திட்ட சுபேக்கம்

அத்திப்டி கல் குயாரி

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீ ட்டு அறிக்ககயின்
திட்டச்சுருக்கம்
1.00.0 ஹெக்டடர் பரப்பளவு ஹகாண்ட
அத்திப்டி கல் குயாரி
சர்டவ எண்: 45/2C (குதி -6)
கிராமம்

: அத்திப்டி

தாலுகா: திருயண்ணாநல
மாவட்டம்: திருயண்ணாநல
மாநிலம்: தமிழ்நாடு

திரு. செ. ெதீஷ்

ாபானணன்,

S/o. திரு. செல்யம்
ம்ர் 15, சனககாபுபம் 11ஆயது சதரு
திருயண்ணாநல -606 601
(இந்த திட்டம் (EIA அறிவிப்பு 2006 மற்றும் அதன் பின்டசற்கக) படி 1 (அ) சுரங்கங்கள்
(B1) பிரிவின் கால அட்டவகை மற்றும் 12 டிசம்பர் 2018 அன்று ஹவளியிட்ட O.M F.No.
L-11-11/175/2018-IA-II (M) கீ ழ் கூறப்பட்டது)

சுற்றுச்சுழல்தாக்கஅறிக்ககஆடலாசகர்
ெுபர்ட்என்விடராடகர்சிஸ்டம் (P) LTD, ஹசன்கை
செப்டம்ர் 2021
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திட்டச்சுருக்கம்
1.

திட்டவிளக்கம்

சுங்கத்தின் மொத்தபப்பரவு 1
திருயண்ணாநல ொலட்டம்,

.00.0

மெக்டொகும். இது திழ்நொட்டில் உள்ர

திருயண்ணாநல தொலுகொ,

அத்திப்டி

கிொத்தில்

உள்ர ச.வல ண்: 45/2C(குதி -6) இல் அமந்துள்ரது.
தநிழ்

ாடு

சிறு

கிந

சலுலக

யிதிகள்,

1959

இன்

யிதி

8-c

(3b)

இன்

டி,

அங்கீ கரிக்கப்ட்ட சுபங்கத் திட்டத்லத 90 ாட்களுக்குள் தனாரிக்க துல்ினநா குதி
தகயல்

ததாடர்ன

கடிதத்லத

திருயண்ணாநல

துலண

இனக்குர்

RC No.184/கிநம் /2020 - தததினிட்டு:15.12.2020.
அமதத்மதொடர்ந்து, திபே. தச. சதீஷ் ாபானணன் இந்த பகுதிக்கொன சுங்கத்திட்டத்மத
சர்ப்பித்தொர். 04.02.2021 அன்று திருயண்ணாநல ொலட்டம் புலிில் ற்றும் சுங்க
துமை இக்குநர் /உதலி இக்குநர்கடித ண்

Rc.

No.

184/கிநம்

/2020

பயம்

சுங்கதிட்டம் அங்கீ கரிக்கப்பட்டது.
EIA

அமிலிப்பு 2006

இன்படி 1 ( அ)

சிறு

கனிங்கரின்

சுங்க

குமிப்பிடப்படும் திட்டங்கள் ற்றும் அதன் திபேத்தங்கள் ற்றும்
மலரிிட்டுள்ர
கபேத்தில்

F.No

மகொண்டு

L-11011/175/2018-IA-II
இந்ததிட்டம்

(M),

‘B2’

சிறு

கீ ழ்

அதன் பின்னர் O.M

வததிிட்டது: 12.12.2018

அட்டலமை 1 (a)

லமகின்

கிரஸ்டமக்

கனிங்கரின்

சுங்க'B1'

லமகில் உள்ரது.
இத்திட்டம் 13.07.2021 அன்று நமடமபற்ம

219லது SEAC கூட்டத்திலும், 11.08.2021 அன்று

நமடமபற்ம 453 லது SEIAA கூட்டத்திலும் திப்பிடப்பட்டது .வலும் 21.08.2021 ஆம் வததி
கடித ண் . SEIAA-TN/F.No.8366/SEAC/ToR-1012/2021-ன் கீ ழ்

EIA/EMP அமிக்மக தொரிக்க

ToR

ஆனது லறங்கப்பட்டது.
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அத்திப்டி கல் குயாரி

லமவு

EIA

/

EMP

அமிக்மக க்கள் கபேத்துக்வகட்புக்கு கூட்டத்திற்கொக

சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ரது.

க்கள் கபேத்துக்வகட்புக்கு கூட்டம் நிமமலமடந்த பின்னர்

மபொது க்கரொல் வகட்கப்பட்ட வகள்லிகளும் அதற்கொன பதில்களும்
இமைக்கப்படும்.

(PH)

EIA அமிக்மகில்

இறுதிில் சுற்றுச்சுறல் தொக்க திப்பீடு அமிக்மக

TNSEAC-க்கு

சுற்றுச்சுறல் அனுதி மபறுலதற்கொக சர்ப்பிக்கப்படும் .
நிறுவை ஹபாறுப்டபற்பு
திட்ட ஆதலொரர் அமனத்து சுற்றுச்சூறல் அனுதி நிபந்தமனகமரபம் அதன்
வதமலகமரபம்

SEIAA, TN இயிபேந்து மபமப்பட்டவுடன் உறுதிொக நிலர்த்தி மசய்து

சுற்றுச்சூறல் வயொண்ம திட்டத்மத மசல்படுத்துலொர்.

2. சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் பகுதிகள்
கீ வற உள்ர அட்டலமை - 1 இல் கொைப்படுலது வபொல் , திட்ட ல்மயியிபேந்து

15

கி.ீ தூத்திற்குள் அமிலிக்கப்பட்ட னக்கின சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் பகுதிகள் துவும்
இல்மய. திட்ட ல்மயியிபேந்து
ல்மயபம் இல்மய.

EIA

15 கி.ீ தூத்திற்குள் ந்த ொநிய ற்றும் வதசி

அமிலிப்பின் படிசிமப்பு லமமம ற்றும் மபொதுலொன

லமமமகமர இந்த திட்டம் ஈர்க்கலில்மய . திட்ட தரத்தியிபேந்து

கண்ணநலட RF

0.18 km தநற்கு திலசனில் உள்ரது நற்றும் 3 கி.ீ சுற்மரலில் 2 நீர்நிமயகள்

உள்ரது.

திட்ட ல்மயக்கு 15 கிவயொீ ட்டர் மதொமயவுக்குள் இபேக்கும் சிமப்பம்சங்கள்
அட்டலமை 1-ல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ரது.

3

திட்ட சுபேக்கம்

அத்திப்டி கல் குயாரி

அட்டவகை – 1 திட்ட எல்கலக்கு 15 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல்
உைர்திறன் பகுதிகள்
வான்ஹவளி தூரம் (15 கி.மீ .
எண்

பகுதிகள்

பரிந்துகரக்கப்பட்ட

திட்ட இருப்பு

எல்கல)
1

சர்லவதசபுகரின்

கீ ழ்

பொதுகொக்கப்படும் பகுதிகள்

,

வதசி அல்யது உள்ளூர்
சட்டங்கரின் கீ ழ் சுற்றுச்சூறல்
நியப்பப்பு,

,

கயொச்சொ அல்யது

இல்ல

பிம மதொடர்புமட
திப்பிற்குட்பட்ட பகுதிகள்.
2

சுற்றுச்சூறல் கொைங்களுக்கொன
பக்கிொன அல்யது
உைர்திமன் மகொண்ட பகுதிகள் ஈநியங்கள், நீர்லறிகள் அல்யது
பிம நீர்நிமயகள்

,

கடவயொ

பகுதி, உிரினங்கள், மயகள்,
கொடுகள்.

நீ ர்நிகலகள்
எ
ண்
1
2

தூரம்

ஹபயர்

(~கி.மீ )

அத்திப்டி அருகில்
உள் கால்யாய்
சாத்தனூர்
கால்யாய்

ிபதா

3

தான்லனாறு

4

னசுகுண்டா ஆறு

5

அல் ஆறு

6

தசர்க்காட்டம்
அருகில்

உள்

திகச

0.55

W

1.69

N

5.04

SSW

7.08

S

8.04

W

10.29

W

11.14

E

12.91

W

14.60

WNE

கால்யாய்
7

துரிஞ்சல் ஆறு

8

ாம்ன் ஆறு

9

திருயடத்தானூர்

ாதுகாக்கப்ட காடுகள்
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வான்ஹவளி தூரம் (15 கி.மீ .
எண்

பகுதிகள்

பரிந்துகரக்கப்பட்ட

திட்ட இருப்பு

எல்கல)

எ

ஹபயர்

ண்

(~கி.மீ )

திகச

கண்ணநலட RF

0.18

W

2

தச்சம்ட்டு RF

4.91

E

3

னநல RF

5.91

WNW

4

பாதானபம் RF

5.96

NNW

5

அட்டிப்ாக்கம் RF

10.03

ESE

RF

10.56

WSW

7

திப்க்காடு RF

10.73

ENE

8

கக்காடு RF

10.88

SSW

9

பனாண்டனபம் RF

11.24

WSW

10

பனாண்டனபம் RF

13.76

W

11

தான்லனாறு RF

14.78

NW

1

6

3

தூரம்

தருங்தகாத்தூர்

லரர்ப்பு,இனலிபேத்தி,ஏய்மலடுத்த 15 கி.ீ சுற்மரலில் துவும் இல்மய
ல்,குரிர்கொயம்,குடிவற்மம்

5
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அத்திப்டி கல் குயாரி

வான்ஹவளி தூரம் (15 கி.மீ .
எண்

பகுதிகள்

பரிந்துகரக்கப்பட்ட

திட்ட இருப்பு

எல்கல)
4

கடற்கமக்கு அப்பொல்,
கடற்கம,

கடல் அல்யது

நியத்தடி நீர்

நீ ர்நிகலகள்
எ

தூரம்

ஹபயர்

ண்

(~கி.மீ )

அத்திப்டி அருகில்

1

உள் கால்யாய்

சாத்தனூர்

2

ிபதா

கால்யாய்

3

தான்லனாறு

4

னசுகுண்டா ஆறு

5

அல் ஆறு
தசர்க்காட்டம்

6

அருகில்

உள்

திகச

0.55

W

1.69

N

5.04

SSW

7.08

S

8.04

W

10.29

W

11.14

E

12.91

W

14.60

WNE

கால்யாய்

5

ொநியம், வதசி ல்மயகள்

6

மபொளதுவபொக்கு அல்யது

துரிஞ்சல் ஆறு

8

ாம்ன் ஆறு

9

திருயடத்தானூர்

15 கி.ீ சுற்மரலில் துவும் இல்மய


SH-6

(கள்க்குிச்சி

சுற்றுயொ பைிகள்

சங்கபன்தகாயில்-

அடகுலதற்கொக மபொதுக்கள்

திருயண்ணாநல) ⋍2.64 கி.ீ (WNW)

பன்படுத்தும் லறிகள் அல்யது
லசதிகள்
7

7

ொடல தரங்கள்



–

NH- 77 (கிருஷ்ணகிரி - திண்டியம்)

⋍ 15.43 கி.ீ (N)
15 கி.ீ சுற்மரலில் துவும் இல்மய
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வான்ஹவளி தூரம் (15 கி.மீ .
எண்

பகுதிகள்

பரிந்துகரக்கப்பட்ட

திட்ட இருப்பு

எல்கல)
8

அடர்ந்த க்கள்மதொமக அல்யது
கட்டமக்கப்பட்ட பகுதி

தூர
எ
ண்

ஹபயர்

மக்கள்

ம்

தி

ஹதா

(~கி.

கச

கக

மீ )
1

யச்சல்

0.49

S

1438

2

அத்திப்டி

0.77

WNW

798

3

லமனனுர்

1.10

SSE

4409

4

தபனன்ட்டு

1.47

WSW

1966

2.71

W

622

5
9

பக்கிொன,

உர்த அல்யது

பற்மொக்குமம லரங்கமரக்
மகொண்ட பகுதிகள் (நியத்தடி நீர்
ஆதொங்கள்,
லரங்கள்,

கொடுகள்,

வற்பப்பு
லிலசொம்,

ீ ன்பிடி, சுற்றுயொ, கனிம்)

குங்கிினா
ட்டம்

நீ ர்நிகலகள்
எ
ண்
1
2

தூரம்

ஹபயர்

(~கி.மீ )

அத்திப்டி அருகில்
உள் கால்யாய்

சாத்தனூர்

ிபதா

கால்யாய்

3

தான்லனாறு

4

னசுகுண்டா ஆறு

5

அல் ஆறு
தசர்க்காட்டம்

10

6

அருகில்

7

துரிஞ்சல் ஆறு

8

ாம்ன் ஆறு

9

திருயடத்தானூர்

கால்யாய்

உள்

திகச

0.55

W

1.69

N

5.04

SSW

7.08

S

8.04

W

10.29

W

11.14

E

12.91

W

14.60

WNE

ண்டயங்கள் ற்கனவல
ொசுபொடு அல்யது சுற்றுச்சூறல்
வசதத்திற்கு

15 கி.ீ சுற்மரலில் துவும் இல்மய

உட்பட்டன.(தற்வபொது

7
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வான்ஹவளி தூரம் (15 கி.மீ .
எண்

பகுதிகள்

பரிந்துகரக்கப்பட்ட

திட்ட இருப்பு

எல்கல)
இபேக்கும்சட்ட சுற்றுச்சூறல்
தநிமயகள்ீ மிபள்ரன)

11

சுற்றுச்சூறல் பிச்சிமனகள்
(பூகம்பங்கள்,

சொகுபடி,

இந்த பகுதி நிய அதிர்வு ண்டயம்

நியச்சரிவுகள், அரிப்பு, மலள்ரம்

லபேகிமது.

அல்யது தீலி அல்யது

ண்டயம்)

-III கீ ழ்

(குமமந்த வசத ஆபத்து

பொதகொன கொயநிமய
நிமயமகள்)

8
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படம் -1 திட்ட ல்மயக்கு 15 கி.ீ . மதொமயலில் உள்ர சுற்றுச்சூறல் உைர்திமன் பகுதிகள்

9
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படம்-2 ஆய்வு குதினின் த தயறு ாட்டு எல்லக்தகாடு யலபப்டம்

10
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படம்-3 FMB

11
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படம்-4 Village Map

12
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13
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படம் -5 Tender Lease Details
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3. கல் மற்றும் கிராவல் குவாரிககயிருப்பு


திப்பிடப்பட்டுள்ர புலிில் இபேப்புக்கள்

6,20,496 ீ 3 கல் ற்றும் 1 4,994 ீ 3

கிொலல் ஆகும்.


சுங்கக்கூடி இபேப்புக்கள் 1,96,256 ீ 3 கல் ற்றும் 10,414 ீ 3 கிொலல்ஆகும்.

 பன்மொறிப்பட்ட உற்பத்திதிமன் ந்து ஆண்டுகளுக்கு

1,40,156

ீ 3

கல்

ற்றும் 10,414 ீ 3 கிொலல் ஆகும்.
4.

ஹசயல்பாடு அளவின் சுருக்கம்


கல், குலொரி நடலடிக்மக வற்மகொள்ர திமந்த மலரி

சுங்க லறி பமமகள்

வற்மகொள்ரப்படுகிமது. மபஞ்ச் உம் ற்றும் மபஞ்ச் அகயம் 5 ீ ட்டொகும் .
கம்ப்சர்,

ஜொக்ெம்மர்,

டண்ட்கம்பி,

டி.ஜி திமன் ஆகிமல பக்கி

இந்திங்கரொக பன்படுத்தப்படுகின்மன . டிப்பர்ஸ் ற்றும் டம்பர்கள் வபொக்கு
லத்துக்குப் பன்படுத்தப்படும்.


பன்மொறிப்பட்ட உற்பத்திதிமன் ந்து ஆண்டுகளுக்கு

,

1,40,156

ீ 3

கல்

ற்றும் 10,414 ீ 3 கிொலல் ஆகும்.


சுங்கக்கூடி இபேப்புக்கள் 1,96,256 ீ 3 கல் ற்றும் 10,414 ீ 3 கிொலல்ஆகும்.



திப்பிடப்பட்டுள்ர புலிில் இபேப்புக்கள்

6,20,496 ீ 3 கல்ற்றும் 1 4,994 ீ 3

கிொலல் ஆகும்.


சுபங்கத்தின் ஆமம் 25 ீ ஆக இருக்கும்.

திட்டடதகவகள்

I. நிலத்டதகவ:


அத்திப்டி கல் சுங்கத்தின் மொத்த பப்பரவு 1.00.0. மெக்டொகும்.



இது திழ்நொட்டில் உள்ர
தொலுகொ,

அத்திப்டி

திருயண்ணாநல ொலட்டம்,

கிொத்தில் உள்ர ச.வல ண்:

திருயண்ணாநல
45/2C (குதி

-6)ில்
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அட்சவமக

12°5'1.82"

N

to

12°5'5.37"

N

ற்றும் தீர்க்கவமக

79°2'08.43"

E

to

79°2'13.03" E ில் அமந்துள்ரது.
குத்தமகப்

பகுதிொனது

நலாங்கா

நியப்பப்மப

மகொண்டுள்ரது;

கடல்

ட்டத்தில் இபேந்து 171-173 ீ உத்தில் உள்ரது. இந்திொ வடொவபொதொள் ண் 57 P/04
இன் கைக்மகடுப்பில் இந்த பகுதிகுமிக்கப்பட்டுள்ரது. சுங்க குத்தமகின் யித்தொயஜி
இறுதி EIA அமிக்மகில் சர்ப்பிக்கப்படும்.நிய பன்பொட்டு லடிலம் அட்டலமை -2ல்
மகொடுக்கப்பட்டுள்ரது.

அட்டவகை -2: நில பயன்பாட்டின் வடிவம்
தற்டபாகதய

எண்

நில உபடயாகம்

தற்டபாகதய பகுதி

சுரங்கத்திட்ட காலத்தில்

(ஹெக்டடர்)

டதகவப்படும் பகுதி
(ஹெக்டடர்)

1.

குலொரி குறி

இல்ல

1.58.45

2.

உள்கட்டமப்பு

இல்ல

0.01.0

3.

சொமய

இல்ல

0.02.0

4.

பசும லமரம்

இல்ல

0.18.83

5.

பன்படுத்தப்படொதபகுதி

1.00.0

0.19.72

ஹமாத்தம்

1.00.0

1.00.0

II.

குவாரி இருப்புக்கள்
அட்டவகை -3: கல், மற்றும் கிராவல்இருப்புக்கள்
எண்

விளக்கம்

கல்(m )

கிராவல்(m )

3

3

1

புலிில்இபேப்புக்கள்

6,20,496

14994

2

சுங்கத்தின்இபேப்புக்கள்

1,96,256

10414

3

உற்பத்தி அரவு

1,40,156

10414
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III. நீ ர் டதகவ
மொத்த நீர் வதமல



4.3 KLD ஆகும் (குடி நீர்

KLD,சொமயகள் ீ து தூசி அடக்குதல்

ற்றும் உட்பும வதமல

– 1.3

– 1.5 KLD & பசும லமரம் – 1.5 KLD).

ஆழ்துலக் கிணறுகள் பயம் மொத்த நீர்வதமல பூர்த்தி மசய்ப்படும்.
கல், ற்றும் கிொலல் குலொரி ந்த நச்சு கறிவுகமரபம் திட, தில அல்யது



லொப லடிலத்தில் உற்பத்தி மசய்ொது.
குலொரி



மசல்பொட்டின்

உட்புமகறிவுநீர்,

பயம்

கறிவுநீர்

ந்த

வசகரிக்கும்

கறிவு

நீபேம்

மதொட்டிில்

மலரிவற்மப்படொது.
அப்புமப்படுத்தப்படும்.

கறிவுநீர் வசகரிக்கும் மதொட்டிொனது அவ்லப்வபொது சுத்தம் மசய்ப்படும்.
அட்டவகை -4: நீ ர் டதகவ
எண்

விளக்கம்

நீ ர் டதகவ(KLD)

1

குடிநீர் & உட்பும வதமல

1.3

2

தூசி அடக்குதல்

1.5

3

பசும லமரம்

1.5
ஹமாத்தம்

4.3

IV. மின்சாரம் மற்றும் எரிஹபாருள் டதகவ


சுங்க நடலடிக்மககரின் வபொது ின்சொம் வதமலில்மய .



பகல் வநத்தில் வலமய கொமய 9 ைி பதல் 6 ைி லம ட்டுவ.



பள திட்ட லொழ்க்மகக்கும்

71,814 யிட்டர் ச்.ஸ்.டி அபேகிலுள்ர டீசல்

பம்புகரியிபேந்து மகொண்டு லப்படும்.
அட்டவகை 5: மின்சாரம்& எரிஹபாருள் டதகவ
எண்

விவரங்கள்

கல்(லிட்டர்)

மூலம்

டீசல் ததலய
1

ததாபானநாக ( 5
ஆண்டுகளுக்கு HSD இன்

71,814

HP/BPCL/
IOCL/Reliance

ிட்டர்)
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V. மைிதவளடதகவ
இத்திட்டத்திற்கு

னித

லரம் வதமல

அட்டவகை 6 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ரன.

28

நபர்கள்.

னிதலர லிலங்கள்

அட்டவகை -6 திட்டத்தின் மைித டதகவ
எண்

விளக்கம்

நபர்களின்எண்ைிக்கக

திமமொனலர்
1

சுங்க வயொரர்

1

2

அக்தகௌன்டன்ட்

1

3

ஆதபட்டர்

2

4

டிலபயர்

3

5

தநக்காிக்

1

6

உதயினார்

4

7

ஸ்டூர் / மதொறியொரர்கள்

12

8

3

கி ீர்

9

1

அட்தடண்டண்ட்
Total

28

VI. திடக்கழிவுஉற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம


திட கழிவு டமலாண்கம
அட்டவகை -7: நகராட்சி திடக்கழிவு உருவாக்கம் மற்றும் டமலாண்கம

எண்

வகக

அளவு கிடலா/ நாள்

க்கும்
1

தன்ம
உமட

அகற்றும் முகற
உள்ளூர்நகொட்சித் மதொட்டிகரின் பயம்

7.56

அப்புமப்படுத்தப்படும் (உைவுகறிவு
உட்பட)

கறிவு
2

க்கும்

5.04

றுசுறற்சி மசய்லதற்கொன

TNPCB
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தன்ம

அங்கீ கொம் மபற்ம பகலர்கரொல்

இல்யொ

அகற்மப்படும்

கறிவு
ஹமாத்தம்

10.35

குறிப்பு : CPCB வழிகாட்டுதலின் படி: (MSW)சராசரிதிடக்கழிவு உற்பத்தி/நாள் = 0.45


தீங்கு யிலயிக்கும் கமிவு கநாண்லந

தீங்கு லிமரலிக்க கூடி கறிவுப் மபொபேட்கரின் லமக ற்றும் அரவு அட்டலமை
-8 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ரது.
அட்டவகை -8:தீங்கு விகளக்கும் கழிவு உற்பத்தி மற்றும் டமலாண்கம
கழிவு வகக
எண்

விளக்கம்

அளவு

அகற்றும் முகற

(L/Year)

மகொள் கயன்கரில் வசகரிக்கப்பட்டு
5.1

கறிவுண்மைய்

3.0

று

சீ மப்பு /

மசய்லதற்கொன

று

TNPCB

சுறற்சி

அங்கீ கொம்

மபற்ம பகலர்கரொல் அகற்மப்படும்

VII.

அருகிலுள் நிதயெிப்ிடம்
அருகிலுள்ள

மைிதவசிப்பிடம்

லிலங்கள்

அட்டவகை

9

இல்

மகொடுக்கப்பட்டுள்ரன.
அட்டவகை -9: அருகிலுள்ள மைித வசிப்பிடம்

எண்

கிராமம் ஹபயர்

1

யச்சல்

2

அத்திப்டி

தூரம் (≃கி.மீ ) மற்றும்
திகச

மக்கள் ஹதாகக (2011
மக்கள் ஹதாகக
கைக்ஹகடுப்பின்படி)

0.49 (S)

1438

0.77 (WNW)

798
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3

லமனனுர்

1.10 (SSE)

4409

4

தபனம்ட்டு

1.47 (WSW)

1966

5

குங்கிினாட்டம்

2.71 (W)

622

5.

சதாமிற்ொலகள்

திட்ட தத்திிருந்து 15 கி.நீ சுற்யில் உள் ததாழ்ற்சாலகின் யியபங்கள்
அட்டயலண 10 இல் தகாடுக்கப்ட்டுள்து.
அட்டயலண 10 கி.நீ சுற்யில் உள் சதாமிற்ொலகள்
தூரம்

ஹபயர்

எண்

கள்க்குிச்சி

1

(கி.மீ )
சுகர் நில்

அருலண க்பாலட்ஸ்

2

(திகச)

6.99

WSW

4.52

NNW

6. திட்ட ஹசலவு
திட்டத்தின் மொத்த பதலீடு (பயதன) பை
பை.3,20,000/-

. 1,11,20,000/- ஆகும். இதில்

EMP மசயவு

உள்ரடங்கும்.திட்டத்தின் பதலீடு அட்டலமை 11 இல்

மகொடுக்கப்பட்டுள்ரது.
அட்டவகை -11: மூலதை முதலீட்டு திட்டம்
எண்

ஹசலவு விவரம்

ஹசலவு இலட்சத்தில்

நிகலயாை ஹசலவு


1

நியத்தின் லிமய

81,75,000/-

2

வலயிக்கொன மசயவு

1,00,000/-

3

மதொறியொரர் மகொட்டமக

1,50,000/-

4

சுகொதொ லசதிகள்

50,000/Total



84,75,000/-

மசல்பொட்டு
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எண்
1

ஹசலவு விவரம்

ஹசலவு இலட்சத்தில்

இந்திங்கள்

20,00,000/Total

20,00,000/-

EMP மசயவு


1

கொற்று த வசொதமன

20,000/-

2

நீர் த வசொதமன

12,000/-

3

சப்தம் வசொதமன

15,200/-

4

நண் தின் ஆய்வு

16,800/-

தநாத்த மசயவு
1

குடிநீர் லசதி

2

சுகொதொ ற்பொடுகள்

75,000/-

3

பொதுகொப்பு கபேலிகள்

50,000/-

4

நீர் மதரித்தல்

5

பசும லமரம்

7.

1,00,000/-

1,00,000/ஹமாத்தம்

3,25,000/-

ஹமாத்தம் சதாலக

1,11,20,000/-

சுரங்க மூடல் திட்டம்


றுசீ மப்பு ற்றும் றுலொழ்வு ஆகிலற்மம ீ ண்டும் நிப்புலதற்கொன
திட்டம் துவும் இல்மய. குத்தமக லொழ்லின் படிலிற்குப் பிமகு குலொரி
குறிகள் மபொது ற்றும் கொல்நமடகரின் உள்ரொர்ந்த தமறமலத் தடுக்க
பள்வலயி பன்படுத்தி வலயி அமக்கப்படும்.



சட்டங்கள் ற்றும் லிதிகரின்படி நடலடிக்மககள் டுக்கப்படும்.



கொற்மில் தூசி பவுலமதக் கட்டுப்படுத்த ஈொன துமரிடும் பமம பயம்
துமரிடுதல் வற்மகொள்ரப்படும்.
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குண்டுமலடிப்பு ட்டுப்படுத்தப்பட்ட அரலில் வற்மகொள்ரப்படும். கொற்மில்
தூசி பவுலமதத் தடுக்க ெொல் சொமயில்

நீர்

மதரித்தல்

பரிந்துமக்கப்படுகிமது.
8. சுற்றுச்சூழல்விளக்கம்
திட்டஆய்வுபகுதி (PIA): அத்திப்டி கல் குலொரி ல்மயியிபேந்து
மகொண்ட எபே பகுதி அடிப்பமட

10 கி.ீ சுற்மரவு

ஆய்வுகளுக்கொன ஆய்வுப்பகுதிொக எதுக்கப்

பட்டுள்ரது.
ஆய்வுக்கொயம்: அடிப்பமட சுற்றுச்சூறல் கூொய்வுகள்
லம)

(ஏப்பல்

பதல்

ஜூன்

2021

ஆய்வுபகுதிக்குள் வற்மகொள்ரப்பட்டன .

அடிப்பகடஆய்வுகளின்சுருக்கம்:


குத்தமகபகுதிொனது கடல் ட்டத்தில் இபேந்து 171-173 ீ உத்தில் உள்ரது.



திட்டதரம் IS 1893 (பகுதி- I) இன்படிண்டயம்- II இன்கீ ழ்லபேகிமது.



ஆய்வுக்கொயத்தில் வவயொங்கி கொற்மின் திமச ததற்கு திமசொகும்.



ஆய்வு கொயத்தில் அதிகபட்ச மலப்பநிமய : 40oC, குமமந்தபட்ச மலப்பநிமய:22oC
ற்றும்சொசரிமலப்பநிமய: 32.69oCஆகும்.



சொர்பு ஈப்பதம் 46.42 %ஆகும்.



ஆய்வு கொயத்தில் சொசரி கொற்மின் வலகம் 2.59 m/s
அட்டவகை -12: உமிழ்வுகளிலிருந்து ஹமாத்த அதிகபட்ச ஜி.எல்.சி.
அதிகபட்ச

மாசுபடு

அடிப்பமட
லரி
மசமிவு

3

(µg/m )

TSPM

130

திப்பிடப்பட்ட
அதிகரிக்கும்
மசமிவு

மொத்த மசமிவு
(µg/m3)

NAAQ
தநிமய

(µg/m3)
221

%

அடிப்பமட

லரிக்கு வவய
மசமிலின்
பங்கரிப்பு

351

500

170.00
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PM10

52

45

97

100

86.54

PM2.5

26

27

53

60

103.85

SO2

12

5

17

80

41.67

NOX

23

37

60

80

160.87

சுற்றுச்சூழல் காற்றின்

தன்கம:

NAAQS, 2009 இன்படி 12 அரவுபேக்களுக்கு 8 இடங்கரில் சுற்றுப்பும கொற்மின் தம்
கண்கொைிக்கப்பட்டுள்ரது. அமனத்து அரவுபேக்கரின் அதிகபட்ச மசமிவுகள் வதசி
சுற்றுச்சூறல் கொற்று த நிமயகளுக்குள் உள்ரது (CPCB, NAAQS, 2009):


PM10

: 48 µg/m3 to 52 µg/m3 (NAAQ தநிமய 100 µg/m³)



PM2.5

:21 µg/m3 to 26 µg/m3 (NAAQ தநிமய 60 µg/m³)



SO2

: 8 µg/m3 to 12 µg/m3 (NAAQ தநிமய 80 µg/m³)



NO2

: 17 µg/m3 to 23 µg/m3 (NAAQ தநிமய 80 µg/m³)

ஒலி சூழல்:


மதொறிற்சொமயபகுதிில் பகல்மபொளது இமச்சல் அரவுகள்
இவு வநஇமச்சல் அரவு

54.2

dB(A)

உள்ரது,

47.2 dB(A)ற்றும்
இமல

ஆல்நிர்ைிக்கப்பட்டலம்பிற்குள்உள்ரது (75dB (A) பகல் வநம் ற்றும்

CPCB
70 dB

(A) இவு வநம்)


குடிிபேப்புபகுதிில் பகல்மபொளது இமச்சல் அரவுகள்
dB(A) ஆகவும், இவு வநஇமச்சல் அரவு
கைக்கிடப்பட்டுள்ரது.

49.4 dB(A) பதல் 56.1

40.7 dB(A) பதல் 46.6 dB(A) ஆகவும்

ஆய்வுக்கொயத்தில் சுற்றுசூறல் சப்தம் குடிிபேப்புப்

பகுதிகரில் CPCB ஆல் பரிந்துமக்கப்பட்ட லம்பிற்குள் உள்ரது

(55 dB (A)

பகல் & 45 dB (A) இவு).
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நிலத்தடிநீ ரின்தரம்:


8 இடங்கரில் நியத்தடிநீரின் தம் திப்பிடப்பட்டுள்ரது . IS: 10500 (2012) - இன்
படி நியத்தடி நீர் ொதிரிகள் குடிநீர் த தங்களுக்கு குமிப்பிடப்பட்ட
அனுதிக்கப்பட்ட லம்புகளுக்குள் உள்ரன .



சொசரி pH 7.1 பதல் 8.26 லம இபேக்கும்.



TDS திப்பு 713 mg/l பதல் 1195 mg/l லம வலறுபடுகிமது.



சல்வபட் திப்புகள்

34.6 mg/l பதல் 149.8 mg/l லம வலறுபடுகிமது , இது IS

10500: 2012 இன் ற்றுக்மகொள்ரத்தக்க லம்புகளுக்குள்வரவ இபேக்கின்மது .
டமற்பரப்பு நீ ரின் தரம்:


ISI-IS 2296: 1992 லகுப்பு C இன் படிவற்பப்பு நீர் ொதிரிகள் அனுதிக்கப்பட்ட
லம்புகளுக்குள் உள்ரன

(கிபேி நீக்கம் மசய்ப்படுலமதத் மதொடர்ந்து

லறக்கொன சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் ).


pH 6.9 பதல் 8.01 லம உள்ரது.



மொத்த கமந்த திட அரவு 527 mg/l பதல் 2190 mg/l லம உள்ரது.



மொத்த கடினத்தன்ம 214.9 mg/l பதல் 760.8 mg/l லம வலறுப்படுகிமது.



BOD அரவு 5.2 mg/l பதல் 28.1 mg/lலம வலறுப்படுகிமது.



COD அரவு 23.4 mg/l.



As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni

பதல் 109.6 mg/l லம வலறுப்படுகிமது.
ற்றும் Se வபொன்மகனஉவயொகங்கரின்மசமிவுIS 2296:

1992 லமியொனலம்புகளுக்குள்வரவ உள்ரது
நில சுற்றுச்சூழல்:


ஆய்வு பகுதிில் ட்டு

(08) இடங்கரில் ண் ொதிரி வற்மகொள்ரப்பட்டது

.

ண் லமககள் ைல் கரிண் கரிண் , கரிண், கரிண் ைல் ற்றும்
கரிண் ற்றும் ண் ொதிரிகள் இற்மகில் சற்று கொத்தன்ம
மகொண்டமல ன்பமதக் கொையொம் .


ண் ொதிரிகள் pH 6.9 பதல் 8.1 லம உள்ரது.
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ண்ைின் கடத்தும் திமன் 253 பதல் 403 μmhos/cm லம இபேந்தன.



மநட்ஜன் அரவு 95.1 mg/kg பதல் 180.2 mg/kg லம இபேந்தன.



பொஸ்பஸ் அரவு 28.5 mg/kg பதல் 77.8 mg/kg லம இபேந்தன.



மபொட்டொசிம் உள்ரடக்கம் 154.8 mg/kg

பதல் 243.6 mg/kg லம இபேந்தன.

உயிரியல் சுற்றுச்சூழல்:


திட்டதரத்தின்

10

கி.ீ சுற்மரலில் வதசிபூங்கொ ,

லனலியங்குசைொயம்,

லனலியங்கு தொழ்லொங்கள் ற்றும் புயி / ொமனசைொயம் துவும்
இல்மய.


அறிந்துவபொன தொல ற்றும் லியங்கின இனங்கள் ஆய்வு பகுதிில் இல்மய.
.பெ.சி.ன் அந்தஸ்தின் படி கலனிக்கப்பட்ட இனங்கள் குமமந்த கலமயில்
உள்ரன.



பன்மொறிப்பட்ட திட்டம் இப்பகுதிின் நியப்பப்பு சுற்றுச்சூறயின்
ந்ததொக்கத்மதபம் ற்படுத்தொது.



நல்ய சூறமயப் பொரிக்க பூர்லக
ீ இனங்கமர நடவுமசய்லதன் பயம் குலொரி
பகுதிம பசும லமரம் பயம் உபேலொக்க படிபம்.

சமூக ஹபாருளாதார சூழல்:


இத்திட்டம் திழ்நொடு ,

திருயண்ணாநல ொலட்டம் ,

தொலுகொ, அத்திப்டி கிொத்தில் அமந்துள்ரது.
க்கள் உள்ரனர்

,

இதில்

1,969,930

திருயண்ணாநல

இம்ொலட்டத்தில் 2,464,875

கிொப்புமங்கரிலும்,

494,945

நகர்ப்புமங்கரிலும் உள்ரனர்.


கல்யினிவு
2011ல்

யிகிதம்

உனர்ந்துள்து.

இம்ொலட்டத்தில் கைக்மகடுப்பில்

2001ல்

காட்டிலும்

வலரொண் ற்றும் லொழ்லொதொ ஆய்வு லிலங்கள்

இறுதி EIA அமிக்மகில் சர்ப்பிக்கப்படும்.

25

திட்ட சுபேக்கம்

அத்திப்டி கல் குயாரி

9. எதிர்டநாக்கும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள்
குலொரி

மசல்

பொடுகள்

சபகபண்புகரில்

கொைொக

திர்பொர்க்கப்படும்

றக்கூடி

தொக்கங்கள்

சுற்றுச்சூறல்

ற்றும்

அமடொரம்

கொைப்பட்டு,

சுங்கம்

னன்தாக்கு

கைிக்கப்பட்டு திப்பீடு மசய்ப்பட்டுள்ரன.


1.00.0 மெக்டர் பப்பரவு

மகொண்ட

அத்திப்டி

அபசு

நியம், திழ்நொட்டில் உள்ர திருயண்ணாநல ொலட்டம், திருயண்ணாநல
தொலுகொ,

அத்திப்டி கிொத்தில் உள்ர ச.வல ண்: 45/2C

(குதி

-6)ில்

அமந்துள்ரது.


குத்தமக

பகுதிொனது

நலாங்கா

நியப்பப்மப

ட்டத்தில் இபேந்து

171-173

தற்வபொதுள்ர

கட்டமப்பில்பொதிப்பு/சித்மத

உள்

ீ உத்தில் உள்ரது

.

மகொண்டுள்ரது;
லிண்ைப்ப
குமமக்க

கடல்

தொபேக்கு

அலுலயகம்,

கறிப்பமமகள் வபொன்மதன்னிமமவு உள்கட்டமப்பு லறங்கப்படும்.


உிழ்வுகள்,துகள்கள், SO2 ற்றும் NOX ஆகிலற்மமக்கட்டுப் படுத்தவதமலொன
அமனத்துகொற்று ொசு கட்டுப்பொட்டு நடலடிக்மககளும் பின்பற்மப்படும்.



கொற்மின்தத்தில்

ொதிரிகமர

ஆய்வுகள்

பயம்

கொற்று

சூறயில்

ற்படும்

தொக்கம் குமித்து ஆய்வு மசய்ப்பட்டது. அமனத்து இடங்கரிலும் NOx, PM10,
PM2.5 ற்றும் SO2 ஆகிலற்மின் பதல் 24 ைிவந சொசரி மசமிவுகள் வதசி
சுற்றுப்பும கொற்று தநிர்ைங்கள் (NAAQS), 2009 இல் நன்கு கொைப்படுகின்மன.
TSPM, PM10, PM2.5, SO2 ற்றும் NOxக்கொன பன் மொறிப்பட்ட

சுங்கத்தின்

அதிகபட்சமசமிவு பமமவ 351 µg/m3, PM10 97 µg/m3, PM2.5 is 53 µg/m3, SO2 is 17
µg/m3 ற்றும் NOx is 60 µg/m3 ஆகும்.
னவல

குலொரி

மசல்

பட்டபின்னபேம்

கூட

திர்பொக்கப்பட்ட

தொக்கம்ிதொனது ன்று படிவு மசய்யொம்.


அடிப்பமட கூொய்லின் படிவுகள் எயி அரலொனது
குடிிபேப்பு பகுதிகரிலும் உள்ர எயி அரவுகள்

குத்தமகபகுதிிலும்

CPCBஆல் லமறுக்கப்பட்ட

26

திட்ட சுபேக்கம்

அத்திப்டி கல் குயாரி

தத்திற்குள்

உள்ரது.

மதொறில் சொர்சுகொதொம் ற்றும் பொதுகொப்பு

நிர்லொகத்தத்தின் வதமலகளுக்கு அப்பொற்பட்ட சத்தம் அரமலக் மகொண்ட
லடிலமக்கப்பட்ட உபகைங்கள் பன்படுத்தப்படும் .


இந்த திட்டத்திற்கொன நீர் வதமல ஆழ்துலக் கிணறுகள் பூர்த்தி மசய்ப்படும்.
குலொரிமச்

சுற்மிலடிகொல்

கறிவுநீர்வசகரிக்கும்

அமக்கப்படும்.

மதொட்டிில்

உட்புமகறிவுநீர்,
அப்புமப்படுத்தப்படும்.

கறிவுநீர்வசகரிக்கும்மதொட்டிொனதுஅவ்லப்வபொதுசுத்தம்மசய்ப்படும் .
சுங்கமசல்

பொட்டின்

பயம்

கறிவுப்மபொபேட்கள்

துவும்

மலரிவமொது.

இறுதி EIA அமிக்மகில் நீர்நிமய ஆய்வு சர்ப்பிக்கப்படும் .


ண்ைின் தம்

,

நீரின் தம் ற்றும் மபொது சுகொதொத்மத சரிொக

கட்டுப்படுத்தொலிட்டொல் திடக்கறிவுகள்

உபேலொகும் மபொது பொதிப்மப

ற்படுத்தும். உைவுக் கறிவுகள் உள்ரிட்ட நகொட்சி திடக்கறிவுகள் நகொட்சித்
மதொட்டிில் அகற்மப்படுகின்மன .

அபொகொன ற்றும் பிம கறிவுகள்

(வயொண்ம ற்றும் நொடுகடந்த இக்கம் ) லிதிகள் 1989 ற்றும் அதன்பிமகு
2016 இல் திபேத்தங்கரின் படி அங்கீ கரிக்கப்பட்ட றுசுறற்சி பயம் கறிவு
டீசல் ண்மைய் பமமொக அகற்மப்படும்

.

வல் பப்பில் உள்ர ண்

வசிக்கப்பட்டு குத்தமக பகுதிக்குள் பசும லமரம் வற்மகொள்லதற்கொக
பன்படுத்தப்படும்.


சுங்கப் பகுதிில்

கொைப்படும் தொல / லியங்கினங்களுக்கு பொதகொன

லிமரவுகமர குமமக்க சுங்கத்தியிபேந்து உபேலொகும் தூசிிமனம
கட்டுபடுத்தநீர் மதரித்தல் ற்றும் நீர் மதரிக்க அமப்புகள் ஆகிமல
உபேலொக்கப்படும் இவ்லமப்புகள் சுங்க குத்தமக பகுதிில் நிறுலி தூசிொல்
ற்படும் பொதிப்புக்கள் இல்யொல் பொர்த்து மகொள்ரப்படும் .

10.

இடர் அகடயாளம் மற்றும் டமலாண்கம:
 திமந்த சுங்கத்தில் ஆபத்துகமர அமடொரம் கொடதல்
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துமரிடுதல்



குண்டு மலடிப்பு



அதிகப்படிொன மகொளுதல்



கனக இந்திங்கள்

 குலொரிில் பொதுகொப்பு நடலடிக்மககள்


பைிபுரிபம் குறிக்கு மபஞ்சின் அரமல தீர்ொனிப்பதில் வபொதுொன கலனம்
மசலுத்தப்பட்டுள்ரது.



மபஞ்சுகள் சிதமொல் இபேக்க மபஞ்சுகள் 60 டிகிரி வகொைத்தில் சரிொக
சொய்ந்தன.



மபஞ்சுகள் அரிப்பமதத் தடுக்க குறிின் வற்புமத்திலும் மபஞ்சுகரிலும்
வபொதுொன லடிகொல் அமப்பு மசய்ப்படும்.



புல் நீர் லடிகொல் சுற்றுலட்டொத்மத சுற்மி ொமயகள் லடிகொல் குலொரிகள்
பொதுகொக்கப்படும்.

11.

திட்ட கண்காைிப்பு சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு:
அட்டவகை -13 : திட்ட கண்காைிப்பு சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு

எண்

கண்காைிப்பு
பகுதி

மாதிரி
நிகலயங்களின்
எண்ைிக்கக

மாதிரியின்
அதிர்ஹவண்
ைிவந

லொனிமய
1.

ஆய்வு

என்று

ற்றும்
தினசரி
அடிப்பமடில்

பகுப்பாய்வு ஹசய்ய
டவண்டிய
அளவுருக்கள்
கொற்மின் வலகம்
ற்றும் திமச,
மலப்பநிமய, உமலினர்
ஈப்பதம், லரிண்டய
அளத்தம்,
மறப்மபொறிவு.

லொத்திற்கு
2.

சுற்றுப்பும

2 நிமயங்கள்

கொற்மின் தம்

(கீ ழ்வநொக்கி)

இண்டு
பமம: 24
ைிவந

PM10, PM2.5, SO2, and NO2

கொயம்
3.

சத்தம்

2 (ம

எவ்மலொபே

பகல் ற்றும் இவு
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எண்

கண்காைிப்பு
பகுதி

5

மதொகுப்பியிபேந்து

நிகலயங்களின்

டவண்டிய

அதிர்ஹவண்

அளவுருக்கள்

பகுதிக்குள்

பபேலத்திற்கும்

வநத்தில் சுற்றுப்பும

இண்டு ற்றும்

எபே பமம

சொன

இமடக

மதொடர்ச்சிொன எயி

பகுதிில்

அளத்த நிமயகள்

இண்டு)

(லீக்).
கொயொண்டு

டி.ஜி மதொகுப்பின்

PM10, PM2.5, SO2 & CO

அடுக்கு

மலரிவற்மம்

லொகனங்கள்

லொகன உிழ்வு

நிறுத்துிடம்

கொற்று உிழ்வு

லொகனங்கமர

ற்றும் சத்தம், பி.சி.ப.

அவ்லப்வபொது
கண்கொைித்தல்

திட்ட

ண்

6

பகுப்பாய்வு ஹசய்ய

மாதிரியின்

எண்ைிக்கக

டி.ஜி
4

மாதிரி

இற்பில்

தரத்திற்குள்

ஆண்டு

வலதிில் பண்புகள்,

இண்டு

எபேபமம

ஊட்டச்சத்துக்கள், கன

இடங்கள்
7

8

நியப்பப்பு

10 கி.ீ .க்குள்,

சூறயில்

திட்டத்மத சுற்மி

வற்பப்பு /

திட்ட

நியத்தடி நீரின்
தம்

உவயொகங்கள்
பன்று

தொலங்கரில்

ஆண்டுகளுக்கு

கொங்கரின்

எபே பமம

அமிகுமிகள்
ஸ்ஏ 10500

தரத்திற்குள்

ஆண்டு

இண்டு

எபேபமம

நிமயொன
அரவுபேக்கள் படி

இடங்கள்

12.

கழிவுககள அகற்றுவது
சுபங்கத்தில்

உள்

சுபங்கக்

கமிவுகள்

உற்த்திப்

ணிகின்

தாது

கிந

ிபாகரிப்தால் உருயாக்கப்டும் அதிகசுலந, க்கச்சுலந, ால துண்டுகள்
நற்றும்

இடிாடுகள்

நற்றும்

தநம்ாட்டுப்

ால

துண்டுகள்,

அணுகு

னல

ணிகின்

சால

தாது

உருயாக்கம்,

உருயாககும்
டம்ிங்னார்டு

தங்கல உருயாக்கப் னன்டுத்தப்டும். சுபங்கத்திட்டத்தின் ஐந்து ஆண்டு
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காங்கில், இது தான் கமிவுப்தாருட்கல குத்தலகப் குதினின் ததற்கு
குதினில் தகாட்டுயதற்கு உத்ததசிக்கப்ட்டுள்து.
னன்தநாமினப்ட்ட
நறுசுமற்சி

திட்டதத்தில்

தசய்னனடினாத

நறுசுமற்சி

தசய்னக்

ிாஸ்டிக்கமிவுகல

கூடின

நற்றும்

தசகரிக்க/

ிரிக்க

ததாட்டிகல ிறுவுயதன் னெம் ிலனா ிாஸ்டிக் கமிவுதநாண்லந
திட்டம் தசனல் டுத்தப்டும்.
13.

ஹதாழில்சார் சுகாதார நடவடிக்கககள்


தண்ைம
ீ
மதரித்தல்

,

தூசி வசகரிக்கும் பமமபடன் துப்பைிமப்

பன்படுத்துதல் அல்யது தூசி எடுக்கும் நடலடிக்மககமர ற்றுக்மகொள்லது.


சொதகற்ம கொற்று ற்றும் லரிண்டய நிமயமகரின் வபொது மலடிப்பமதத்
தலிர்க்கவும்.



தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகைங்கரின் பன்பொடு. டிஜிம்ஸ்
சுற்மமிக்மககளுடன் இைக்கம்.
தீ வபொன்ம நிகழ்வுகமர திர்த்துப் வபொொடுலதற்கு அலசகொய பதில்
கபேலிகமர நிறுவுலமத உள்ரடக்கி அலசகொய பதில் திட்டம்.



அபொகொன மபொபேட்கமரக் மகொரத் வதமலொன அமனத்து
பைிொரர்களுக்கும் மகொரப்படும் அபொகொன மபொபேளுக்கு ற்ம
தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகைங்கள் லறங்கப்படும்.



ஆன்-மசட் பதலுதலி லசதிகள் லறங்கப்படும் ற்றும் அலச கொயங்கரில்
உள்ளூர் சபகத்திற்கு ஊறிர்கள் லிரிவுபடுத்தப்படுலொர்கள்.

14. பசுகம வகளயம் டமம்பாடு
சுங்கத்திட்டத்தின் பதல்

5

ஆண்டுகரில்

0.18.83

மெக்வடர் பப்பரவு பசும

லமர லரர்ச்சிக்கு எதுக்கப்பட்டது . ஆண்டுக்கு 100 ங்கமர நடவு மசய்லவதொடு
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ஆண்டுக்கு பை

.1,00,000/-

பசுமலமர லரர்ச்சி ற்றும் பொரிப்பிற்கொக

மசயலிடப்படும் ன பன் மொறிப்பட்டது .
15. மாற்றுபகுப்பாய்வு
கனிமலப்பு இற்மகில் குமிப்பிட்டதரம்
வகள்லி ளலதில்மய

.

;

ன வலொற்றுதரத்மதத் வதடும்

இத்தரத்தில் இடொற்மம் ற்றும் றுலொழ்வு

பிச்சிமனகள், உைர்திமன் பகுதிகள்வபொன்மலற்மம இல்யொததொல், இது அத்திப்டி
கல் சுங்கத்திற்கு ற்மதொக அமகிமது.
சுங்கத்தின்

மலற்மிக்கு

பக்கிொன

அமனத்து

கொைிகரின்

வதமலமபம்

இந்ததரம் பூர்த்தி மசய்கிமது ற்றும் இது எபே சிமந்த இடொக இபேக்கயொம்.
16. சுற்றுச்சூழல் கண்காைிப்பு திட்டம்
சுற்றுச்சூறல் பண்புக்கூறுகளுக்கு (கொற்று, நீர், சத்தம் ற்றும் ண்) சுற்றுச்சூறல்
கண்கொைிப்பு திட்டம் லகுக்கப்பட்டுள்ரது, வலும் இது CPCB லறிகொட்டுதல்கரின்
படி மசல்படுத்தப்படும்.
சுங்க

நடலடிக்மககள்

சுற்றுச்சூறல்

நிர்லொகத்தின்

கொைொக
திமமொன

சுற்றுச்சூறல்

பொதிப்புகமரத்

மசல்படுத்தல்

ற்றும்

தைிக்க

மநபேக்கொன

வற்பொர்மல நடத்தப்படும்.
17. டபரிடர்டமலாண்கமதிட்டம்
வபரிடர் வயொண்ம திட்டத்தின் சிமப்பம்சங்கள் பின்லபேொறு ;


அலசநிமயபைிநிறுத்தம்நமடபமம



தீபொதுகொப்புஅமப்பு



அலசகொயபொதுகொப்புஉபகைங்கள்&அமிக்மகற்றும்அலசகொயநிமயமகொன
திர்ச்மசல்



அபேகில்உள்ரமதொறிற்சொமயகரியிபேந்துஅலசஉதலிகள்ற்றும்அபேகிலுள்ர
மதொறில்கவரொடுஇமைப்பியிபேப்பது .
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18. ஹபருநிறுவை சுற்றுச்சூழல் ஹபாறுப்பு


சுங்கதரத்தில் இடொற்மம் ற்றும் றுலொழ்வுபிச்சிமனகள் இல்மய .



மபபேம்பொயொன கிொங்கள்
சுங்கம் மசல்ப்பட்டொல்

அத்திப்டி கிொத்தில்பஸ்ப பன் அமடகிமது,
சுங்கத் மதொறில் மதொறியொரர்களுக்கு மம

பகவலமய லொய்ப்புகமர லறங்குகிமது. கிொங்கரில் சுங்க ஊறிர்
தங்குலதற்கு இடம் அரிக்கின்மது.


1 லதுவ, 2018 வததிிட்டMoEF& CC O.M-இல்குமிப்பிட்டபடிமொத்தமசயலில் 2%
(2.24 யட்சம்) CER நடலடிக்மககளுக்கு எதுக்கப்படும்.

19. பரிந்துகரக்கப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் நன்கமகள்


இந்தசுங்கநடலடிக்மகின் பயம்

28

நபபேக்கு வலமயலொய்ப்பு

லறங்கப்படும்.


தனிநபர்லபேலொில்பன்வனற்மம்.



கிொப்பும ற்றும் மபொபேரொதொத்தின் சபக-மபொபேரொதொ நிமயமகள்
இந்த திட்டத்தின் கொைொக அதிகரிக்கும், னவல அமனத்து
அரவுபேலங்கமரபம் கபேத்தில் மகொண்டு திட்ட எப்புதல்வகொபேகிவமொம்



இத்திட்டம் சுற்றுச்சூறல் ரீதிொக இைக்கொனதொகவும்
சொத்திொனதொகவும்,

,

நிதி ரீதிொக

கட்டுொனத் துமமக்கு பன்பள்ர லமகிலும்

இபேக்கும். இத்திட்டத்தின் பயம் க்களுக்கு மமபக பமமில் நன்ம
பக்கும்.
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