாத்த கடினத்தன்லம அளவுகள் 228 mg / l முதல் 592 mg / l ேலர வேறுபடுகிறது. 

நில சுற்றுச்சூழல் 

தாேர ேளர்ச்சி, ேிேசாய நலேமுலறகள் மற்றும் உற்பத்தி வநரடியாக மண் ேளத்லதயும் 

தரத்லதயும் சார்ந்திருக்கின்றது. ஆகவே மண் ேளத்தின் மதிப்படீு மிக முக்கியத்துேம் ோய்ந்தது. 

ஆய்ேக பகுதியில் எட்டு (08) இேங்களில் மண் மாதிரி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதலன ஆராய்ந்ததில், 
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 மண் மாதிரிகள் pH  6.4 முதல் 7.41ேலர இருந்தன 

 மண்ணின் கேத்தும் திறன் மண் மாதிரிகள் ஆய்வு ஹசய்யும் வபாது மண்ணின் கேத்தும் 

திறன் 77 முதல் 142 umhos/ஹச.மீ ேலர இருந்தன 

 மண் மாதிரிகள் நீர் தக்க லேக்கும் தன்லம 5 முதல் 12.1(%) ேலர இருந்து வேறுபடுகின்றது. 

 லநட்ரஜன் அளவு 165 kg/ha முதல் 265 kg/ha ேலர இருந்தன. 

 பாஸ்பரஸ் அளவு  10.4 kg/ha முதல் 16.8 kg/ha. ேலர இருந்தன 

 ஹபாட்ோசியம் உள்ளேக்கம் 148 முதல் 225 kg/ha ேலர இருந்தன 

 

உயிரியல் சுற்றுச்சூழல் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள  தாேர மற்றும் ேிலங்கினங்கலள மதிப்பிடுேதற்காக கள 

ஆய்வுகலள வமற்ஹகாள்ளப்பட்ேது. தாேர மற்றும் ேிலங்கினங்களின் முதன்லம தகேல்கள் 

தள ஆய்ேின் வபாது மற்றும் இரண்ோம் நிலல தரவுகள் ேனத் துலறயிேமிருந்து 

வசகரிக்கப்பட்ேது. வமலும் ஹேளியிேப்பட்ே அறிவுப்புகலள ஹகாண்டு ஆய்வுப் பகுதியிலுள்ள 

தாேர மற்றும் ேிலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்லமலய சரியான முலறயில் ஹபற 

இயலுகிறது. 

XVII. சமூக ஹபாருளாதார சூழல் 

சமூக மற்றும் ஹபாருளாதார நிலலலமகள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிலுள்ள ஹபாருளாதார நிலல 

ஆகியேற்லறக் லகயாளும் அம்சங்கலள மதிப்பிடுேதில் சமூக-ஹபாருளாதார ஆய்வு 

வமற்ஹகாள்ளப்பட்ேது. ஆய்வு, மக்கள்ஹதாலக கட்ேலமப்பு, மக்கள் இயக்கேியல், உள்கட்ேலமப்பு 

ேசதிகள் மற்றும் மனித ஆவராக்கியத்தின் நிலல மற்றும் வேலலோய்ப்பு, தனி மனித ேருமானம், 

ேிேசாயம், ேணிகம் மற்றும் ஹதாழில்துலற ேளர்ச்சிலயப் வபான்ற ஆய்வுகள் நேத்தப்பட்ேன.  

வமற்கண்ே ஆய்வுகள் சமூக ஹபாளாதார மற்றும் மனித நலன்கலள எவ்ோறு இச்சுரங்கம் 

வமம்படுத்துகின்றது என்பதலன கண்ேறிய உதவுகின்றது. 
  

 மக்கள்ஹதாலக கட்ேலமப்பு 

 உள்கட்ேலமப்பு ேசதிகள் 

 ஹபாருளாதார நிலல 

 சுகாதார நிலல 

 கலாச்சார பண்புக்கூறுகள் 
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ஆய்வு பகுதியின் சமூக ஹபாருளாதார விவரங்கள்: 

தமிழ்நாட்டின் வசலம் மாேட்ேத்தின் சங்கரி தாலுக்கான கீழ் இந்த பகுதி அலமந்துள்ளது. 

நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளில் முதல் மற்றும் இரண்ோம் நிலல கல்ேி 

உள்கட்ேலமப்பு உள்ளது. 

 திட்ேப்பகுதியின் மக்கள் ஹதாலக 452709 

 ஆய்வு பகுதியில் உள்ள கிராமங்களின் ஹமாத்த எண்ணிக்லக 39 ஆகும் 

 ஹமாத்த குடும்பங்கள் 124084 ஆகும் 

 ஹமாத்த குழந்லதகளின் எண்ணிக்லக (<6 ஆண்டுகள்) 42926 ஆகும் 

 ஹமாத்த உலழக்கும் மக்கள் ஹதாலக 320734 ஆகும் 

 ஆண் ஹதாழிலாளர்களின் எண்ணிக்லக 298553 ஆகும் 

(ஆதாரம்: மக்கள் ஹதாலக கணக்ஹகடுப்பு 2011) 

XVIII. எதிர்டநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

காற்றின்  சூழல் 

பிரதானமாக சுரங்கத் ஹதாழிலில் ஹேடித்தல், துலளயிடுதல், கல் ஏற்றுதல் மற்றும் 

வபாக்குேரத்து வபான்றலேகளால் மாசுபடுத்தும் ஹபாருட்கள் காற்றில் ஹேளியிேப்படுகிறது.  

காற்றழுத்தி இயந்திரதம் மற்றும் ஜாக் ஹெம்பர்கள் துலளயிடுேதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சுரங்க இயக்கத்தில் ஏற்படும் தூசிகலள கட்டுப்படுத்தும் 

ேழிமுலறகள் அட்டவகண-17 ல் ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகண -17 :  சுரங்க தூசி கட்டுப்பாட்டு முகறகள் 

எண் நடவடிக்கககள் சிறந்த நகடமுகறகள் 

1 துலளயிடுதல் 
 துலளயிடும் இயந்திரங்கள் புழுதி உருஞ்சன்கள் 

ஹபாருத்தப்பேவேண்டும் (உலர் அல்லது ஈர அலமப்பு) 

2 ஹேடித்தல் 

 ஹேடிக்கலேப்பதற்கு முன் தண்ணரீ் ஹதளித்தால்  

 வபாக்குேரத்துக்கு முன்னர் ஹேடித்துள்ள ஹபாருள் மீது 
தண்ணரீ் ஹதளிப்பு 

 கட்டுப்பாோன்னா ஹேடிப்பு நுட்பத்லத பயன்படுத்துதல். 

3 

வபாக்குேரத்து 
சுரங்க 
ஹபாருட்கள் 

 சிதறலலத் தேிர்ப்பதற்காக லாரிகள் / ஹதாட்டிகலள 
தார்பாய்கலள ஹகாண்டு மூடுேது 

 சுரங்கத்தில் உள்ள சாலலகலள ஹகட்டிப்படுத்தல் 

 ோகனங்களில் வேகக் கட்டுப்பாடு 

 சாலலயின் இருபுறத்திலும் ஹபாருத்தமான அகலமான பசுலம 
ேலளயத்லத உருோக்குதல், இது காற்றின் வேகத்லத 
கட்டுபடுத்துேவதடு தூசிகலளயும் பரோமல் தடுக்கும் 
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ஒலி சூழல் 

அடிப்பலே கூராய்ேின் முடிவுகள் ஒலி அளோனது ஹதாழிற்சாலலப் பகுதியிலும் குடியிருப்பு 

பகுதிகளிலும் உள்ள ஒலி அளவுகள்  MoEF&CCஆல் ேலரயறுக்கப்பட்ே அளலே சற்வற 

அதிகமாக இருப்பதாக ஹதரிேிக்கிறது. ஹதாழிலாளர்களின் உேல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு நிர்ோக 

தரநிலல அளலே மீறாமல் இருக்க இலரச்சல் அளலேக் கட்டுப்படுத்த ேடிேலமக்கப்பட்ே 

உபகரணங்கள் அலமக்கப்ட்டுள்ளது. 

நில உபடயாகம் 

2008 ஆம் ஆண்டு முதல் சுரங்கம் ஹசயல்பாட்டில் உள்ளது.  குத்தலக நிலப்பரப்பு 16.12.0 ஹெக்வேர் 

ஆகும்.  தமிழ்நாடு அரசிேமிருந்து குத்தலக ஹபற்ற காலம் 20 ஆண்டுகள்.  இது அரசாங்க 

புறம்வபாக்கு நிலமாக ேலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  முதல் குத்தலக அரசாலண எண் G.O. (3D). 

No.95/ ஹதாழிற்துலற (MME-1) துலற, 19.07.2005 ேலர உரிமம் 30 ஆண்டுகளுக்கு தரப்பட்ேது.  

இக்குத்தலக 29.08.2005 முதல் 28.08.2035 ேலர ஹசல்லுபடியாகும்.  

கழிவுநீர் டமலாண்கம 

கழிவுநீர் (1.27 KLD) கழிவு நீர் வசகரிக்கும் ஹதாட்டிற்கு அனுப்பப்படுகிறது. இந்த ேண்ண கற்சுரங்கம் 

திட்ேத்தில் ஹசயல்முலற கழிவு உற்பத்தியாகேில்லல. 

உயிரியல் சூழல் 

சுரங்க பகுதியில் காணப்படும் தாேர / ேிலங்கினங்களுக்கு பாதகமான ேிலளவுகலள 

குலறக்க சுரங்கத்திலிருந்து உருோகும் தூசியிலனலய கட்டுபடுத்த நீர் ஹதளித்தல் மற்றும் நீர் 

ஹதளிக்க அலமப்புகள் ஆகியலே உருோக்கப்படும் இவ்ேலமப்புகள் சுரங்க குத்தலக பகுதியில் 

நிறுேி தூசியால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் இல்லாமல் பார்த்து ஹகாள்ளப்படும்.  

திட / தஙீ்கு விகளவிக்கும் கழிவு டமலாண்கம 

திே கழிவுகள் மற்றும் உணவு கழிவுகள் கழிவு ஹதாட்டிகள் மூலம் அகற்றப்படும். 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

தமிழ்நாடு மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு ோரியம் (TNPCB) ேிதிகளின் படி சுற்றுச்சூழல் காற்று, நீர், 

கழிவுப்ஹபாருள் தரம் மற்றும் ஒலி தரத்திலன கட்டுபாட்டில் லேக்க ஒரு கண்காணிப்பு 

அட்ேேலண பராமரிக்கப்படும். 
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XIX. பசுகம வகளயம் டமம்பாடு 

இப்பகுதியில் உள்ள சுரங்க நேேடிக்லக முடிேலேயும் ேலர பசுலம ேலளயம் வதாட்ேத் 

திட்ேம் ஹதாேரும். ஒரு நிரந்தர மற்றும் ேிஞ்ஞான அடிப்பலேயிலான இந்த திட்ேத்லத 

ேடிேலமப்பதில், ேனத் துலறயுேன் முலறயான ஆவலாசலன மற்றும் ஒருங்கிலணப்பு 

வதலேப்படும். 

தாேரங்கள், அழகிய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஹபாருளாதார மதிப்லப ேழங்க 

வதர்ந்ஹதடுக்கப்படுகின்றன. வமலும் மரங்கள் சத்தம் பரப்புேலத தடுக்கவும் மற்றும்  தூசி மாசு 

குலறக்கவும் உதவுகிறது. தற்வபாதுள்ள வதாட்ேம் குோரியின் 7.5m பாதுகாப்பு மண்ேலம் சுற்றி 

அபிேிருத்தி ஹசய்யப்படும். 

மண் உருண்லேகள், அரிப்லபத் தடுக்கவும், மண்ணின் நிலலப்படுத்தலுக்காகவும் நேப்படுகின்றன. 

தாேரங்கள் அழகியல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஹபாருளாதார மதிப்பு ேழங்குேதற்கு வதர்வு 

ஹசய்யப்படுகின்றன. தூசி மாசுபாடு காரணமாக தூசி மாசுபாட்லேக் குலறக்க உதவுகிறது. 

XX. டபரிடர் டமலாண்கம திட்டம் 

வபரிேர் வமலாண்லம திட்ேத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பின்ேருமாறு; 

 அேசரநிலல பணிநிறுத்தம் நலேமுலற 

 தீ பாதுகாப்பு அலமப்பு 

 அேசரகால பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் & அறிக்லக மற்றும் அேசரகால நிலலலமகான 

எதிர்ச்ஹசயல்  

 அருகில் உள்ள ஹதாழிற்சாலலகளிலிருந்து அேசர உதேிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள 

ஹதாழில்கவளாடு இலணப்பிலிருப்பது. 

XXI. ஹபருநிறுவை சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு 

 TAMIN அரசிராமணி சுரங்கத்தினால் இேமாற்றம் மற்றும்  மறுோழ்வு பிரச்சிலனகள் 

இல்லல. 

 ஹபரும்பாலான கிராமங்கள் அரசிராமணி கிராமத்தில் பரஸ்பர பயன் அலேகிறது, சுரங்கம் 

ஹசயல்ப்பட்ோல் கிராமங்களில் உள்ளேர்களுக்கு வேலலகள் ேழங்குகிறது. 

கிராமங்களில் சுரங்க ஊழியர் தங்குேதற்கு இேம் அளிக்கின்றது. 
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 உணவு ேழங்கல் மற்றும் அத்தியாேசிய கலேகள் வபான்றலேகள் நிறுேப்படுேதால் 

கிராமங்களில் ஹபாருளாதார ேளர்ச்சி உண்ோகும்.  அருகிலுள்ள சில கிராமங்களுக்கு 

அணுகுசாலல இச்சுரங்கம் ேழங்குகின்றது. 

 தமிழ்நாடு கனிம நிறுேனத்தின் (TAMIN) கூட்ோண்லம சமூக ஹபாறுப்பின் (CSR) 

சுருக்கம் பின்ேருமாறு.  

திட்டம் சம்பந்தப்பட்ட துகண டசகவகள். 

XXII. பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் நன்கமகள் 

 இந்த சுரங்க நேேடிக்லகயின் மூலம் வநரடியாக உள்ளூர் மக்கள் 35 வபருக்குக்கு 

வேலலோய்ப்பு ேழங்கும். 

 திறன் ஹபற்ற மற்றும் திறன் ஹபற்று ேரும் ஹதாழிலாளர்கள் என சுரங்கங்களில் 

பணியாற்றுவோர் வநரடி பயனாளிகள். 

 தனிநபர் தலலமுலற ேருோயில் முன்வனற்றம். 

CSR நிதிக்காை ஒதுக்கீடு  கம்பைி சட்டம், 2013 பிரிவு 135 (5) 

ஹதாேர் மூன்று நிதி ஆண்டுகளில் நிறுேனத்தின் ஹமாத்த நிகர இலாபத்தில் குலறந்தது 2%. 

ஆண்டு 

சராசரி லாபம் 
(இலட்சத்தில்) 

( ரூ) 

ஆரம்ப 
இருப்பு 

( ரூ) 

ஒதுக்கப்
பட்டது 

( ரூ) 

ஹசலவிடப்பட்ட பணம் 

( ரூ) 

ஹசலுவிடப்
பட 

டவண்டிய 
பணம் 

( ரூ) 

இறுதி 
இருப்பு 

( ரூ) 

2012-2013 74.06 
 

225000 
  

225000 

2013-2014 110.61 225000 332000 
  

557000 

2014-2015 

588.58 

557000 1177160 

323050 

 
1411110 (74.06+110.61+1581.

08)/3 

(சிேகங்கா கல்யாண 

மண்ேபம்) 

2015-2016 

1045.24 

1411110 2090480 
 

210000 3291590 (110.61+1581.08+144
4.03)/3 

2016-2017 

1508.18 

3291590 3016253 

900000 5360000 

47843 (1581.08+1444.03+14
99.27)/3 

(ஊனமுற்வறார் நலன் 
துலற - 7 லட்சம் மற்றும் 

பசுலம   
ேளர்ச்சி - 2 லட்சம்) 

 



திட்ே சுருக்கம் 

அரசிராமணி கலர் கிராலனட் சுரங்கம் 
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 கிராமப்புற மற்றும் ஹபாருளாதாரத்தின் சமூக-ஹபாருளாதார நிலலலமகள் இந்த 

திட்ேத்தின் காரணமாக அதிகரிக்கும், எனவே அலனத்து அளவுருேங்கலளயும் 

கருத்தில் ஹகாண்டு திட்ேத்லத அனுமதிக்க வேண்டும் 

 இத்திட்ேம் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக இணக்கமானதாகவும், நிதி ரீதியாக சாத்தியமானதாகவும், 

கட்டுமானத் துலறக்கு பயன்யுள்ள ேலகயிலும் இருக்கும்.  இத்திட்ேத்தின் மூலம் 

மக்களுக்கு வநரடி மற்றும் மலறமுக முலறயில் நன்லம பயக்கும். 


