
1 
 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டச்சுருக்கம் 

 
18.54.0 ஹெக்டடர் பரப்பளவு  

ஹகாண்ட அனந்தகை சாதாரன 

கற்கள் மற்றும் கிராவல் குழும 

குவாரிகள் 
 

வ.எண் விண்ணப்பதாரர்கள் பரப்பளவு 

1 திரு.ம.ம.அரவிந்ராஜ், 1.00.0 ஹெக்டேர ்

2 திரு.அ.தனகார்த்திககயன் 2.00.0 ஹெக்டேர ்

3 திரு.எம்.பி.கார்த்திககயன் 1.00.0 ஹெக்டேர ்

4 திரு.ஆர்.குத்தாலிங்கம் 1.60.0 ஹெக்டேர ்

5 M\s எஸ்.ஆர்.எம்.புளூ மமட்டல்ஸ் 1.36.0 ஹெக்டேர ்

6 திரு.கக.மெ.திகனஷ் 1.60.0 ஹெக்டேர ்

7 திரு.தி.பாரதி 1.00.0 ஹெக்டேர ்

8 திரு.பா.கிசன் குமார், 1.00.0 ஹெக்டேர ்

9 திரு.மு.மபருமாள், 2.00.0 ஹெக்டேர ்

10 திரு.அ.மரியா வில்லியம் 1.00.0 ஹெக்டேர ்

11 M\s.புளூ ராக் கிரஷர் 1.00.0 ஹெக்டேர ்

   

கிராமம் அனந்தகை 

தாலுகா வாைாஜா 

மாவட்டம் டவலூர் 

மாநிைம் தமிழ்நாடு 

 

சுற்றுச்சூழல் தாக்க அறிக்கக அடைாசகர் 

ஜிடயா எக்ஸ்ஹபாளடரசன் அண்டு 
கமனிங் ஹசால்யுசன்ஸ்,டசைம். 

ஜனவரி 2021 
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1. அறிமுகம் -  

 திரு.ம.ம.அரவிந்ராஜ், திரு.அ.தனகார்த்திககயன், திரு.எம்.பி.கார்த்திககயன், 

திரு.ஆர்.குத்தாலிங்கம், M\s எஸ்.ஆர்.எம்.புளூ மமட்டல்ஸ், திரு.கக.மெ.திகனஷ், 

திரு.தி.பாரதி, திரு.பா.கிசன் குமார், திரு.மு.மபருமாள், திரு.அ.மரியா வில்லியம் 
மற்றும் M\s.புளூ ராக் கிரஷர் என்பவர் கவலூர் மாவட்டத்தின், வாலாஜா தாலுகாவில் 

உள்ள அனந்தலல கிராமத்தில். 18.54.0 மெக்கடர் பரப்பளவில் சாதாரன கற்கள்  

கிளஸ்டர் (குழும) குவாரி குத்தலகக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர்.  

  உத்கதசிக்கப்பட்ட திட்ட தளத்திலிருந்து 500 மீ சுற்றளவில் ஏற்கனகவ 

நலடமுலறயில் இருக்கும்மற்றும் உத்கதசிக்கப்பட்ட மமாத்த குவாரிகளின் 

ஒட்டுமமாத்த பரப்பளவு 18.54.0 மெக்கடர். 

 எனகவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூலல2016 இன் படி இந்த திட்டம் 

குவாரி குழு பகுதியில் அலமகிறது, நலடமுலறயில் இருக்கும் மற்றும் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட மமாத்த குவாரிகளின் ஒட்டுமமாத்த பரப்பளவு 18.54.0 மெக்கடர். 

 எனகவ, விரிவான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு (EIA) அறிக்லக 18.54.0 

மெக்கடர் பரப்பளவில் உள்ள 11 சுரங்கங்கலள உள்ளடக்கியது.  

எளிதான பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு குவாரிகளும் குத்தகககள்  

விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.ம.ம.அரவிந்
ராஜ் 

விண்ணப்பித்
துள்ள குவாரி 

குத்தகக 2 

திரு.அ.தனகார்த்தி
டகயன் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி 

குத்தகக 3 

திரு.எம்.பி.கார்த்திடகய
ன் விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி 

புல எண் 1/4(பகுதி-30) 1/4(பகுதி -35) 1/4(பகுதி -33) 

விரிவாக்க
ம் மற்றும் 

வலகப்பா
டு 

1.00.0 மெக்கடர், 

அரசு குத்தகக 
குவாரி 

2.00.0 மெக்கடர், அரசு 
குத்தகக குவாரி 

1.00.0 மெக்கடர், 

அரசு குத்தகக குவாரி 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

அனந்தலல கிராமம், வாலாஜா  தாலுகா, கவலூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

மமாத்த 

குவாரிக
ளின் 

பரப்பளவி
ன் 

பரப்பளவு 

18.54.0 மெக்கடர் 
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விளக்கம் 

குத்தகக 4 

திரு.ஆர்.குத்தாைி
ங்கம் 

விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி 

குத்தகக 5 

M\s.எஸ்.ஆர்.எம்.புளூ 
ஹமட்டல்ஸ் 

விண்ணப்பித்துள்ள குவாரி 

குத்தகக 6 

திரு.டக.ஹஜ.தி
டனஷ் 

விண்ணப்பி
த்துள்ள 

குவாரி 

புல எண் 1/4(பகுதி -34) 1/4(பகுதி -40) 1/4(பகுதி -31) 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வலகப்பாடு 

1.60.0 மெக்கடர், 

அரசு குத்தகக 
குவாரி 

1.36.0 மெக்கடர், அரசு 
குத்தகக குவாரி 

1.60.0 மெக்கடர், 

அரசு குத்தகக 
குவாரி 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

அனந்தலல கிராமம், வாலாஜா  தாலுகா, கவலூர் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

மமாத்த 

குவாரிகளின் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

18.54.0 மெக்கடர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 7 

திரு.தி.பாரதி  
விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி 

குத்தகக 8 

திரு.பா.கிசன் 
குமார்,  

விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி 

குத்தகக 9 

திரு.மு.ஹபருமாள், 
விண்ணப்பித்துள்ள 

குவாரி 

புல எண் 1/4( பகுதி -38) 1/4( பகுதி -32) 1/4( பகுதி -37) 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வலகப்பாடு 

1.00.0 மெக்கடர்,  
அரசு குத்தகக 

குவாரி 

1.00.0 மெக்கடர்,  
அரசு குத்தகக 

குவாரி 

2.00.0 மெக்கடர், 

அரசு குத்தகக 
குவாரி 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் மாநிலம் 

அனந்தலல கிராமம், வாலாஜா  தாலுகா, கவலூர் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

மமாத்த  

குவாரிகளின் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

18.54.0 மெக்கடர் 
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விளக்கம் 

குத்தகக 1 

திரு.சு.ககாபிநா
த் 

நடப்பில் உள்ள 

குவாரி 

குத்தகக 2 

திரு.அ.வி.புவியரச
ன் நடப்பில் உள்ள 

குவாரி 

குத்தகக 3 

திரு.அ.தனிசலஸ்பாண்
டி நடப்பில் உள்ள குவாரி 

புல எண் 1/1 1/4(பகுதி 01) 1/4(பகுதி -6) 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வலகப்பாடு 

0.78.0 மெக்கடர், 

அரசு குத்தகக 
குவாரி 

0.80.0 மெக்கடர், அரசு 
குத்தகக குவாரி 

0.80.0 மெக்கடர், 

அரசு குத்தகக குவாரி 

கிராமம், 

தாலுகா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் 

மாநிலம் 

அனந்தலல கிராமம், வாலாஜா  தாலுகா, கவலூர் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

மமாத்த 

குவாரிகளி
ன் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

18.54.0 மெக்கடர் 

 

விளக்கம் 

குத்தகக 4 

திரு.அ.தனிசலஸ்பாண்டி 
நடப்பில் உள்ள குவாரி 

குத்தகக 5 

திரு.கவ.சசிக்குமார் 

நடப்பில் உள்ள குவாரி 

புல எண் 1/4(பகுதி -7) 1/4(பகுதி -5) 

விரிவாக்கம் 

மற்றும் 

வலகப்பாடு 

1.81.0 மெக்கடர், அரசு குத்தகக 
குவாரி 

1.69.5 மெக்கடர், அரசு 
குத்தகக குவாரி 

கிராமம், தாலுகா, 

மாவட்டம் 

மற்றும் மாநிலம் 

அனந்தலல கிராமம், வாலாஜா  தாலுகா, கவலூர் மாவட்டம், 

தமிழ்நாடு 

மமாத்த 

குவாரிகளின் 

பரப்பளவின் 

பரப்பளவு 

18.54.0 மெக்கடர் 

விளக்கம் 

குத்தகக 10 

திரு.அ.மரியா வில்ைியம்  
விண்ணப்பித்துள்ள குவாரி 

குத்தகக 11 

M\s.புளூ ராக் கிரஷர்  
விண்ணப்பித்துள்ள குவாரி 

புல எண் 1/4( பகுதி -36) 1/4( பகுதி -39) 

விரிவாக்கம் மற்றும் 

வலகப்பாடு 

1.00.0 மெக்கடர்,  அரசு 
குத்தகக குவாரி 

1.00.0 மெக்கடர்,  அரசு 
குத்தகக குவாரி 

கிராமம், தாலுகா, 

மாவட்டம் மற்றும் 

மாநிலம் 

அனந்தலல கிராமம், வாலாஜா  தாலுகா, கவலூர் 

மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

மமாத்த  குவாரிகளின் 

பரப்பளவின் பரப்பளவு 
18.54.0 மெக்கடர் 
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                           இதில் திரு.ம.ம.அரவிந்ராஜ், திரு.அ.தனகார்த்திககயன், 
திரு.எம்.பி.கார்த்திககயன், திரு.ஆர்.குத்தாலிங்கம், M\s எஸ்.ஆர்.எம்.புளூ 
மமட்டல்ஸ், திரு.கக.மெ.திகனஷ், திரு.தி.பாரதி, திரு.பா.கிசன் குமார், 
திரு.மு.மபருமாள், திரு.அ.மரியா வில்லியம் மற்றும் M\s.புளூ ராக் கிரஷர் 

ஆகிகயார் சாதாரன கற்கள் குவாரி விண்ணப்பித்துள்ளனர். 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீகழ அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

விளக்கம் குத்தகக -1 

அடிப்பலட விவரங்கள் 

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
220 to 254  மீ உயரம் 

அட்சகரலக 12°56'25.18"N to 12°56'29.40" N 

தீர்க்ககரலக 79°23'43.13"E to 79°23'46.03"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 8,55,200 மீ3  சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாலதய திட்ட காலத்தில் 
101 மீ 

 

 

விளக்கம் குத்தகக-2 

அடிப்பலட விவரங்கள் 

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
222 - 258 மீ உயரம் 

அட்சகரலக 12°55'53.34"N to 12°55'58.97"N 

தீர்க்ககரலக 79°23'42.55"E to 79°23'49.89"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 18,18,121 மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாலதய திட்ட காலத்தில் 
91 மீ 

  

 

விளக்கம் குத்தகக-3 

அடிப்பலட விவரங்கள் 

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
180 -  220 மீ உயரம் 

அட்சகரலக 12°56'19.48"N to 12°56'23.69"N 

தீர்க்ககரலக 79°23'44.00"E to 79°23'48.30"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 5,48,660 மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாலதய திட்ட காலத்தில் 
76  மீ 
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விளக்கம் குத்தகக-4 

அடிப்பலட விவரங்கள் 

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
258 – 242 மீ உயரம் 

அட்சகரலக 12°55'59.67"N to 12°56'04.37"N 

தீர்க்ககரலக 79°23'45.98"E to 79°23'52.06"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 15,72,599 மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாலதய திட்ட காலத்தில் 
46 மீ 

 

 

விளக்கம் குத்தகக-5 

அடிப்பலட விவரங்கள் 

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
214 - 270  மீ உயரம் 

அட்சகரலக 12°55'56.31"N to 12°55'59.57"N 

தீர்க்ககரலக 79°23'36.65"E to 79°23'41.95"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 12,33,270 மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாலதய திட்ட காலத்தில் 
126 மீ 

 

 

விளக்கம் குத்தகக-6 

அடிப்பலட விவரங்கள் 

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
192 - 256 மீ உயரம் 

அட்சகரலக 12°56'25.54"N to 12°56'31.57"N 

தீர்க்ககரலக 79°23'46.42"E to 79°23'51.44"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 12,83,460 மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாலதய திட்ட காலத்தில் 
66   மீ 

 

 

விளக்கம் குத்தகக-7 

அடிப்பலட விவரங்கள் 

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
248 - 200 மீ உயரம் 

அட்சகரலக 12°55'53.50"N to 12°55'57.40"N 

தீர்க்ககரலக 79°23'49.56"E to 79°23'54.22"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 7,49,240 மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாலதய திட்ட காலத்தில் 
71 மீ 
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விளக்கம் குத்தகக-8 

அடிப்பலட விவரங்கள் 

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
219 - 253 மீ உயரம் 

அட்சகரலக 12°56'21.45"N to 12°56'25.67"N 

தீர்க்ககரலக 79°23'45.14"E to 79°23'49.44"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 8,83,140 மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாலதய திட்ட காலத்தில் 
96 மீ 

 

 

விளக்கம் குத்தகக-9 

அடிப்பலட விவரங்கள் 

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
200 - 236 மீ உயரம் 

அட்சகரலக 12°55'46.69"N to 12°55'53.37"N 

தீர்க்ககரலக 79°23'41.40"E to 79°23'48.61"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 14,70,725 மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாலதய திட்ட காலத்தில் 
56 மீ 

 

 

விளக்கம் குத்தகக-10 

அடிப்பலட விவரங்கள் 

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
224 -  202  மீ உயரம் 

அட்சகரலக 12°55'49.79"N to 12°55'54.49"N 

தீர்க்ககரலக 79°23'40.90"E to 79°23'46.15"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 1,52,799மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாலதய திட்ட காலத்தில் 
47 மீ 

 

விளக்கம் குத்தகக-11 

அடிப்பலட விவரங்கள் 

எம்.எஸ்.எல்(கடல் 

மட்டத்திலிருந்து) 
383 மீ உயரம் 

அட்சகரலக 11°01'25.92"N to 11°01'29.06"N 

தீர்க்ககரலக 77°12'06.68"E to 77°12'15.67"E 

சுரங்க இருப்புக்கள் 6,70,170 மீ3   சாதாரன கற்கள் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட ஆழம் 

தற்கபாலதய திட்ட காலத்தில் 
51 மீ 
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சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கள் 

பாதுகாக்கப்பட்ட 

வனப்பகுதி எதுவும் இல்லல 

பகுதியின் நிலப்பரப்பு 18.54.0  மெக்கடர் 

நிலத்தடி நீர் மட்டம் 

தலர மட்டத்திலிருந்து 64 மீ -69மீ 

சுரங்கங்கள் நிலத்தடி நீர் அளவிற்கு  கமகல சிறப்பாக 

கமற்மகாள்ளப்படும், எனகவ இந்த திட்டத்தின் 

காரணமாக நிலத்தடி நீர் அளவு பாதிக்கப்படாது. 

• மவட்டப்பட்ட சாதாரன கற்கள் அருகாலமயில் உள்ள கிரஷருக்கு மகாண்டு 

மசல்லப்படும். 

• திறந்த மவளி சுரங்கம், முழுலமயாக இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

ஆரத்தின்உயரம் சுமார் 5 மீட்டர் மற்றும் ஆரத்தின்அகலம் 5 மீட்டர் சாய்வு 90 °.  

• சுரங்கங்கள் இறுதி குழி வரம்லப அலடந்தபின், மவட்டப்பட்ட குழியானது நீர் 

கசகரிப்பதற்க்காக பயன்படுத்தபடும்.  

• இந்த திட்டத்திற்கு சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு எந்தமவாரு மின்சாரம் 

கதலவயில்லல, ஆனால் அலுவலக வளாகங்கள் மற்றும் பிற உள் 

உள்கட்டலமப்புகளில் பயன்படுத்த மின்சாரம் தமிழ்நாடு மின்சார 

வாரியத்திலருந்து மபறப்படும். சுரங்க மசயல்பாடு பகல் கநரத்தில் மட்டுகம 

பரிந்துலரக்கப்படுகிறது {மபாது ஷிப்ட் 8 AM - 5 PM (மதிய உணவு இலடகவலள 

12 PM - 1 PM). 

• ஏர் கம்ப்ரசருடன் ஜாக்ொம்மர் துலளப்பான்கள் 32-35 மிமீ விட்டம் மகாண்ட 

குறுகிய துலள துலளயிடுதல். 

• கனிம கபாக்குவரத்து, கசலவத் துலற, கககரஜ்கள், கலடகள் / ககண்டீன் 

கபான்ற துலறகளில் சுமார் 399 கபருக்கு மற்றும் 450 கபருக்கு கநரடி கவலல 

வாய்ப்புகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பிராந்தியத்திற்குள் மலறமுக கவலல 

வாய்ப்புகள் வழங்கப்படவுள்ளன. 

• வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளான எதுவும் இல்லல, மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு 

வாரியத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட விமர்சன மாசுபட்ட பகுதிகள், அறிவிக்கப்பட்ட 

சுற்றுச்சூழல்-உணர்திறன் பகுதிகள், மாநிலங்களுக்கு இலடகயயான 

எல்லலகள் மற்றும் சர்வகதச எல்லலகள், தவிர கதசிய பூங்காக்கள், காப்புக் 

காடு உயிர்க்ககாள இருப்பு, யாலன வழித்தடம், சதுப்புநில வன, மதால்மபாருள் 

நிலனவுச்சின்னங்கள், பாரம்பரிய தளம் கபான்றலவ திட்ட தளத்திலிருந்து 10 

கி.மீ சுற்றளவில் எதுவும் இல்லல. 

• திட்டப்பணிலயச் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்கவறு துலறகளில் சமூக 

மபாறுப்புணர்வு நடவடிக்லககலள சுரங்க உரிலமயாளர் கமற்மகாள்வார், 

மதாடர்ந்து மசய்வார். மற்றும் சுரங்க உரிலமயாளர் இன்று வலர ரூ .10 லட்சம் 

மசலவிட்டார். 

• திட்டப்பகுதியின் நில அதிர்வு உணர்திறன் மண்டலம் II, பி.எம்.டி.பி.சி படி 

குலறந்த கசத அபாய மண்டலம், இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டலத்தின் 

பாதிப்பு அட்லஸ் ஐ.எஸ்: 1893 - 2002 என வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

3. சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம் - 
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 தரவுகலள கசகரித்தல் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக 

அலமகிறது, இது பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்கலள 

மதிப்படீு மசய்ய உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கமலாண்லம திட்டத்லத (EMP) 

தயாரிக்க உதவுகிறது, சுற்றுச்சூழல் தரம் மற்றும் எதிர்கால விரிவாக்கங்களின் 

கநாக்கத்லத கமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்லககலள ககாடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

சுற்றுச்சூழல் நிலலயான வளர்ச்சி. 
 நிலவும் சுற்றுச்சூழல் அலமப்புகளின் தரத்லத தீர்மானிக்க காற்று, நீர் 

(கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர்), நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக-

மபாருளாதார நிலல உள்ளிட்ட பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பலட 

தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டில் (அக்கடாபர் - டிசம்பர்) பருவத்தில் 

அடிப்பலட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

3.1 நில சுற்றுச்சூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முலற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 

கிகலாமீட்டருக்குள் புவன் (இஸ்கரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில 

பயன்பாட்டு முலற வறண்ட தரிசு நிலம், உரிலமயளர் பட்டா நிலம், எந்த வன நிலமும் 

சம்பந்தப்படவில்லல. 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் மபரும்பகுதி விவசாய பயிர் நிலம் 67.54%, 

மமாத்த சுரங்கப் பகுதிகள் இந்த சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 2.82 % ஆகும்,  

மண் சூழல்  

ஐந்து மண் மாதிரி இடங்கள் கதர்வு மசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு மசய்யப்பட்டன. 

இயற்லகயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம்புடன் (7.55 to 8.22). 

லநட்ரஜனின் மசறிவு  151.2 to 217kg/ha மற்றும் பாஸ்பரஸ் வரம்பு 1.09 to 1.67 kg/ha ஆக 

உள்ளது. 

நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்லத மதிப்பிடுவதற்கு நீர் மாதிரிகள் சுமார் 4 நிலத்தடியில் மற்றும் 3 

நிலத்தின் கமற்பரப்பில் இருந்தும் கசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துலள 

கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் குவாரியின் 

கமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

நிலத்தடி நீர் - 

• 6.99 to 8.03 mg/l வலர கவறுபடுகிறது. 

• மமாத்த கலரசல்கள் மதிப்புகள் 411 - 610 mg/l வலர உள்ளது  

• கடினத்தன்லம மதிப்புகள் 142.3 – 178.3 mg/l வலர இருக்கும் 

கமற்பரப்பு நீர் (சுரங்க குழி நீர்) - 

• PH மதிப்பு 7.53 to 8.10 mg/l 

• மமாத்த கலரசல்கள் of 567 to 661 mg/l. 

 மெவிமமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-

கவதியியல் மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர் சிபிசிபி தரத்தின்படி 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளது என்பலத மவளிப்படுத்தியது. 

3.2 காற்று சூழல் - 

வானிகல ஆய்வு (காலநிகல) - 

 ஆய்வு பகுதி மவப்பமண்டல காலநிலலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் 

மவப்பநிலல ஜனவரி முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் 
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குலறவானதுமவப்பநிலல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. ஏப்ரல் மற்றும் கம மாதங்கள் 

ஆண்டின் மவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்கதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிலலயம் 

ககாயம்புத்தூர். 

காற்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திட்ட தளத்லதப் மபாறுத்தவலரயில் முன்கனாடி கீழ்கநாக்கிய திலசயின் 

அடிப்பலடயில் சுற்றுப்புற காற்று தர நிலலயங்கள் கதர்ந்மதடுக்கப்பட்டன. 

ஆறுமலழக்காலத்திற்கு முந்லதய காற்றளவுப்படம் முலற மற்றும் 

கதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்லறக் கருத்தில் மகாண்டு 

சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிலலயங்கள் கதர்ந்மதடுக்கப்பட்டன. 

• PM10 இன் மதிப்பு 34.5 µg/m3 to 45.5 µg/m3, இலடயில் கவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 15 µg/m3 to 21.8 µg/m3 க்கு இலடயில் கவறுபடுகிறது  

• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி மசறிவு 3.4 µg/m3 to 6.9 µg/m3 மற்றும் 15.7 µg/m3 to 21.9 

µg/m3 PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் மசறிவுகள் நன்கு 

காணப்படுகின்றன மதாழில்துலற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு 

மண்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துலரக்கும் 

NAAQ தரநிலலகள். 

3.3 ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவடீ்டு சாதனத்லதப் பயன்படுத்தி 8 இடங்களில் அடிப்பலட ஒலி 
அளவுகள் கண்காணிக்கப்பட்டன. காலல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வலர 

பகல் நிலலகள் கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல் காலல 6 மணி 
வலர. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 46.7 to 48.8 dB (A) Leq  இரவு 37.7 to 38.8 dB (A) Leq.. 

வரம்பில் இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் மதாழில்துலற / 

வணிக / குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிலலகளுக்குள் இருப்பலதக் 

காணலாம். 

3.4 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பலட சுற்றுச்சூழல் நிலல, முக்கியமான மலர் கூறுகள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் கட்டலமப்லபப் புரிந்து மகாள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு 

கமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆலலகளும் இல்லல, வனவிலங்கு 

பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 இன் படி அல்லது அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் 

சிவப்பு பட்டியலில் அச்சுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்லல. 

3.5 சமூக பபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-மபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல்கலள 

கசகரிக்க மாதிரி கணக்மகடுப்பு கமற்மகாள்ளப்பட்டது. சாலலகள், குடிநீர் வசதிகள், 

நகரமயம், கல்வி நிறுவனம், ககாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார 

வசதிகள் கபான்ற அலனத்து அடிப்பலட வசதிகலளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி 
மகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயகம முக்கிய மதாழிலாக இருந்தாலும், இது 

50-60% குடும்பங்களுக்கு மட்டுகம கவலல வாய்ப்புகலள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள 
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மக்கள் மதாலக முக்கியமாக மதாழிலாளர்கள் மற்றும் மற்ற வலக கவலல 

வாய்ப்புகலள சார்ந்துள்ளனர். 

4 எதிர்பார்க்கின்ற சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கககள் - 

4.1 நில சுற்றுச்சூழல்: 

 திறந்த மவளி சுரங்க முலறயில் மபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில 

சுற்றுச்சூழல், இப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முலற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த 

திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் ஈடுபடவில்லல. சுரங்க நடவடிக்லககளுக்கு 18.54.0 

மெக்கடர் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். சுரங்கத்தின் முடிவில், 

மவட்டிமயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீர்த்கதக்கமாக மசயல்படும்  மற்றும் மலழநீலர 

கசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (மசடி வளர்ப்பு பகுதிக்கு) வளர்ச்சிக்கு கபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது. 

 தற்கபாது திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்லல, சுரங்க நடவடிக்லக 

முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் மரங்களின் வளர்ச்சியின் வதீம் அதிகரிக்கும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்லகக்கான உத்கதசிக்கப்பட்ட  ஆழம் நிலத்தடி நீர் மட்டத்திற்கு 

கமகல உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் கமற்பரப்பு நீர் (நீகராலடகள், கால்வாய், ஓலட  

கபான்றலவ) மதன்படவில்லல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு கமற்பரப்பு மலழநீர் ஓட்டத்லத குவாரிக்குள் வராமல் தடுக்க 

மண் திட்டு அலமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமானம் அலமக்கப்படும் 

4.3 காற்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் மற்றும் கபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் 

பரவும் துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர் லட ஆக்லசடு (SO2), 

லநட்ரஜன் ஆக்லசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாலலயில் மசல்லும் 

வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு மவளிகய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆகராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான 

விலளலவயும் ஏற்படுத்தாது என்பலத இது காட்டுகிறது. 

தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) மசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்லத ஏற்றுதல் மற்றும் லகயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்லககளில் இருந்து 

தூசி மவளிகயற்றத்லதக் கட்டுப்படுத்த கவலல மசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர் 

மதளித்தல் பாலதயில் நீர் மதளித்தல் 

• கனரக இயந்திரத்லத இயக்கும்கபாது தூசி உற்பத்திலயக் குலறக்க சுரங்கத்தின் 

உட்புற சாலலகளில் நீர் மதளிப்பான்கள் அலமத்தல் 

• தூசி மவளிகயற்றத்லதக் குலறப்பதற்காக அவ்வப்கபாது நீர் கழிவுகள் மற்றும் 

சாலலகளில் நீர் மதளித்தல் 

• துலளயிடும் முன்பு மதாழிலாளர்களுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பாக குவாரி மசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் கபாக்குவரத்தின் கபாது டிப்பர்கலள அதிக சுலம மசய்வலதத் தவிர்ப்பது 

மற்றும் ஏற்றப்பட்ட டிப்பர்கலள டார்பாலின்களுடன் மூடுவது 
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• தூசித் துகள்கலளக் லகது மசய்ய மரம் வளர்ச்சி கமற்மகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்லடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்லக எடுக்க காற்றின் தரத்லத 

அவ்வப்கபாது கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்லத எடுக்க மவடி லவப்பதனால், எந்திரங்களின் மசயல்பாடு மற்றும் 

சுரங்கங்களில் அவ்வப்கபாது டிப்பர்கலள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தணிக்கும் நடவடிக்கககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மவடிக்கும் நுட்பங்கள் மசயல்படுத்தப்படும், சுரங்கத் 

தளத்திலிருந்து மவடிப்பதால் ஏற்படும் ஒலி குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்காது, 

அது முழு நாளிலும் சில வினாடிகள் வலர இருக்கும்.  

• அதிக ஒலி மகாண்ட கவலல மசய்யும் பகுதிகளில் காதலடப்பான்கள், அல்லது 

கவறு மபாருத்தமான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

மதாழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்.  

• சரியான நடவடிக்லக எடுப்பதற்கு வழக்கமான ஒலி நிலல கண்காணிப்பு 

அவ்வப்கபாது மசய்யப்படும். 

• சுரங்கத் தளம், அலுவலகக் கட்டடங்கள் மற்றும் உள் சாலலலயச் சுற்றியுள்ள 

பசுலம கமம்பாடு மூலத்திற்கும் மபறுநருக்கும் இலடயில் ஒரு தலடலய 

உருவாக்கும் வலகயில் நலடமுலறயில் இருக்கும், இதனால் ஒலி அளவு 

மவளிப்பாடு நிலல குலறக்கப்படுகிறது. 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர் பாதிப்பு 

எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் 

மண்டலம்கபான்ற சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு கபான்றவற்லற 

மவளிகயற்றுவதால் ஏற்படும் NO2.தூசி மவளிகயற்றத்லதக் கட்டுப்படுத்த கபாதுமான 

தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககள் எடுக்கப்படும். AAQ தரநிலலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 

மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத் தரங்கலளத் தவிரதூசி உமிழ்லவக் கட்டுப்படுத்த 

சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாலலகளில் தடிமனான மரம் வளர்ச்சி கமற்மகாள்ளப்படும். 

4.6 சமூக பபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக 399 மதாழிலாளர்கள் கநரடியாக 

பயன்மபறுவார்கள். சுமார் 450 எண்ணிக்லகயிலான மக்களுக்கு மலறமுகமாக கவலல 

வாய்ப்புகள் கிலடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர் / சி.இ.ஆர் நடவடிக்லககளின் கீழ் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் 

உள்கட்டலமப்பு கமம்பாடு கபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நலடமபறும். 

 சமூக - மபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்லத கருத்தில் மகாண்டு, 

மக்களின் மபாருளாதார நிலல மற்றும் வாழ்க்லகத் தரம் மபாதுவாக அதிகரிக்கும் 

என்பது கவனிக்கப்பட்டது.  

5 மாற்று பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

தள மாற்றுகள் - 

 சாதாரன கற்கள் இயற்லகயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்கதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம 

படிவுகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் 

ஒதுக்கப்படவில்லல. 

சுரங்க பதாழில்நுட்ப மாற்றுகள் - 
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 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க கவலலகள் கமற்மகாள்ளப்படும், இது 

மிகவும் மபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, கமலும் தாதுக்கள் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழலலப் பாதுகாப்பலதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற மதாழில்கலளப் கபாலன்றி, 
திட்டத்லத மற்ற தளங்களுக்கு மாற்ற முடியாது. 

 கமற்பரப்பு கனிம லவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்லப உறுதி 
மசய்வதால் இந்த திட்டம் திறந்த மவளி சுரங்க முலறலயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி 

முலறயுடன் ஒப்பிடும்கபாது திறந்த மவளி முலறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி 
மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 

6 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்படீ்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் 

கமற்மகாள்ளப்படுகிறது மற்றும் இயற்லக அல்லது மனித நடவடிக்லககளால் 

தூண்டப்பட்ட அலனத்து மாறுபாடுகலளயும் தரவு மகாண்டு வர முடியாது. எனகவ 

சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்கலள கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள சுற்றுச்சூழல் 

வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் குறிக்ககாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மசயல்திறலன சரிபார்க்க அல்லது  மதிப்படீு 

மசய்ய; 

• எதிர்கால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்லத நிறுவுதல். 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர் மதிப்பீடு மற்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் மதாடர்புலடய கூறுகள் 

துலளயிடுதல் மற்றும் மவடித்தல், கழிவு குப்லப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் 

மவடிக்கும் கசமிப்பு ஆகியலவ அடங்கும். கமகல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து 

ஏகதனும் சம்பவங்கள் ஏற்படுவலதக் குலறப்பதற்கும் தவிர்ப்பதற்கும் நடவடிக்லககள் 

சுரங்கத் மதாடங்கியவுடன் திட்டமிடப்பட்டு மசயல்படுத்தப்படும்; கமகல 

விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிகலளத் தவிர்ப்பதற்கான நடவடிக்லககள் இதில் 

அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / கபரழிலவத் தவிர்க்க சரியான இடர் கமலாண்லம 

திட்டம் முன்மமாழியப்படும். 

 

 

8 திட்ட நன்கமகள் - 

• உள்கட்டலமப்பில் முன்கனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டலமப்பில் முன்கனற்றம் 

• கவலல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணர்வு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல 

முகாம்கள் கபான்ற சமூக மபாறுப்புணர்வு நடவடிக்லககலள சுரங்க 

உரிலமயாளர்கள் கமற்மகாள்வார்கள்.  

• சுரங்கத்தின் கமாசமான விலளவுகலளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளின் சுற்றுப்புறத்லதயும் சுற்றுச்சூழலலயும் கமம்படுத்தவும் சுரங்கப் 

பகுதியில் ஒரு காடு வளர்த்து உருவாக்கப்படும். 

9 சுற்றுச்சூழல் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுச்சூழல் மசலவ நன்லம பகுப்பாய்வு பரிந்துலரக்கப்படவில்லல. 

 சுற்றுச்சூழல் கமலாண்கம திட்டம் - 

 சுற்றுச்சூழல் கமலாண்லம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பலட நிலல 

சுற்றுச்சூழல் நிலல, சுரங்க முலற மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் 
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அடிப்பலடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் 

ஒவ்மவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான தாக்கங்கலள குலறக்க 

நடவடிக்லககள் எடுக்கப்பட கவண்டும், இலவ இயற்லகயில் நன்லம பயக்கும் 

இடங்களில், இத்தலகய தாக்கங்கள் கமம்படுத்தப்பட கவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

கவண்டும், இதனால் ஒட்டுமமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவலர குலறந்த 

மட்டத்திற்கு குலறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளர்கள் ஒரு ஒழுங்கலமக்க கவண்டும் சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்லககலள நிர்வகித்தல் மற்றும் மசயல்படுத்துவதற்கு மபாறுப்பான 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அலமப்பு. அடிப்பலடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மவளி 
நிறுவனங்கலள நியமிப்பதன் மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் 

தரம் மற்றும் ஒலி நிலல கபான்ற சுற்றுச்சூழல் மாசு அளலவக் கண்காணிப்பலத இந்த 

துலற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கச் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி மதாழிலாளர்களின் உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு குறித்து கதலவயான அலனத்து முன்மனச்சரிக்லக நடவடிக்லககலளயும் 

ஆதரவாளர் எடுப்பார், குத்தலகப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளர்கள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுமமாத்த வளர்ச்சிக்கான 

சமூக மபாறுப்புணர்வு நடவடிக்லககலள கமற்மகாள்வார்கள். இந்த நடவடிக்லககளில் 

மருத்துவ முகாம்கள், நீர் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டலமப்பு கமம்பாடு கபான்றலவ 

அடங்கும். திட்டப்பணிலயச் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்கவறு துலறகளில் 

சமூக மபாறுப்புணர்வு நடவடிக்லககலள உரிலமயாளர் கமற்மகாண்டு வருகின்றனர்.  

10 முடிவுகர - 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான 

விலளலவயும் ஏற்படுத்தாது என்று பல்கவறு சுற்றுச்சூழல் கூறுகளின் மீதான 

கநர்மலறயான மற்றும் எதிர்மலறயான விலளவுகளின் அடிப்பலடயில், 

தாக்கங்களின் ஒட்டுமமாத்த மதிப்படீ்டிலிருந்து இந்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகலளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கமலாண்லம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான 

பிந்லதய திட்ட கண்காணிப்பு அலமப்பு ஆகியலவ மதாடர்ச்சியான கண்காணிப்பு 

மற்றும் உடனடித் திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்லககள் 

காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் அலதச் சுற்றியுள்ள சமூக மபாருளாதார 

நிலலலமகளும் கணிசமாக கமம்படுத்தப்படும். எனகவ, சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 
விலரவில் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 


