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EXECUTIVE SUMMARY

I. Background

The total extent of the quarry is 6.73.5 Ha, at S.F.No. 4/2 & 4/37, Thandrampattu Village,

Thandrampattu Taluk, Thiruvannamalai District, Tamil Nadu State. Quarry Land is classified

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

(TAMIN).

The lease area exhibits Plain terrain topography covered by massive black granite formation.

First Mining lease was granted vide G. O. Ms. No.510/industries (H2) department, valid up to

02.09.2008. Renewal of quarry lease vide G.O. (3D) No. 21, industries (MME-1) dept dated

03.08.2009 for 20 years was granted & the lease period is valid up to 31.08.2029.Lease

documents are enclosed as Annexure –I.

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

letter No. 19900/MM2/2002, dated 31.12.2002. TAMIN submitted the mining plan vide under

rule 17 of GCDR 1999 for obtaining the renewal of quarry lease vide office Lr. No.

12264/ML3/2007 dated 26.07.2007.

Subsequently, TAMIN submitted the Scheme of Mining –I pertaining to the years 2012-2013

to 2016-2017 for the said area by Lr. No. 4033/ML3/2012, dated: 17.04.2012. Modified

scheme of mining –I pertaining to the years 2012-2013 to 2016-2017 due to increase of

production vide this office Lr. No. 4033/ML3/2012, dated 25.11.2014.

By taking in to consideration deemed approval of mining plan under Rule 17 (6) of GDCR

1999 and the modified scheme of mining- I, under Rule 18 (5) of GCDR 1999, the present

scheme of mining –II pertaining to the years 2017-2018 to 2021-2022 is being prepared &

submitted for approval.

Project Site Elevation is above 191 m from AMSL. The project falls under B2 Category,

Schedule 1(a) Mining of Minerals as per MoEF&CC Notification and its amendment vide

S. O. 3933(E) dated; 18th December 2017.

The 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)) at MoEF&CC

(Proposal No IA/TN/MIN/66276/2017) dated: 17.07.2017.

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 submitted under violation (Category B2, Schedule 1(a)) at

TN SEIAA vide ProposalNo.SIA/TN/MIN/23931/2018& File No.SEIAA-TN/F.No. 1827/2013).

The proposal was appraised under violation during 109th SEAC meeting held on 26.04.2018

and 302nd SEIAA meeting held on 18.05.2018 and ToR was issued Lr No. SEIAA-

TN/F.No.387/ToR-387/2018 dated: 18.05.2018 for the preparation of EIA/EMP report with
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ecological damage assessment, remediation plan, natural resource augmentation 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. 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 12°10�23.14”N

2. Longitude 78°56�19.47”E

3. Site Elevation above MSL 191 m from MSL

4. Topography Plain terrain

5. Land use of the site Government  land

6. Extent of lease area 6.73.5Ha

7. Quarry Lease (G. O. Ms. No.21) 20 Years from 03.08.2009 to 31.08.2029.

8.
SaleableProduction details for the period of
1998 to 2012 (m3)

5639.997

9.
Proposed Saleable Production Mining
Plan(2012-2017)m3

9659

10. Actual  Production (2012-2017) m3 5841

11.
Proposed Saleable Production (SOM-II 2017-
2022) m3

12363

12. Actual Production(SOM-I 2017-2022) m3 Nil

13. Water Requirement 11.0KLD

14.
Power requirement(kVA) through DG Set
(kVA)

60kVA(DG Set 1*125 kVA)

15. Fuel requirements (Lts/Day) 200

16. Manpower 35

17. Municipal Solid waste Generation (Kg /day) 16

18. Waste Oil generation (Lts/Y) 3.0

19. Project Cost in Lakh 99.97

20. Nearest highway

1. SH 6B (Thandrampet - Kottakulam road))≃
0.05 km (East)

2. SH 6A (Tiruvannamalai  Harur road) ≃1.6km
(SSW)

21. Nearest railway station Tiruvannamalai Railway Station≃ 16.6 km (NE)

22. Nearest airport Pondichery  Airport ≃ 97 Km (SE)

23. Nearest town / city Nearest City–Tiruvannamalai≃ 12.9 km (NE)

24. Water body

1. Pennar River≃ 5.8 Km (SW)
2.Sattanur main canal≃ 5.29 km (SW)

3.Sathanur reservoir≃ 8.51 km (WNW)
4.Sathanur Dam≃ 9.3 km(WNW)
5. Alai Ar≃ 0.50 Km(E)
6.Ramban Ar≃8.02Km(SSW)
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7.Varatta Ar≃10.70Km(SW)
8.Cheyyar R≃ 14.67Km(NW)

1.Parks Crocodile park≃ 9.4Km (WNW)

2.Hills / valleys Nil in 15 km radius

3.Archaeologically places Tiruvannamalaiyar Temple≃ 15.1 km (NE)

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

5.
Reserved / Protected
Forests

1. Ponniyar R.F.≃ 0.23 km (W)
2. Radhapuram R.F.≃ 4.07 km  (E)

3. Purunkolattur Swamimalai RF≃ 14.88 (SSW)
4. Perunkolattur RF≃ 14.26 (S)
5. Annamalai R.F.≃ 12.2 km (NE)
6. Kavuttamalai&Thokkavadi R.F≃11.8 km (NE)

7. Royandapuram R.F.≃ 10.17 km (SSW)
8. Royandapuram R.F.≃ 11.83 km (S)
9. Uchimalai R.F.≃ 7.71km (NNW)
10. Pomalai RF≃ 5.16 km (ESE)

11. Ponnaiyar RF≃ 7.14Km (NW)
12. Pinjur RF≃11.27Km(NW)
13. Pinjur RF≃12.68Km(NW)

6.Seismicity Seismic zone-II

7.Defense Installations Nil within 15 km radius

8.State Boundary
Tamil Nadu and Andhra Pradesh  within the

radius of ≃ 8.18Km in NW

II. Management Commitment

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

comply the environmental laws. The project 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 quarry boundary is given 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 project site showing mine lease area
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Figure-2 Environment

Executive Summary of EIA/EMP

Thandrampattu Black Granite Quarry

Page 6 of 21

mental sensitive areas covering within 15km from mine lease

Executive Summary of EIA/EMP

Thandrampattu Black Granite Quarry

Page 6 of 21

lease boundary



Executive Summary of EIA/EMP

Thandrampattu Black Granite Quarry

Page 7 of 21

Table-2 Environmentally Sensitive Areas within 15km from Project Boundary

S.

N

o

Areas

Name

/

Identi

ty

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
S. No Direction

Distance

(~Km)
Direction

1 Ponniyar RF 0.23 W

2 Sattanur Reservoir 8.51 WNW

3 Alai Ar 0.95 E

4

Thenpennai/

Ponnaiyar River 5.8 SW

5 Pamban Ar 8.02 SSW

6 Crocodile park 9.4 WNW

7 Varatta Ar 10.70 SW

8 Rayandapuram RF 10.17 SSW

9 Rayandapuram RF 11.83 S

10 Sattanur Main Canal 5.29 SW

11 Pomalai RF 5.16 ESE

12 Radapuram RF 4.07 E

13 Uchimalai RF 5.37 N

14 Uchimalai RF 7.71 NNW

15

Purunkolattur

Swamimalai RF 14.88 SSW

16 Perunkolattur RF 14.26 S

17 Ponnaiyar RF 7.14 NW

18 Pinjur RF 11.27 NW

19 Cheyyar R 14.67 NW

20 Eraiyur Malai RF 10.87 N
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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  Tiruvannamalaiyar temple located ~15.1 km on NE

direction.

 Crocodile park~9.4Km(WNW)

 Sattanur Reservoir ~8.51 (WNW)

7 Defense installations No Nil

8 Densely populated or built-up

area

Yes Thandrampattu is densely populated villagewhich is at a

distance of 1.6 km SSE direction.

S. No
Name of the

Village

distance & Direction

from leasearea

Population

(Census

2011)

1. Thandrampattu ~1.6(SSE) 8034

2. Kilvanakkambadi ~2.4(NE) 4518

3. Radapuram ~3.1(ESE) 5229

4. Taradapattu ~3.3 (N) 4086

5. Kannakandal ~4.8 (N) 1529

9 Areas occupied by sensitive

man-made land uses(hospitals,

schools, places of worship,

community facilities)

Yes Thandrampattu ishaving all the facilities which are at a

distance of 1.6 kmtowardsSSEdirectionfrom the project

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 S.

No
Direction

Distance

(~Km)
Direction

1 Ponniyar RF 0.23 W

2 Sattanur Reservoir 8.51 WNW

3 Alai Ar 0.95 E

4

Thenpennai/

Ponnaiyar River 5.8 SW

5 Pamban Ar 8.02 SSW

6 Crocodile park 9.4 WNW

7 Varatta Ar 10.70 SW

8 Rayandapuram RF 10.17 SSW

9 Rayandapuram RF 11.83 S

10 Sattanur Main Canal 5.29 SW

11 Pomalai RF 5.16 ESE

12 Radapuram RF 4.07 E

13 Uchimalai RF 5.37 N

14 Uchimalai RF 7.71 NNW

15

Purunkolattur

Swamimalai RF 14.88 SSW

16 Perunkolattur RF 14.26 S

17 Ponnaiyar RF 7.14 NW

18 Pinjur RF 11.27 NW

19 Pinjur RF 12.68 NW

20 Cheyyar R 14.67 NW

21 Eraiyur Malai RF 10.87 N

11 Areas already subjected to

pollution or environmental

damage.

(those where existing legal

environmental standards are

exceeded)

No There is another black granite quarry owned by TAMIN

within 500 m radius from mine lease area. But the total

extent of the both lease hold area is less than 25Ha.

Details are attached as Annexure IV. These existing

mining projects subjected to minor environmental pollution.

12 Areas susceptible to natural

hazard which could cause the

project to present environmental

problems

(earthquakes,subsidence,landsli

des, erosion, flooding or extreme

or adverse climatic conditions)

No The area falls under seismic zone-II (low risk) as per India

Seismic Zonal Map.
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IV. Black Granite Reserves

Table-3 : Updated Geological reserves (as on 31.01.2017)

S.
No

Details
Reserves Qty in

(Qty inM3)
Recovery @ 5%

(Qty inM3)

1 Total Geological Reserves in the area 8, 54, 081 42, 704

2 Depletion of Reserves before Mining Plan period 47, 340 2, 367

3
Depletion of Reserves during first phase of Mining
Plan Period

13, 765 688

4
Depletion of Reserves during the second phase of
Mining Plan Period

46, 165 2, 308

5
Depletion of Reserves during modified SOM-I( up to
2017)

1, 16, 824 5, 841

Updated Geological Reserves as on 31.01.2017 6, 29, 987 31, 500

Table-4 Updated of Mineable reserves (as on 31.01.2017)

S.
No

Details
Reserves Qty in

(Qty inM3)
Recovery @ 5%

(Qty inM3)

1 Total Mineable Reserves in the area 6, 52, 013 32 , 600

2 Depletion of Reserves before Mining Plan period 47, 340 2, 367

3
Depletion of Reserves during first phase of Mining
Plan Period

13, 765 688

4
Depletion of Reserves during the second phase of
Mining Plan Period

46, 165 2, 308

5
Depletion of Reserves during modified SOM-I( up to
Dec 2016)

1, 16, 824 5, 841

Updated Mineable Reserves as on 31.01.2017 4, 27, 919 21, 396

Table-5 Summary of Black Granite Reserves

S. No Description Granite in m3

1 Total Reserves in the area 8,54,081

2 Updated Geological Reserves as on 31.01.2017 6,29,987

3 Total Mineable Reserves  in the area 6,52,013

4 Updated Mineable Reserves as on 31.01.2017 4,27,919
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Mining methodology:

During the mining operation necessary mitigation measures will be taken for taking corrective

actions, as and when needed as follows.

 Using State of Art diamond saw cutter and drill machines, bits of good condition

 Use of water for dousing the cuttings during cutting

 Adoption of only mild blasting as and when required

 Secondary splitting using rock breaking power [Ca(OH)2] or by way of splitting and

overturning cushion operational procedure using compressed air

 Proper maintenance of haul road and other roads

 Water sprinkling at haul road

 Proper maintenance of HEMM which avoids excessive noise and vibration

 Imparting sufficient training to operators on safety and environmental parameters

 Development of green belt/ barriers wherever possible

V. Summary of the Magnitude of Operation

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

No. 19900/MM2/2002, dated 31.12.2002. TAMIN submitted the mining plan under rule 17 of

GCDR 1999 for obtaining the renewal of quarry lease vide office Lr. No. 12264/ML3/2007 dated

26.07.2007.

Subsequently, TAMIN submitted the Scheme of Mining –I pertaining to the years 2012-2013 to

2016-2017 for the said area by this office Lr. No. 4033/ML3/2012, dated :17.04.2014. Modified

scheme of mining –I pertaining to the years 2012-2013 to 2016-2017 due to increase of

production vide this office Lr. No. 4033/ML3/2012, dated 25.11.2014. By taking in to

consideration deemed approval of both mining plan under Rule 17 (6) of GDCR 1999 and the

Dispatch

Dressing

Movement to Dressing Yard

Secondary Splitting

Primary Cutting by Diamond Wire Saw
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modified scheme of mining- I, under Rule 18 (5) of GCDR 1999, the present scheme of mining –

II pertaining to the years 2017-2018 to 2021-2022 is being prepared & submitted for approval.

Production details before for the period of 1998-2011 is shown in Table -6. Scheme of Mining-I

production details are given in Table-7. Scheme of Mining-II Production details are summarized

in Table-8.

Table -6 Production details for the period of 1998-2010

S. No Period Qty m3

1 1998-9999 573.815

2 1999-2000 540.627

3 2000-2001 698.341

4 2001-2002 263.47

5 2002-2003 383.238

6 2003-2004 405.581

7 2004-2005 151.937

8 2005-2006 0

9 2006-2007 0

10 2007-2008 0

11 2008-2009 525.984

12 2009-2010 768.767

13 2010-2011 761.982

14 2011-2012 548.255

Total 5639.997

Table-7 Proposed and Actual Year wise Production details (SOM-I 2012-2017)

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

@5 %(M3)

1 2012-2013 15580 779 15579 779

2 2013-2014 27084 1354 27080 1354

3 2014-2015 50077 2504 33125 1656

4 2015-2016 50362 2509 28010 1401

5 2016-2017 50250 2513
13030 651

As on 31.01.2017

Total 193353 9659 116824 5841
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Table-8 Proposed Production details (SOM-II 2017-2022)

S.
No

Year
Production of

ROM (m3)
Percentage of

Recovery
Saleable

Production (m3)
Granite rejects

(m3)

1 2017-2018 50028 5% 2501 47527

2 2018-2019 50121 5% 2505 47616

3 2019-2020 50221 5% 2511 47710

4 2020-2021 46754 5% 2338 44416

5 2021-2022 50154 5% 2508 47646

Total 247278 5% 12363 234915

Table -9 Year wise Waste Generation (SOM-II 2017-2022)

S.
No

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

Total (m3)Over Burden Side Burden Granite rejects

1 2017-2018 28387 12249 47527 88163

2 2018-2019 20145 8294 47616 76055

3 2019-2020 17038 14880 47710 79628

4 2020-2021 13524 6316 44416 64256

5 2021-2022 - - 47646 47646

Total 79094 41739 234915 355748

VI. Land Requirement

The  black granite  mine  is  over  an  extent  of 6.73.5  Ha  at  S. F.  No. 4/2 & 4/37 located at

Thandrampattu Village, Thandrampattu Taluk, Thiruvannamalai District, lies in the latitude of

12°10�23.14”N and longitude of 78°56�19.47”E. The area is marked in the survey of India Topo

sheet No.57L/16. Site Elevation is above 191m from MSL. Land use Pattern is given in Table-

10.

Table-10 Land use Pattern

S. No. Land Use Present Area (Ha.) Area in %

1. Quarryingpit 3.89.0 57.76

2. Infrastructure 0.00.5 0.07

3. Roads 0.02.0 0.30

4. Green Belt 0.50.0 7.42

5. Waste Dump 1.94.0 28.81

6. Unutilized 0.38.0 5.64

Total 6.73.5 100
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VII. Water Requirement

Table -11 Water requirement breakup

S. No Description Water Requirement(KLD)

1 Drinking water 0.2

2 Domestic purpose 1.3

3 Dust suppression on roads 5.0

4 Green belt 22.6

Total 29.1

VIII. Power & Fuel Requirement

The Power requirement is 60kVA meet through one DG Set with a capacity of 125kVA. The

Power requirement & fuel details are given in Table-12.

Table-12 Power & Fuel Requirement

S.
No

Details Existing

1 Power requirement (KVA) 60

2 DG Set capacity (kVA) 1*125

3 Diesel ( Liters/day) 200

IX. 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

X. 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 4.0
Municipal bin including food
waste

2 Inorganic 12.0 TNPCB authorized recyclers

Total 16.0
Note: As per CPCB guidelines: MSW per capita/day =0.45
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XI. 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 TNPCB Authorized Agencies for
Reprocessing/Recycling

XII. Analysis of Alternatives Sites Considered

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

XIII. 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) Government land

Labours Shed 50,000

Sanitary facilities 50,000

Fencing Cost 1,25,000

Sub Total 2,25,000

II.    Variable cost

1

Operational Cost

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
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XIV. 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 located to project site is Kallakurichi the annually determined wind

direction is South West to North East.

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

the study period (June -August 2018). Maximum temperature is 37 oC. Minimum temperature is

25oC. Relative humidity is 69.67%. Average Wind Speed in study period is 4.1 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 baseline levels of PM10 (31.2-62.2 µg/m³), PM2.5 ( 12.8-39.4 µg/m³), SO2 (3.5 –

15.7µg/m³), NO2 (12.4 – 29.2 µg/m³), CO (0.24 - 0.35 mg/m3),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.

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 levels was about 53 dB (A) and 47 dB(A)  during night time,

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

residential area day time noise levels varied from 49 dB (A) to 53 dB(A) and night time noise

levels varied from 41 dB(A) to 43 dB(A) across the sampling stations. The field observations

during the study period indicate that the ambient noise levels in Residential area are well within

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

Industrial area, Commercial and in Residential area are slightly exceeding the limit prescribed

by CPCB.

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

physiochemical parameters.

Surface water quality

• pH varies between 6.8-8.2.

• The Total Dissolved Solids range from 662 mg/l to 824 mg/l,

• The chloride content in the surface water for study area ranges from 210mg/l to 285 mg/l
highest from location SW8.

• The sulphate content in the surface water of the study area varies between 112 mg/l –
165 mg/l.

• The Total hardness ranges between 248 mg/l – 288.5 mg/l.

• The concentration of heavy metals like As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni and Se at all locations
are within the limits of IS 2296:1992.

Ground Water Quality

• The average pH ranges from 7.33-8.2.

• TDS value varied from 506 mg/l to 851 mg/l

• Chloride ranges 74 mg/L to 241 mg/L

• Total alkalinity as calcium carbonate values ranges from 116mg/l to 234mg/l

• Sulphates ranges within permissible limit (30 mg/l – 115.53 mg/l) in all 8 locations

• Total hardness ranges are between 182 mg/l – 455 mg/l.

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 6.8 to 8

• Conductivity of the soil samples ranged from 189 – 412 μS/cm

• The water holding capacity of the soil samples varied from 18.7-26.6 (%).

• Nitrogen content ranged from 26.4 kg/ha to 51.4 kg/ha

• Phosphorous ranged from 41.5 kg/ha  to 55.6 kg/ha

• Potassium content ranges from 41 kg/ha  to 61 kg/ha

Biological Environment

The species observed in the study area are mostly commercial crops and plantation crops and

breaks were also observed throughout the semi-evergreen and moist deciduous forest types.

There is no extinct flora and fauna species found in the study area.
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XV. 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 population of the project area is 1, 33,472.

 The male and female population is 66,922 and 66,550 respectively.

 The average family size is 4.07.

 The project area of 10 Km is fully rural and the main occupation is agricultural

and allied activities.

XVI. 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.

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
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Noise Environment

Baseline study showed that the noise levels in both Industrial area and in 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 1998 and extent of lease area is 6.73.5 Ha.  Land classifies as

a Government poramboke land. Mining Lease obtained from Tamil Nadu Government for 20

years. First Lease vide G. O. Ms. No.510/industries (H2) department, valid up to 02.09.2008 &

Renewal of quarry lease vide G.O. (3D) No. 21, industries (MME-1) dept dated 03.08.2009 for

20 years & the lease period is valid up to 31.08.2029.

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.

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.

XVII. 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. The existing plantation will be developed

inside the mining lease is about 0.50.0 ha, out of 6.73.5 ha. 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.

XVIII. Disaster Management Plan

The salient features of Disaster Management Plan include
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• 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

XIX. Corporate Environmental Responsibility

• TAMIN Thandrampattu site had no Relocation and Rehabilitation.

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

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

staff.

• Supportive industries like food supply and essential shops are economic growth in the

villages.   The site has provided road access to a few nearby village sites.

• TAMIN Provision for CSR activities are summarized as follows.

Project related ancillary services.

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+1444.03)/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)
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XX. 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 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.

***



                                                                       திட்ட சுருக்கம் 

                                           -தண்டராம்பட்டு கருப்பு கிரானைட் சுரங்கம் 

பக்கம் 1 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்ட சுருக்கம் 

 

6.73.5 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட தண்டராம்பட்டு கருப்பு கிராகைட் 

சுரங்கம் 

 

சர்டே எண் : 4/2 & 4/37 

கிராமம்: தண்டராம்பட்டு 

தாலுக்கா: தண்டராம்பட்டு 

மாேட்டம்: திருேண்ணாமகை 

மாநிைம்: தமிழ்நாடு 

 

 

 

 

திருவாளர்கள் தமிழ்நாடு கைிம நிறுவைம் 

எண் 31, காமராஜர் சானை, 

சசப்பாக்கம், 

சசன்னை - 600 005 

இந்த திட்டம் (EIA அறிேிப்பு 2006 மற்றும் அதன் திருத்தங்கள்) படி 1 (அ) சுரங்கங்கள் (B2) 

பிரிேின் காை அட்டேகணயின் கீழ் கூறப்பட்டது. டமலும் 2017ஆம் ஆண்டு மார்ச் 14 

ஆம் டததி ஹேளியாை S.O. 804 (E) அட்டேகணயின் கீழ் மீறல் பிரிேில் இத்திட்டம் 
ேருகிறது 

 

ஆடைாசகர்: 

HUBERT ENVIRO CARE SYSTEMS (P) LTD, CHENNAI 

நேம்பர் 2018 
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                                           -தண்டராம்பட்டு கருப்பு கிரானைட் சுரங்கம் 

பக்கம் 2 

திட்ட சுருக்கம் 

I. நிறுேைத்தின் பின்ைணி 

சுரங்கத்தின் சமாத்த பரப்பளவு 6.73.5 செக்டராகும். இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருவண்ணாமனை 

மாவட்டம், தண்டராம்பட்டு தாலுகா, தண்டராம்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள ச.சவ எண்: 4/2 & 4/37ல் 

அனமந்துள்ளது. தமிழ்நாடு கைிம நிறுவைத்துக்கு (TAMIN) குத்தனகக்கு தந்த  இந்நிைம் அரசால் 

புறம்சபாக்கு நிைசமன்று வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

குத்தனக பகுதியில் கருப்பு கிரானைட் உருவாக்கமாைது சவற்று நிைப்பரப்பால் சூழப்பட்ட  

நிைப்பரப்பாக குத்தனக பகுதி காட்சியளிக்கிறது. 02.09.2008 ஆம் சததி வனர சசல்லுபடியாகும் G. O. 

No.510 / சதாழிற்துனற (H2) துனறனய முதல் சுரங்க குத்தனக உரிமம் வழக்கப்பட்டது. மீண்டும் 

குவாரி குத்தனக G.O. (3D) No. 21, industries (MME-1)படி 31.08.2029 ஆம் சததி வனர, 20 ஆண்டுக்கு 

புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. குத்தனக ஆவணங்கள் இனணப்பு I ல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

31.12.2002ஆம் சததி சுரங்கத் திட்டத்திற்க்காை கடித எண். 19900 / MM2 / 2002–ன் படி, சசன்னை, 

புவியியல் மற்றும் சுரங்க ஆனணயர் ஒப்புதல் அளித்தார். சுரங்க குத்தனகனய புதுப்பிப்பதற்காக 
டாமின் GCDR 1999- 17 விதியின் கீழ் சுரங்கத் திட்டத்னத கடிதம் எண்: 12264/ML3/2007 நாள் 
26.7.2007ன்படி சமர்ப்பித்தது. 

 இதன் பின்ைர், TAMIN நிறுவைம் 2012-2013 - 2016-2017 ஆம் ஆண்டிற்காை சுரங்கத் திட்டத்னத-I  

கடிதம் எண்:4033 / ML3 / 2012 நாள் 17.04.2012ன்படி சமர்ப்பித்தது. சுரங்கத் திட்டத்தின் திருத்தப்பட்ட 

திட்டம் 2012-2013 - 2016-2017 ஆண்டிற்கு கடித எண் 4033 / ML3 / 2012, சததி 25.11.2014ன்படி 

சமர்பிக்கப்பட்டது. 

இனத கருத்தில் சகாண்டு இரு சுரங்கத் திட்டம் GCDR 1999- 17 விதியின்படி மற்றும் GCDR 1999 இன் 

விதி 18 (5) இன் கீழ், சுரங்கத்தின் திருத்தப்பட்ட திட்டம்- I மற்றும் 2017-2018 - 2021-2022 ஆண்டுக்காை 

சுரங்கதிட்டம்-II  தயாரிக்கப்பட்டு,ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

இந்த திட்டம் (EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் திருத்தங்கள்) படி 1 (அ) கைிம சுரங்கங்கள் (B2) 

பிரிவின் காை அட்டவனணயின் கீழ் கூறப்பட்டது. சமலும் 2017ஆம் ஆண்டு மார்ச் 14 ஆம் சததி 
சவளியாை S.O. 804 (E) அட்டவனணயின் கீழ் மீறல் பிரிவில் இத்திட்டம் வருகிறது. MoEF&CC யில் 

(Proposal No IA/TN/MIN/66276//2017) முன்னவக்கப்பட்டுள்ள மீறல் பிரிவு (B2, அட்டவனண 1 (அ)) 

விண்ணப்பப்படிவம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது: 17.07.2017. 

2017ஆம் ஆண்டு மார்ச் 14 ஆம் சததி சவளியாை அரசிதழ் S.O. 804 (E) மற்றும் 08.03.2018 

சவளியாை அரசிதழ் S.O. 1030 (E) மற்றும் 15 & 16.03.2018 சவளியாை OM F.No. Z-11013/22/2017-IA.II 

(M)யின் கீழ் MoEF&CCயாைது SEAC/SEIAA மதிப்பிடுகூறியது. பின்ைர் விண்ணப்பப்படிவம் 

ProposalNo.SIA/TN/MIN/23931/2018& File No. SEIAA-TN/F.No.1827/2013 கீழ் தமிழ்நாட்டில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 
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                                           -தண்டராம்பட்டு கருப்பு கிரானைட் சுரங்கம் 

பக்கம் 3 

இத்திட்டம் 26.04.2018 அன்று நனடசபற்ற 109 வது SEAC கூட்டத்திலும், 18.05.2018 அன்று நனடசபற்ற 

302 வது SEIAA கூட்டத்திலும் மீறல் பிரிவின் கீழ் மதிப்பிடப்பட்டது. 2009 ஆம் ஆண்டு சம 18ஆம் சததி 
கடிதம் எண்: SEIAA-TN / F.No.387 / ToR-387/2018 கீழ் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீு, மாற்று திட்டம், 

இயற்னக வள சமம்பாடு மற்றும் சமூக வளம் அதிகரிப்பு திட்டம் ஆகியனவ சகாண்ட EIA / EMP 

அறிக்னக தயாரிக்க ToR ஆைது வழங்கப்பட்டது.  SEIAA இணக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக TAMIN ஆைது 
கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்காை சதசிய அங்கீகாரம் வாரியம் (NABET) மற்றும் இந்திய தரக் 
கவுன்சில் (QCI), புது தில்ைி- அனமப்பின் அங்கிகாரம் சபற்ற சசன்னைனய சசர்ந்த M/s ெுபர்ட் 
என்விசரா சகர் சிஸ்டம்ஸ் (பி) ைிமிசடட்னட சுற்றுச்சூழல் ஆசைாசகர்களாக நியமித்துள்ளது.   

திட்ட சுருக்கம் மற்றும் திட்டம் எல்னைக்கு 15 கிசைாமீட்டர் சதானைவுக்குள் இருக்கும் 

சிறப்பம்சங்கள் அட்டவனண 1-ல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவனண - 1 திட்ட சுருக்கம் மற்றும் திட்ட எல்னைக்கு 15km ஆரம் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் 

எண் 
ேிேரங்கள் 

 

ேிேரங்கள் 

 

1.  அட்சசரனக 12°10’23.14”N 

2.  தீர்க்கசரனக 78°56’19.47”E 

3.  சராசரி கடல் மட்டத்திைிருந்து உயரம்     MSL இைிருந்து 191 மீ 

4.  நிை அனமப்பு    மனைப் பாங்காைது 

5.  நிை வனகப்பாடு    அரசு புறம்சபாக்கு நிைம் 

6.  குத்தனக பகுதியின் அளவு    6.73.5 செக்சடர் 

7.  சுரங்க குத்தனக (G. O. Ms. No.21) 
 

   03.08.2009 முதல் 31.08.2029 வனர 20 ஆண்டுகள். 

8.  
உற்பத்தி விவரங்கள் 1998 to 2012(M

3
) 

வனர உள்ள உற்பத்தி 
5639.997 

9.  
2011-2017 ஆண்டு சசயல் 
உத்சதசிக்கப்பட்ட உற்பத்தி 

9659 

10.  
முன்சமாழியப்பட்ட விற்பனைக்குகந்த 

உற்பத்தி சுரங்க திட்டம் (2012-2017) m3 
5841 

11.  
உண்னமயாை விற்பனைக்குகந்த 
உற்பத்தி (SOM-II 2017-2022) m3 

12363 

12.  
உண்னமயாை உற்பத்தி  (SOM-I 2017-2022) 

m3 
இல்னை 

13.  நீர் சதனவ 11.0 

14.   மின் சதனவ மூைம்DG Set  60 kVA (DG சசட் 1*125 kVA) 

15.  எரிசபாருள் சதனவகள் (Lts/Day) 200 

16.  மைித ஆற்றல் 35 

17.  நகராட்சி திட கழிவுப் சபாருட்கள் (Kg /day 16 

18.  கழிவு எண்சணய் உற்பத்தி (Lts/Y) 3.0 

19.  திட்ட சசைவு  (ைட்சம்) 99.97 
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20.  அருகில் உள்ள சநடுஞ்சானை 

1. SH 6B (தண்டராம்பட்டு - சகாட்டகுளம் 

சராடு) ≃ 0.05 km (East) 

2. SH 6A (திருவண்ணாமனை - அரூர் சராடு) ≃1.6km (SSW) 

21.  அருகிலுள்ள ரயில் நினையம் 
திருவண்ணாமனை ரயில் நினையம்  ≃ 16.6 km (NE)  

22.  அருகிலுள்ள விமாை நினையம் புதுச்சசரி  விமாை நினையம் ≃  97 Km (SE)  

23.  அருகில் உள்ள நகரம் / நகரம் திருவண்ணாமனை ≃ 12.9 km (NE)  

24.  
நீர் நினை 

 

1. சபான்ைியார் நதி≃ 5.8 Km (SW) 

2. சாத்தனூர் கால்வாய் ≃ 5.29 கிமீ (SW) 

3. சாத்தனூர் நீர்த்சதக்கம் ≃ 8.51 கிமீ (WNW) 

4. சாத்தனூர் அனண ≃ 9.3 கிமீ (WNW) 

5. அைாய் ஆர் ≃ 0.50 கிமீ (ஈ) 

6. ரம்பன் ஆர் ≃8.02KM (SSW) 

7. வரட்டா ஆர் ≃10.70KM (SW) 

8. சசய்யார் ஆர் ≃ 14.67 கிமீ (NW) 

25.  பூங்கா முதனை பூங்கா ≃ 9.4Km (WNW) 

26.  மனை/ பள்ளத்தாக்கு இல்னை (15 கிமீ எல்னைக்குள்  ) 

27.  சதால்சபாருள் இடங்கள் திருவண்ணாமனையார் சகாவில் ≃ 15.1 km (NE) 

28.  
சதசிய பூங்காக்கள் / வைவிைங்கு 
சரணாையங்கள் 

இல்னை (15 கிமீ எல்னைக்குள்) 

29.  

பாதுகாக்கப்பட்ட / பாதுகாக்கப்பட்டனவ 
வைத்துனற 

 

1. சபான்ைியார்  R.F. ≃ 0.23 km (W) 

2. ராதாபுரம்  R.F. ≃ 4.07 km  (E) 

3. சபருங்சகாளத்தூர்  சுவாமிமனைRF  ≃ 14.88 (SSW) 

4. சபருங்சகாளத்தூர் RF≃ 14.26 (S) 

5. அண்ணாமனை R.F. ≃ 12.2 km (NE) 

6. கவுத்தமனை & சதாக்கவாடி 

R.F. ≃ 11.8 km (NE) 

7. ராயண்டபுரம் R.F. ≃ 10.17 km (SSW) 

8. ராயண்டபுரம்R.F. ≃ 11.83 km (S) 

9. உச்சிமனை R.F. ≃ 7.71km (NNW) 

10. பூமனை RF ≃ 5.16 km (ESE) 

11. சபான்னையார்RF ≃ 7.14Km (NW) 

12. பிஞ்சூர்  RF ≃11.27Km(NW) 

13. பிஞ்சூர்  RF ≃12.68Km(NW) 

30.  பூகம்ப பகுதி நிை அதிர்வு மண்டைம்-II 

31.  ராணுவ தளங்கள் இல்னை (15 கிமீ ஆரத்திற்குள்) 

32.  மாநிைங்களுக்கு எல்னை 
 தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப்பிரசதசம்  

 ≃  NW இல் ~ 8.18 கிமீ. 
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II. நிறுேை ஹபாறுப்டபற்பு  

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்காக நிறுவைம் பிரதாை முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. நிறுவைம் 

சுற்றுச்சூழல் சட்டங்கனளக் கனடப்பிடிக்கும். இந்த சதாழில் வளர்ச்சி  பசுனம வனளயம் சமலும் 

அனைத்து சுற்றுச்சூழல் சட்டரீதியாை சதனவகள் சதாடர்ந்து சசயல்படுத்த முனைப்புடன் 
சசயல்படும். 

 

III. சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 

திட்ட எல்னைக்கு 15 கி.மீ. சதானைவுக்குள் அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 
இல்னை. சுரங்க குத்தனக எல்னைக்கு 15 கிமீ சதானைவுக்குள் எந்த மாநிை மற்றும் சதசிய 

எல்னைகள் ஏதும் இல்னை. EIA அறிவிப்பின் படி இத்திட்டம் சிறப்பு நிபந்தனைகள் மற்றும் சபாது 

நிபந்தனைகளுக்கு உட்படவில்னை. சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் மற்றும் திட்டத்தின் முக்கிய 

அம்சங்கள் அட்டவனண-2 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. சுரங்க எல்னையின் கூகிள் வனரபடம் படம்-1 

மற்றும் சுரங்க குத்தனக எல்னைக்கு 15 கி.மீ. சதானைவுக்குள்ள சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகளில் 

படம் -2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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படம் -1  - சுரங்க குத்தகக பகுதிகயக் காட்டும் கூகிள் படம் 
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படம் -2  சுரங்க குத்தகக எல்கைகளிைிருந்து-15 கி மீ உணர்திறன்   ஹதாகைேில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் பகுதிகள் 
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அட்டேகண-2 திட்ட எல்கைக்கு 15 கிடைாமீட்டர் ஹதாகைேில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகள் 

எண் பகுதிகள் 

ஹபயர் / 
அகட
யாளம் 

ோன்ஹேளி தூரம் (15 கி.மீ. 
முன்ஹமாழியப்பட்ட திட்ட இருப்பு எல்கை 

1 சர்வசதச மரபுகள், சதசிய 

அல்ைது உள்ளூர் 
சட்டங்களின் கீழ் 

சுற்றுச்சூழல், நிைப்பரப்பு, 

கைாச்சார அல்ைது பிற 

சதாடர்புனடய 
மதிப்பிற்குட்பட்ட பகுதிகள் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றை 

 

இல்னை 

 

ஏதும் இல்னை 

 

2 சுற்றுச்சூழல் 
காரணங்களுக்காை 

முக்கியமாை அல்ைது 
உணர்திறன் சகாண்ட 

பகுதிகள் - ஈரநிைங்கள், 

நீர்வழிகள் அல்ைது பிற 

நீர்நினைகள், கடசைார பகுதி, 
உயிரிைங்கள், மனைகள், 

காடுகள். 
 

ஆம் 

 
எண் திகசயில் தூரம் (Km) திகச 

1 சபான்ைியார் RF 0.23 W 

2 சத்தானூர் நீர்த்சதக்கம் 8.51 WNW 

3 அைாய் ஆர் 0.95 E 

4 
சதன்சபனண/ 

சபான்னையர் நதி 
5.8 SW 

5 பாம்பன் ஆர் 8.02 SSW 

6 முதனை பூங்கா 9.4 WNW 

7 வரட்டா ஆர் 10.70 SW 

8 ராயந்தபுரம் RF 10.17 SSW 

9 ராயந்தபுரம் RF 11.83 S 

10 
சத்தானூர் முக்கிய 

கால்வாய் 
5.29 SW 

11 சபாம்மனை RF 5.16 ESE 

12 ராதாபுரம் RF 4.07 E 

13 உச்சிமனை RF 5.37 N 

14 உச்சிமனை RF 7.71 NNW 

15 
புருங்சகாளதூர் 

சுவாமிமனை RF 
14.88 SSW 

16 சபருங்சகாளதூர் RF 14.26 S 

17 புண்ணியர் RF 7.14 NW 

18 பிஞ்சர்  RF 11.27 NW 

19 சசய்யார் RF 14.67 NW 

20 இனறயூர்மனை RF 10.87Km N 
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3 வளர்ப்பு,வளர்ப்பு, 

இைவிருத்தி, 
ஓய்சவடுத்தல், குளிர்காைம், 

குடிசயற்றம், 

இல்னை 

 

ஏதும் இல்னை 

 

4 கடற்கனரக்கு அப்பால்,  
கடற்கனர, கடல் அல்ைது 
நிைத்தடி நீர் 

இல்னை 

 

ஏதும் இல்னை 

 

5 மாநிைம், சதசிய எல்னைகள் இல்னை ஏதும் இல்னை 

6 சபாழுதுசபாக்கு அல்ைது  
சுற்றுைா பயணிகள் 

அணுகுவதற்காக 
சபாதுமக்கள் பயன்படுத்தும் 

வழிகள் அல்ைது வசதிகள் 

   ஆம் 

 

 திருவண்ணாமனை சகாவில் தினசயில் 15.1 கிமீ 
சதானைவில் அனமந்துள்ளது- NE 

 முதனை பூங்கா ~ 9.4 கி.மீ (WNW) 

 

7 ராணுவ தளங்கள் இல்னை ஏதும் இல்னை 

8 அடர்ந்த மக்கள்சதானக 
அல்ைது கட்டனமக்கப்பட்ட 

பகுதி 
 

ஆம் 

 

தண்டராம்பட்டு கிராமம் 1.6 கிமீ SSE தினசயில் உள்ளது. 

எண்  கிராமம் ஹபயர் 

 

தூரம் மற்றும் 
திகச 

மக்கள் 
ஹதாகக 

1. தண்டராம்பட்டு 1.6 (SSE) 8034 

2. கிழவணக்கம்பாடி 2.4 (NE) 4518 

3. ராதாபுரம் 3.1 (ESE) 5229 

4. தரடப்பட்டு 3.3 (N) 4086 

5. கண்னணக்கண்ட-ல் 4.8 (N) 1529 
 

9 பயன்பாட்டிற்கு மைிதைால் 
உருவாக்கப்பட்ட 
நிைப்பகுதிகளில் 
(மருத்துவமனைகள், 

பள்ளிகள், வழிபாட்டு 
இடங்கள், சமூக வசதிகள்) 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகள் 

ஆம் 

 

தண்டராம்பட்டு திட்டப்பகுதியில் இருந்து SSE 

தினசனய சநாக்கி 1.6 கி .மீ.  சதானைவில் அனைத்து 
வசதிகளும் உள்ளை. 

 

    10 முக்கியமாை, உயர்தர 

அல்ைது பற்றாக்குனற 
வளங்கனளக் சகாண்ட 

பகுதிகள் (நிைத்தடி நீர் 
ஆதாரங்கள், சமற்பரப்பு 

வளங்கள், காடுகள், 

விவசாயம், மீன்பிடி, 

சுற்றுைா, கைிமம்) 
 

ஆம் 

 

எண் திகசயில் தூரம் (Km) திகச 

1 சபான்ைியார் RF 0.23 W 

2 சத்தானூர் நீர்த்சதக்கம் 8.51 WNW 

3 அைாய் ஆர் 0.95 E 

4 
சதன்சபனண/ 

சபான்னையர் நதி 
5.8 SW 

5 பாம்பன் ஆர் 8.02 SSW 

6 முதனை பூங்கா 9.4 WNW 

7 வரட்டா ஆர் 10.70 SW 

8 ராயந்தபுரம் RF 10.17 SSW 

9 ராயந்தபுரம் RF 11.83 S 

10 சத்தானூர் முக்கிய 5.29 SW 
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கால்வாய் 

11 சபாம்மனை RF 5.16 ESE 

12 ராதாபுரம் RF 4.07 E 

13 உச்சிமனை RF 5.37 N 

14 உச்சிமனை RF 7.71 NNW 

15 
புருங்சகாளதூர் 
சுவாமிமனை RF 

14.88 SSW 

16 சபருங்சகாளதூர் RF 14.26 S 

17 புண்ணியர் RF 7.14 NW 

18 பிஞ்சர்  RF 11.27 NW 

19 சசய்யார் RF 14.67 NW 

20 இனறயூர்மனை RF 10.87Km N 
 

    11 
மண்டைங்கள் ஏற்கைசவ 
மாசுபாடு அல்ைது 

சுற்றுச்சூழல் சசதத்திற்கு 
உட்பட்டை. (தற்சபாது 

இருக்கும் சட்ட சுற்றுச்சூழல் 
தரநினைகள் மீறியுள்ளை) 

இல்னை 

 

இந்த குத்தனக பகுதியில் இருந்து 500 மீட்டர் 
சதானைவில் TAMIN சசாந்தமாை மற்சறாரு கருப்பு 
கிரானைட் குவாரி உள்ளது.    விவரங்கள் துனண 
இனணப்பு IV ஆக இனணக்கப்பட்டுள்ளை.  இரண்டு 
குத்தனக நிைத்னதயும் சசர்த்தால் சமாத்த பரப்பளவு 
25 Ha-க்கு குனறவாகசவ உள்ளது.   சுரங்கத் திட்டங்கள் 
சிறிய சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டிற்கு உட்பட்டை. 

    12 சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் 

(பூகம்பங்கள், சாகுபடி, 

நிைச்சரிவுகள், அரிப்பு, 

சவள்ளம் அல்ைது தீவிர 
அல்ைது பாதகமாை 

காைநினை நினைனமகள்) 

இல்னை 

 

இந்த பகுதி நிை அதிர்வு மண்டைம்-II (குனறந்த ஆபத்து)  

கீழ் வருகிறது. 

 

IV. கருப்பு கிராகைட் கைிம இருப்பு:- 

அட்டேகண-3 : 31.01.2017 அன்று சமம்படுத்தப்பட்ட புேியியல் கைிம இருப்பு  

எண் ேிேரங்கள் ககயிருப்பு (m3) மீட்பு @ 5% (Qty in m3) 

1 
இப்பகுதியில் சமாத்த புவியியல் 
கைிம இருப்புகள் 

8, 54, 081 42, 704 

2 
சுரங்கத் திட்ட காைத்திற்கு முன்சப 
எடுக்கப்பட்ட அளவு 

47, 340 2, 367 

3 
சுரங்கத் திட்ட காைத்தின் முதல் 
கட்டத்தின்சபாது எடுக்கப்பட்டனவ 

13, 765 688 

4 
சுரங்கத் திட்ட காைத்தின் இரண்டாம் 
கட்டத்தின்சபாது எடுக்கப்பட்டனவ 

46, 165 2, 308 

5 
திருத்தி அனமக்கப்பட்ட SOM-I (2017 

வனர) எடுக்கப்பட்ட அளவு 
1, 16, 824 5, 841 

புதுப்பிக்கப்பட்ட புேியியல் முன்பதிவுகள் 

31.01.2017 அன்று 
6, 29, 987 31, 500 
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அட்டவனண -4 : 31.01.2017 அன்று சவட்டி எடுக்க கூடிய சமம்படுத்தப்பட்ட கைிம இருப்பு 

எண் ேிேரங்கள் ககயிருப்பு (Qty in m3) மீட்பு @ 5% (Qty in m3) 

1 
சவட்டி எடுக்க கூடிய கைிம 
அளவு 

6, 52, 013 32,600 

2 
சுரங்கத் திட்ட காைத்திற்கு முன்சப 

சவட்டி எடுத்தது 
47, 340 2, 367 

3 
சுரங்கத் திட்ட காைத்தின் முதல் 

கட்டத்தின்சபாது எடுத்தது 
13, 765 688 

4 

சுரங்கத் திட்ட காைத்தின் 
இரண்டாம் கட்டத்தின்சபாது 

எடுத்தது 

46, 165 2, 308 

5 

மாற்றி அனமக்கப்பட்ட SOM-I 

(டிசம்பர் 2016 வனர) 
முன்பதிவுகளின் 

1, 16, 824 5, 841 

6 
புதுப்பிக்கப்பட்ட சுரங்க ஒதுக்கீடு 

31.01.2017 அன்று 
4, 27, 919 21, 396 

 

அட்டேகண -5 சுரங்க  முன்பதிவுகளின் சுருக்கம் 

எண் ேிளக்கம் கிராகைட் in m
3
 

1 சமாத்த புவியியல் கைிம இருப்பு 8,54,081 

2 சமம்படுத்தப்பட்ட புவியியல் கைிமங்களின்படி 31.01.2017 

அன்று 
6,29,987 

3 சவட்டி எடுக்கக் கூடிய சமாத்த கைிம இருப்பு 6,52,013 

4 சமம்படுத்தப்பட்ட சவட்டி எடுக்கக் கூடிய கைிம இருப்பு 4,27,919 

 

சுரங்க ஹசயல்முகற 

 

 

அனுப்புதல் 

வடிவனமத்தல் 

வடிவனமப்பு பகுதிக்கு சகாண்டு சசல்லுதல் 

இரண்டாவது சவட்டி எடுப்பு 

முதன்னம சவட்டி எடுப்பு - னவர கம்பி அறுப்பான் இயந்திரம் மூைம்  
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சுரங்க சசயல்பாட்டின் சபாது சதனவப்படும் சுற்றுச்சூழல் மட்டுபடுத்தும் பின்வரும் 
நடவடிக்னககள் ஆங்காங்சக எடுக்கப்படும். 

 உயரிய சதாழில் நுட்பத்துடன் கூடிய னவரகம்பி அறுப்பான் இயந்திரம் மற்றும் 
துனளயிடும் இயந்திரங்கள் உபசயாகித்தல். 

 கிரானைட் கல் அறுக்கும் சபாது புழுதி பறக்காமல் இருக்க நீர் சதளித்தல். 
 உற்பத்தியின் சபாது சவடி சபாருட்களின் உபசயாக அளவினை குனறத்தல். 
 இரண்டாம் பிரிவு சவட்டிற்கு பானற உனடக்கும் துகள் (Calcium Hydroxide) உபசயாகித்தல் 

அல்ைது காற்றழுதின் மூைமாக பானறனய பிரித்சதடுத்தல். 

 சுரங்க சானைகனள நல்ை முனறயில் பராமரித்தல். 
 சுரங்க சானைகளில் புழுதி பறக்காமல் இருக்க நீர் சதளித்தல். 
 சுரங்க கைரக வாகைங்கனள நல்ை முனறயில் பராமரிப்பதால், அதிகப்படியாை ஒைி 

மற்றும் அதிர்வுகனள கட்டுப்படுதைாம். 

 

V. ஹசயல்பாட்டின் அளவுடகால் சுருக்கம் 
 

31.12.2002ஆம் சததி சுரங்கத் திட்டத்திற்க்காை கடித எண். 19900 / MM2 / 2002–ன் படி, 

சசன்னை, புவியியல் மற்றும் சுரங்க ஆனணயர் ஒப்புதல் அளித்தார். சுரங்க குத்தனகனய 
புதுப்பிப்பதற்காக டாமின் GCDR 1999- 17 விதியின் கீழ் சுரங்கத் திட்டத்னத கடிதம் எண்: 

12264/ML3/2007 நாள் 26.7.2007ன்படி சமர்ப்பித்தது. இதன் பின்ைர், TAMIN நிறுவைம் 2012-2013 - 2016-

2017 ஆம் ஆண்டிற்காை சுரங்கத் திட்டத்னத-I  கடிதம் எண்:4033 / ML3 / 2012 நாள் 17.04.2012ன்படி 

சமர்ப்பித்தது. சுரங்கத் திட்டத்தின் திருத்தப்பட்ட திட்டம் 2012-2013 - 2016-2017 ஆண்டிற்கு கடித எண் 

4033 / ML3 / 2012, சததி 25.11.2014ன்படி சமர்பிக்கப்பட்டது.இனத கருத்தில் சகாண்டு இரு சுரங்கத் 

திட்டம் GCDR 1999- 17 விதியின்படி மற்றும் GCDR 1999 இன் விதி 18 (5) இன் கீழ், சுரங்கத்தின் 

திருத்தப்பட்ட திட்டம்- I மற்றும் 2017-2018 - 2021-2022 ஆண்டுக்காை சுரங்கதிட்டம்-II  

தயாரிக்கப்பட்டு,ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 1998-2010 காைத்தில் உற்பத்தி விவரங்கள் 

அட்டவனண-6 யில் காட்டப்பட்டுள்ளை.  முதல் சுரங்கத் திட்டத்தின் விவரங்கள் அட்டவனண 7-ல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. இரண்டாம் சுரங்க உற்பத்தித் திட்டத்தின் விவரங்கள் அட்டவனண 8-ல் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

அட்டேகண -6 1998-2010 காைகட்டத்திற்ல்  உற்பத்தி ேிேரங்கள் 

எண் காைம் Qty m
3
 

1 1998-1999 573.815 

2 1999-2000 540.627 

3 2000-2001 698.341 

4 2001-2002 263.47 

5 2002-2003 383.238 

6 2003-2004 405.581 
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7 2004-2005 151.937 

8 2005-2006 0 

9 2006-2007 0 

10 2007-2008 0 

11 2008-2009 525.984 

12 2009-2010 786.767 

13 2010-2011 761.982 

14 2011-2012 548.255 

ஹமாத்தம் 5639.997 

 

அட்டேகண -7 முன்ஹமாழியப்பட்ட மற்றும் ஆண்டு ோரியாை உற்பத்தி ேிேரங்கள்  
(SOM-I 2012-2017) 

எண் ஆண்டு 

மாற்றம் 
ஹசய்யப்பட்ட SOM-

I-ன்ல் 

பரிந்துகரக்கப்பட்
ட ROM அளவு (m3) 

ேிற்பகை 
அளவு @ 5% 

(m3) 

உள்ளப்படியாை 

ROM உற்பத்தி 
அளவு (m3) 

உள்ளப்படியாை 
ேிற்பகை 
உற்பத்தி அளவு 
@ 5%  

1 2012-2013 15580 779 15579 779 

2 2013-2014 27084 1354 27080 1354 

3 2014-2015 50077 2504 33125 1656 

4 2015-2016 50362 2509 28010 1401 

5 2016-2017 50250 2513 
13030 651 

As on 31.01.2017 

சமாத்தம் 193353 9659 116824 5841 

 

அட்டேகண -8 முன்ஹமாழியப்பட்ட உற்பத்தி ேிேரங்கள் (SOM-II 2017-2022) 

எண் ஆண்டு 
ROM உற்பத்தி 

(m3) 
மீட்பு சதேதீம் 

ேிற்பகை 
உற்பத்தி (m3) 

கிராகைட் 

நிராகரிப்பு (m3) 

1 2017-2018 50028 5% 2501 47527 

2 2018-2019 50121 5% 2505 47616 

3 2019-2020 50221 5% 2511 47710 

4 2020-2021 46754 5% 2338 44416 

5 2021-2022 50154 5% 2508 47646 

ஹமாத்தம் 247278 5% 12363 234915 

 

அட்டேகண 9 - ேருடாந்திர கழிவு உண்டாக்குதல் (SOM-II 2017-2022) 

எண் ஆண்டு 
SOM-II திட்டக் காைத்தில் கழிவுகள் உண்டாக்குதல் 

(m3) 

ஹமாத்தம் (m
3
) 
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டமற்கழிவு பக்க கழிவு கிராகைட் நிராகரிப்பு 

1 2017-2018 28387 12249 47527 88163 

2 2018-2019 20145 8294 47616 76055 

3 2019-2020 17038 14880 47710 79628 

4 2020-2021 13524 6316 44416 64256 

5 2021-2022 - - 47646 47646 

ஹமாத்தம் 79094 41739 234915 355748 

 

VI. நிைத்டதகேகள் 

திருவண்ணாமனை மாவட்டம் தண்டராம்பட்டு தாலுகா, தண்டராம்பட்டு கிராமத்தில் SF எண். 4/2 

& 4/37 என்ற இடத்தில் 6.73.5 செக்சடர் பரப்பளவில் கருப்பு கிரானைட் சுரங்கமைது அட்சசரனக  

12 ° 10'23.14 "N மற்றும் தீர்க்கசரனக 78 ° 56'19.47 "E யில் அனமந்துள்ளது. இந்த சுரங்கத்தின் 
வனரபடமாைது இந்திய Topo Sheet No.57L / 16 குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  தளத்தின்  உயரம் MSL 

இைிருந்து 191m க்கு சமல் உள்ளது.  நிை பயன்பாட்டு வடிவம் மாதிரி அட்டவனண -10ல் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேகண 10-: நிை பயன்பாட்டின் ேடிேம் 

எண் நிை உபடயாகம் தற்டபாகதய பகுதி (Ha.) பகுதி % 

1. சுரங்க பயன்பாட்டு பகுதி 3.89.0 57.76 

2. உள்கட்டனமப்பு 0.00.5 0.07 

3. சானைகள் 0.02.0 0.30 

4. பசுனம வனளயம் 0.50.0 7.42 

5. கழிவு சகாட்டும் இடம் 1.94.0 28.80 

6. பயன்படுத்த நிைம் 0.38.0 5.64 

ஹமாத்தம் 6.73.5 100 

 

VII.  நீர் டதகே 

அட்டவனண -11: நீர் சதனவ  

எண் ேிளக்கம் நீர் டதகே (KLD) 

1 குடிநீர் 0.2 

2 உட்புற சதனவ 1.3 

3 சானைகள் மீது தூசி அடக்குதல் 5.0 

4 பசுனம வனளயம் 22.6 

ஹமாத்தம் 29.1 

 

VIII.  மின்சாரம் மற்றும் எரிஹபாருள் டதகே 
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125 kVA திறன் சகாண்ட DG அனமப்பின் மூைமாக 60 kVA மின் சதனவ பூர்த்திச்சசய்யப்படுகிறது. 
ஆற்றல் சதனவ மற்றும் எரிசபாருள் விவரங்கள் அட்டவனண 12 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

அட்டேகண 12: மின்சாரம் மற்றும் எரிஹபாருள் டதகே 

எண் ேிேரங்கள் தற்டபாதுள்ள 

1 மின் சதனவ (kVA) 60 

2 DG திறன் (kVA) 1*125 

3 டீசல் (ைிட்டர்ஸ் / நாள்) 200 

 

IX. மைித ஆற்றல் 

மைிதவள விவரங்கள் அட்டேகண 13 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

அட்டேகண -13 திட்டத்தின் மைித டதகே 

எண் ேிளக்கம் நபர்களி ன் எண்ணிக்கக 

1  சுரங்க சமைாளர் 1  

2  சுரங்க முன்ைவர் 1  

3  இயக்குபவர்கள் மற்றும்  ஓட்டுநர்கள் 7 

4  கல் உனடக்கும் சதாழிைாளர்கள் 26  

ஹமாத்தம்              35  

 

X. திடக்கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமைாண்கம 

திட கழிவு டமைாண்கம 

அட்டேகண -14 திட கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமைாண்கம 

எண் வனக அளவு கிசைா/ நாள் அகற்றும் முனற 

1 
மக்கும் தன்னம 
உனடய கழிவு 

4.0 
குப்னபத்சதாட்டி (உணவு கழிவு உட்பட) 

2 
மக்கும் தன்னம 
இல்ைா கழிவு 

12.0 

மறுசுழற்சி சசய்வதற்காை TNPCB 

அங்கீகாரம் சபற்ற முகவர்களால் 

அகற்றப்படும் 

ஹமாத்தம் 16.0  

குறிப்பு : CPCB ேழிகாட்டுதைின் படி: (MSW) சராசரி திடக்கழிவு உற்பத்தி / நாள் = 0.45 

XI. தஙீ்கு ேிகளக்கும் கழிவு டமைாண்கம 

தீங்கு வினளவிக்க கூடிய கழிவுப் சபாருட்களின் வனக மற்றும் அளவு அட்டவனண -15இல் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேகண -15: தஙீ்கு ேிகளக்கும் கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமைாண்கம 

கழிவு 
ேகக எண் 

ேிளக்கம் 
அளவு 

(L/Year) 
அகற்றும் முகற 



                                                                       திட்ட சுருக்கம் 

                                           -தண்டராம்பட்டு கருப்பு கிரானைட் சுரங்கம் 

பக்கம் 16 

5.1 
கழிவு 

எண்சணய் 
3.0 

சகாள்கைன்களில் சசகரிக்கப்படும். மறுசீரனமப்பு / 

மறுசுழற்சி சசய்வதற்காை TNPCB அங்கீகாரம் 
சபற்ற முகவர்களால் அகற்றப்படும் 

 

XII. மாற்று இடங்கள் பற்றிய பகுப்பாய்வு 

சுரங்கள் ஏற்கைசவ நிறுவப்பட்ட கருப்புக்கல் சுரங்கம் ஆகும்.  எைசவ மாற்று இடங்கள் 
பற்றிய ஆய்வு சசய்யப்படவில்னை. 

XIII.  திட்ட ஹசைவு 

திட்டத்தின் சமாத்த முதலீடு (மூைதை) 99.97 ைட்சம் ஆகும். திட்டத்தின் முதலீடு அட்டவனண 
16 இல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேகண -16: மூைதை முதலீட்டு திட்டம் 

எண்   ஹசைவு ேிேரம் ஹசைவு இைட்சத்தில் 

  I.   நினையாை சசைவு விவரம் 

1 

நிைத்தின் வினை (குத்தனக சதானக) --- 

சதாழிைாளர் சகாட்டனக 50,000 

சுகாதார வசதிகள் 50,000 

சவைிக்காை சசைவு 1,25,000 

கூட்டுத்சதானக 2,25,000 

  II.    மாறுபடும் தன்னமயுள்ள சசைவு விவரம் 
 

1 

சசயல்பாட்டு சசைவு 

இயந்திரங்கள் 95,67,000 

கூட்டுத்சதானக 95,67,000 

2 

EMP சசைவு 
 

பசுனம வனளயம் 30,000 

நீர் சதளித்தல் 50,000 

நீர் தர சசாதனை 25,000 

காற்று தர சசாதனை 25,000 

சப்தம் / அதிர்வு சசாதனை 25,000 

கூட்டுத்சதானக 1, 55, 000 

3 CSR நடவடிக்னககள் 50,000 

ஹமாத்தம் 99,97,000/- ≃ Rs. 1 சகாடி 

XIV. அடிப்பகட கூராய்வு 

ோைியல் சூழல் 

இச்சுரங்கத்தின் வாைியல் சூழனை ஆகிய காற்றின் சவகம், காற்றின் தினச மற்றும் 
சவப்பநினை ஆகியனவ கண்டுப்பிடிப்பதற்கு ஆராய்ச்சி சசய்யப்பட்டது.  சுரங்கத்திற்கு அருகில் 
உள்ள வாைியல் ஆராய்ச்சி னமயமாைது கள்ளக்குறிச்சில் அனமந்துள்ளது. சுரங்கத்தில் 
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காற்றின் தினசயாைது சதன்சமற்கிைிருந்து வடகிழற்க்கிற்கு ஆண்டின் சபரும்பான்னமயாை 
காைங்களில் விசுகிறது என்று அறியப்படுகிறது. 
ஆய்வின் காைம் ஜூன் முதல் ஆகஸ்டு 2018 வனர ஆகும்.  ஆய்வு காைமாைது (ஆதாரம்: 

www.wunderground.com). இந்த ஆய்வு காைத்தில் அதிகபட்ச சவப்பநினை 37 o
C.  குனறந்தபட்ச 

சவப்பநினை 25o
C ஆகும்.  சார்பு ஈரப்பதம் 69.67% ஆகும். ஆய்வு காைத்தில் சராசரி காற்றின் 

சவகம் 4.1 m / s.   ஆய்வு காைத்தில் சமசைாங்கிய காற்று சதன்சமற்க்கு தினசயிைிருந்து விசும் 
எை அறியப்பட்டுள்ளது. 

சுற்றுச்சூழல் காற்றின்  தன்கம 

ஆய்வு காைத்தில் அனைத்து கண்காணிப்பு இடங்களில் PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, PB, O3, NH3, 

C6H6, C20 H12, N, ஆகியவற்றின் அதிகபட்ச சசறிவுகள், சதாழில்துனற, வர்த்தக மற்றும் குடியிருப்பு 

பகுதிகளுக்காை சதசிய சுற்றுச்சூழல் காற்று தரநினை குனறவாகசவ வருகிறது. ஆய்வக 
பகுதியில் 2009 ஆம் ஆண்டின் NAAQS கூறியுள்ள 12 சுட்டளவுகள் 8 இடங்களில் சுற்றுச்சூழல் 
காற்று தரம் கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளது.  PM2.5 (12.8-39.4 μg / m³), SO2 (3.5 - 15.7μg / m³), NO2 (12.4 - 

29.2 μg / m³), CO (0.24 - 0.35 mg / m3), அனைத்து அளவுகளும் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் முதல் ஆகஸ்டு 

வனரயிைாை ஆய்வு காைத்தில் அனைத்து கண்காணிப்பு இடங்களிலும் சதாழில்துனற, வர்த்தக 

மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்காை சதசிய சுற்றுச்சூழல் தரநினை தரத்திற்குள்சளயும் 

இருக்கின்றது. 

ஒைி சூழல் 

ஆய்வு காைத்தில் (ஜூன்-ஆகஸ்ட் 2018) திட்டத்தின் தளத்தின் 10 கிமீ ஆரம் உள்ள 8 
இடங்களில், துல்ைியமாை இனரச்சல் அளவு மீட்டனரப் பயன்படுத்தி தற்சபாதுள்ள 
சுற்றுச்சூழல் அளவுகள் கண்காணிக்கப்பட்டது. 

சதாழிற்சானை பகுதிகள் பகல்சபாழுது இனரச்சல் அளவுகள் 53 dB (A) மற்றும் இரவு சநர இனரச்சல் 
அளவு 47 dB (A) உள்ளது, இனவ MoEF & CC இல் வனரயறுக்கப்பட்ட வரம்பாை பகல்சபாழுது 
இனரச்சல் அளவுகளாை 75 dB (A) மற்றும் இரவு சநர இனரச்சல் அளவு 70 dB (A) ஆகியனவ 
குனறவாகசவ உள்ளது.   
குடியிருப்பு பகுதிகள் பகல்சபாழுது இனரச்சல் அளவுகள் 49 dB (A) முதல் 53 dB (A)  ஆகவும், இரவு 

சநர இனரச்சல் அளவு 41 dB (A) முதல் 43 dB (A)  ஆகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது, இனவ CPCB இல் 

வனரயறுக்கப்பட்ட வரம்பிற்க்குள்ளாகசவ இருப்பதாகசவ அறியப்படுகிறது.  
ஆய்வின் காைத்தில் சமற்சகாள்ளப்பட்ட ஆய்வில், சதாழில்துனற பகுதி, வர்த்தக மற்றும் 
குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள சுற்றுப்புற சத்தம் அளவுகள் CPCB ஆல் வனரயறுக்கப்பட்ட 
அளனவ விட சற்று அதிகமாக காணப்படுகிறது. 

நீரின் சுற்றுச்சூழல் 

8 இடங்களில் நிைத்தடி நீர் மற்றும் 08 இடங்களில் சமற்பரப்பு நீர் ஜூன் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

மதிப்பிடப்பட்டது. ஐ.எஸ்.ஐ. (ISI) இல் பரிந்துனரக்கப்பட்ட தரநினைகளின் படி ஆய்வகத்தின் 

மாதிரி சசகரிக்கப்பட்டு, பாதுகாக்கப்ட்டு மற்றும் ஆய்வகத்தில் ஆய்வு சசய்யப்பட்டை. 

சமற்பரப்பு நீரின் தரம் 

http://www.wunderground.com/
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 pH 6.8 முதல் 8.2 வனர சவறுப்படுகிறது. 
 சமாத்த கனரந்த திட அளவு 662 mg / l முதல் 824 mg / l வனர உள்ளது. 
 ஆய்வு பகுதியில் சமற்பரப்பு நீர் குசளானரடு உள்ளடக்கம் 210mg / l முதல் 285 மிகி / எல் 

வனர உள்ளது. அதிகபட்ச அளவு SW8 இடத்தில் சபறப்பட்டதாகும். 
 ஆய்வு பகுதியில் சமற்பரப்பு நீர் சல்சபட் உள்ளடக்கம் 112 mg / l முதல் 165 mg / l வனர 

சவறுப்படுகிறது. 

 சமாத்த கடிைத்தன்னம 248 mg / l முதல் 288.5 mg / l வனர சவறுப்படுகிறது. 
 எல்ைா இடங்களிலும், சிடி, சி, பிபி, எம்.என், எச்.ஜி., என்.ஐ. மற்றும் சச சபான்ற கைரக 

உசைாகங்களின் சசறிவு IS 2296: 1992 இன் வரம்புகளாகும். 

நிைத்தடி நீர் தரம் 

 7.33 முதல் 8.2 வனர சராசரியாை pH வரம்புகள் சவறுபடுகிறது. 

 TDS மதிப்பு 506 mg / l முதல் 851 mg / l வனர சவறுபடுகிறது 

 குசளானரடு 74 mg / L முதல் 241 mg / L வனர சவறுபடுகிறது 

 கால்சியம் கார்பசைட் மதிப்புகளின் சமாத்த ஆல்கைிைிட்டி 116mg / l முதல் 234mg / l வனர 

 8 இடங்களில் அனுமதிக்கப்படும் வரம்புகளில் (30 mg / l முதல் 115.53 mg / l வனர) 

 சமாத்த கடிைத்தன்னம எல்னைகள் 182 mg / l முதல் 455 mg / l வனர சவறுபடுகிறது 
 

நிை சுற்றுச்சூழல் 

தாவர வளர்ச்சி, விவசாய நனடமுனறகள் மற்றும் உற்பத்தி சநரடியாக மண் வளத்னதயும் 

தரத்னதயும் சார்ந்திருக்கின்றது. ஆகசவ மண் வளத்தின் மதிப்படீு மிக முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தது. ஆய்வக பகுதியில் எட்டு (08) இடங்களில் மண் மாதிரி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை 
ஆராய்ந்ததில், 

 மண் மாதிரிகள் pH 6.8 முதல் 8 வனர இருந்தை 

 மண்ணின் கடத்தும் திறன் மண் மாதிரிகள் ஆய்வு சசய்யும் சபாது மண்ணின் கடத்தும் 
திறன் 189 முதல் 412 μS / சச.மீ வனர இருந்தை 

 மண் மாதிரிகள் நீர் தக்க னவக்கும் தன்னம 18.7 முதல் 26.6 (%)வனர இருந்து 

சவறுபடுகின்றது. 

 னநட்ரஜன் அளவு 26.4 Kg per Ha. முதல் 51.4 Kg per Ha. வனர இருந்தை. 
 பாஸ்பரஸ் எக்டருக்கு 41.5 Kg per Ha. முதல் 55.6 Kg per Ha. வனர இருந்தை 

 சபாட்டாசியம் உள்ளடக்கம் 41 Kg per Ha. முதல் 61 Kg per Ha. வனர இருந்தை 

உயிரியல் சுற்றுச்சூழல் 

ஆய்வு பகுதியில் காணப்பட்ட இைங்கள் சபரும்பாலும் வணிக பயிர்கள் மற்றும் சதாட்டக்கனை 

பயிர்கள் ஆகும்.  ஆய்வு பகுதியில் அழிந்து வரும் தாவரங்கள் மற்றும் விைங்கிைங்கள் இைங்கள் 
இல்னை. 

XV. சமூக ஹபாருளாதார சூழல் 
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சமூக மற்றும் சபாருளாதார நினைனமகள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியிலுள்ள சபாருளாதார நினை 

ஆகியவற்னறக் னகயாளும் அம்சங்கனள மதிப்பிடுவதில் சமூக-சபாருளாதார ஆய்வு 

சமற்சகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வு, மக்கள்சதானக கட்டனமப்பு, உள்கட்டனமப்பு வசதிகள் மற்றும் 

மைித ஆசராக்கியத்தின் நினை மற்றும் சவனைவாய்ப்பு, தைி மைித வருமாைம், விவசாயம், 

வணிகம் மற்றும் சதாழில்துனற வளர்ச்சினயப் சபான்ற ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டை.  சமற்கண்ட 
ஆய்வுகள் சமூக சபாளாதார மற்றும் மைித நைன்கனள எவ்வாறு இச்சுரங்கம் 
சமம்படுத்துகின்றது என்பதனை கண்டறிய உதவுகின்றது. 
 

 மக்கள்சதானக கட்டனமப்பு 

 உள்கட்டனமப்பு வசதிகள் 

 சபாருளாதார நினை 

 சுகாதார நினை 

 கைாச்சார பண்புக்கூறுகள் 

ஆய்வு பகுதியின் சமூக ஹபாருளாதார ேிேரங்கள்: 

 திட்டப்பகுதியின் மக்கள் சதானக 1, 33,472. 

 ஆண் மற்றும் சபண் மக்கள் சதானக முனறசய 66,922 மற்றும் 66,550 ஆகும். 

 சராசரி குடும்பத்தின் அளவு 4.07 ஆகும். 

 திட்டப்பகுதி 10 கி.மீ முழுவதும் கிராம சூழல் உள்ளது.  இங்கு முக்கிய 
சதாழில் விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த சதாழிற்களாகும் 

XVI.  எதிர்டநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் 

காற்றின்  சூழல் 

பிரதாைமாக சுரங்கத் சதாழிைில் காற்றில் உள்ள சவளிப்பாடுகள் சவடித்தல், துனளயிடுதல், 
கல் ஏற்றுதல் மற்றும் சபாக்குவரத்து சபான்றனவகளால் ஏற்படுகின்றது.  கம்பரஸர்கள் மற்றும் 
ஜாக் செம்பர்கள் துனளயிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றை. சுரங்க இயக்கத்தில் ஏற்படும் 
தூசிகனள கட்டுப்படுத்தல் அட்டவனண 17 ல் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேகண -17 :  சுரங்க தூசி கட்டுப்பாடு 

எண் நடேடிக்கககள் சிறந்த நகடமுகறகள் 

1 துனளயிடுதல் 
 துனளயிடும் இயந்திரங்கள் புழுதி உருஞ்சன்கள் 

சபாருத்தப்படசவண்டும் (உைர் அல்ைது ஈர அனமப்பு) 

2 சவடித்தல் 

 சவடித்தல் முன் தண்ணரீ் சதளிப்பு 
 சபாக்குவரத்துக்கு முன்ைர் சவடித்துள்ள சபாருள் மீது 

தண்ணரீ் சதளிப்பு 
 சவடிப்பு நுட்பத்னத பயன்படுத்துதல் 

3 
சுரங்க 
சபாருட்கள் 

 சிதறனைத் தவிர்ப்பதற்காக ைாரிகள் / டம்ப்பர்கனள 
தார்பாய்கனள சகாண்டு மூடுவது 

 சுரங்கத்தில் உள்ள சராடுகனள சகட்டிப்படுத்தல் 

 வாகைங்களில் சவகக் கட்டுப்பாடு 

 சானையின் இருபுறத்திலும் சபாருத்தமாை அகைமாை பசுனம 
வனளயத்னத உருவாக்குதல், இது காற்றின் சவகத்னத 
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கட்டுபடுத்துவசதடு தூசிகனளயும் பரவாமல் தடுக்கும் 

ஒைி சூழல் 

அடிப்பனட கூராய்வின் முடிவுகள் ஒைி அளவாைது சதாழிற்சானைப் பகுதியிலும் குடியிருப்பு 

பகுதிகளிலும் உள்ள ஒைி அளவுகள் CPCB ஆல் வனரயறுக்கப்பட்ட அளனவ சற்சற மீறுவதாக 

சதரிவிக்கிறது. சதாழிைாைர்கள் உடல்நைம் மற்றும் பாதுகாப்பு நிர்வாக தரநினை 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்குமாறு சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றை. 

நிை உபடயாகம் 

1998 ஆம் ஆண்டு முதல் சுரங்கம் சசயல்ப்பாட்டில் உள்ளது.  குத்தனக நிைப்பரப்பு 6.73.5 

செக்சடர் ஆகும்.  தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து குத்தனக சபற்ற காைம் 20 ஆண்டுகள்.  இது 

அரசாங்க புறம்சபாக்கு நிைமாக வனகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  முதல் குத்தனக அரசானண எண் 
510 / சதாழிற்துனற (H2) துனற, 02.09.2008 வனர உரிமம் வழங்கப்பட்டது.  இரண்டாவது 
குத்தனக அரசானண எண் (3D) No. 21, industries (MME-1) நாள் 03.08.2009, குத்தனக உரிமம் 20 
ஆண்டுகளுக்கு புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  இக்குத்தனக 31.08.2029 வனர சசல்லுபடியாகும்.  
 

கழிவுநீர் டமைாண்கம 

கழிவுநீர் (1.27 KLD) சசப்டிக் சதாட்டிற்கு அனுப்பப்படுகிறது.  சுரங்க திட்டத்தில் எந்தசவாரு சசயல்  

கழிவு உற்பத்தி ஆகுவது இல்னை. 
 

உயிரியல் சூழல் 

சுரங்க பகுதியில் காணப்படும் தாவர / விைங்கிைங்களுக்கு பாதகமாை வினளவுகனள 
குனறக்க சுரங்கத்திைிருந்து உருவாகும் தூசியினைனய கட்டுபடுத்த நீர் சதளித்தல் மற்றும் நீர் 
சதளிக்க அனமப்புகள் ஆகியனவ உருவாக்கப்படும் இவ்வனமப்புகள் சுரங்க குத்தனக பகுதியில் 
நிறுவி தூசியால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் இல்ைாமல் பார்த்து சகாள்ளப்படும்.  

திட / தஙீ்கு ேிகளேிக்கும் கழிவு டமைாண்கம 

திட கழிவுகள் மற்றும் உணவு கழிவுகள் கழிவு சதாட்டிகள் மூைம் அகற்றப்படும். 
 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

தமிழ்நாடு மாநிை மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (TNPCB) விதிகளின் படி சுற்றுச்சூழல் காற்று, நீர், 

கழிவுப்சபாருள் தரம் மற்றும் ஒைி தரத்தினை கட்டுபாட்டில் னவக்க ஒரு கண்காணிப்பு 

அட்டவனண பராமரிக்கப்படும். 

XVII. பசுகம ேகளயம் டமம்பாடு 

இப்பகுதியில் உள்ள சுரங்க நடவடிக்னக முடிவனடயும் வனர பசுனம வனளய திட்டம் சதாடரும்.  

இந்த திட்டத்னத வடிவனமப்பதில், வைத் துனறயுடன் முனறயாை ஆசைாசனை மற்றும் 

ஒருங்கினணப்பு சசய்யப்படும்.  தற்சபாதுள்ள பசுனம வனளயம் சமம்படுத்தப்பட்டு குத்தனக 
பரப்பளவாை 6.73.5 செக்டரில் 0.50.0 செக்டரில் நிறுவப்படும்.  தாவரங்கள் அழகியல், 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சபாருளாதார மதிப்பு வழங்குமாறு சதர்ந்சதடுக்கப்படும்.  இவ்வாறு 
உருவாக்கப்பட்ட பசுனம வனளயம் தூசு மற்றும் ஒைி மாசுகனள கட்டுபடுத்த உதவுகின்றை.  
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XVIII. டபரிடர் டமைாண்கம திட்டம் 
 

சபரிடர் சமைாண்னம திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு; 

 அவசர பணி நிறுத்தம் நனடமுனற 

 தீ அனணப்பு அனமப்பு முனற  

 சபரிடர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் சபரிடர் தகவல் அளித்தல் 

 அருகில் உள்ள சதாழிற்சானைகளிைிருந்து அவசர உதவிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள 

சதாழிற்சானைகசளாடு சதாடர்பு னவத்தல். 
. 

XIX. ஒன்றுப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு  
 TAMIN தண்டராம்பட்டு தளத்தில் இடமாற்றம் மற்றும் மறுவாழ்வு திட்டங்கள் 

சதனவப்படவில்னை. 
 சபரும்பாைாை கிராமங்கள் தண்டராம்பட்டில் பரஸ்பர பயன் அனடந்தை, சுரங்கம் 

சசயல்ப்பட்டால் கிராமங்களுக்கு மனறமுக சவனைகள் வழங்கியுள்ளை.  கிராமங்களில் 
சுரங்க ஊழியர் தங்குவதற்கு இடம் அளிக்கின்றை. 

 உணவு வழங்கல் மற்றும் அத்தியாவசிய கனடகள் சபான்றனவகள் நிறுவப்படுவதால் 
கிராமங்களில் சபாருளாதார வளர்ச்சி உண்டாகும்.  அருகிலுள்ள சிை கிராமங்களுக்கு 
அணுகுசானை இச்சுரங்கம் வழங்குகின்றது. 

 தமிழ்நாடு கைிம நிறுவைத்தின் கூட்டாண்னம சமூக சபாறுப்பின் (CSR) சுருக்கம் 
பின்வருமாறு.  

 

 

 

 

திட்டம் சம்பந்தப்பட்ட துனண சசனவகள். 

CSR நிதிக்காை ஒதுக்கீடு  கம்பைி சட்டம், 2013 பிரிவு 135 (5) 
சதாடர் மூன்று நிதி ஆண்டுகளில் நிறுவைத்தின் சமாத்த நிகர இைாபத்தில் குனறந்தது 2%. 

ஆண்டு 
சராசரி ைாபம் 
(இைட்சத்தில்) 

ஆரம்ப 
இருப்பு 

ஒதுக்கப்
பட்டது 

ஹசைேிடப்பட்ட பணம் 

ஹசலுேிடப்
பட 

டேண்டிய 
பணம் 

இறுதி 
இருப்பு 

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 

(சிவகங்னக கல்யாண 

மண்டபம்) 
2015-2016 1045.24 1411110 2090480 

 
210000 3291590 
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XX. உத்டதசிக்கப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் நன்கமகள் 

 குவாரி நடவடிக்னககள் உள்ளூர் மக்களுக்கு சநரடியாக 35 நபர்களுக்கு சவனைவாய்ப்பு 

அளிப்பதாக இருக்கும். 

 திறன் சபற்ற மற்றும் திறன் சபற்று வரும் சதாழிைாளர்கள் எை சுரங்கங்களில் 

பணியாற்றுசவார் சநரடி பயைாளிகள். 

 தைிநபர் வருமாை முன்சைற்றம். 

 சுரங்க பணியின் மூைம் சமனை வாய்ப்பு, குடிநீர் வசதி, சானை வசதி சபான்ற சமூக 
முன்சைற்ற நைன்கள் சதாடர்ந்து உருவாகும்.  

 இத்திட்டம் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக இணக்கமாைதாகவும், நிதி ரீதியாக சாத்தியமாைதாகவும், 

கட்டுமாைத் துனறக்கு பயன்யுள்ள வனகயிலும் இருக்கும்.  இத்திட்டத்தின் மூைம் 
மக்களுக்கு மனறமுக முனறயில் நன்னம பயக்கும் என்று முடிவு சசய்யைாம். 

 

*** 

(110.61+1581.08+14
44.03)/3 

2016-2017 

1508.18 

3291590 3016253 

900000 5360000 

47843 (1581.08+1444.03+1
499.27)/3 

(ஊைமுற்சறார் நைன் 
துனற - 7 ைட்சம் 
மற்றும் பசுனம   

வளர்ச்சி - 2 ைட்சம்) 
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