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ப ொது விசொரணை நடத்துவதற்கொன 

நிர்வொக சுருக்கம் 

 

“கக.புதுக்ககொட்ணட கருங்கல் சுரங்கம் 
 

புல எை். 248/8B, 248/9, 248/10A, 

248/10B, 248/11, 248/12, 249/1, 

249/2, 249/3A & 249/3B 

,  ர ் ளவு=1.70.50 பெக்கடர்” 

திை்டுக்கல் மேற்கு வட்டம், கக.புதுக்ககொட்ணட கிரொமம், 

திை்டுக்கல் மொவட்டம், தமிழ்நொடு. 

 

500மீ சுற்றளவில் உள்ள சுரங்கங்களின் பமொத்த 

 ர ் ளவு = 12.36.0பெக்கடர ்

 

திட்ட உரிமேயாளர் 

திரு.C.P. அ ்துல் ரஹீம், 

M/s. பிரமீியம் கிரொணனட் 

S.F.எை்: 395/8C, தை்டங்ககொட்ணட, 

பகொத்த ்புள்ளி கிரொமம், 

பரட்டியொர்சத்திரம்  வட்டம்  

திை்டுக்கல் மொவட்டம், தமிழ்நொடு. 

 

திட்ட அட்டவணை 1(a) வணக B1ன் கீழ் 

திட்ட ் ைி குறி ்பிட ் ட்டுள்ளது 

 

 
சுற்றுசச்ூழல் ஆகலொசகர் 

 

  

 
 

 

 

ோசி- திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2053 
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நிர்வொக சுருக்கம் 

1. திட்டத்தின் பின்னைி 

முன்ம ொழியப்படட் திட்ட தளத்தின் ம ொத்த பரப்பளவு 1.70.50 

மெக்டடர ் ஆகு ். இந்த திட்ட தள ொனது திண்டுக்கல்  ொவட்ட ், 

திண்டுக்கல் மவஸ்ட் வட்ட ், டக.புதுக்டகொடட்ட கிரொ த்தில் உள்ள 

பட்டொ நில ொகு ். இது ஒரு B1 வடகடய சொரந்்த புதிய சொதொரண கல் 

சுரங்க ொகு ்.  இப்பகுதியொனது எந்த வடகயொன தொவரங்கடளயு ் 

மகொண்டிரொத, சொதொரண கற்களொல் மூடப்பட்ட, வடட ற்கு டநொக்கி 

சொய்ந்த ச மவளியில் அட ந்துள்ள நிலப்பரப்பொகு ். 5 மீட்டர ்உயர ் 

 ற்று ் 5 மீட்டர ் அகல ் மகொண்ட மபஞ்சுகள் உடன் குடறந்த 

எண்ணிக்டகயிலொன இயந்திரங்களுடன் திறந்தமவளி குவொரி 

மசயல்பொடு ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இசச்ுரங்க 

மசயல்பொட்டில் துடளயிடுதல், மவடித்தல், சுட டயற்ற ்  ற்று ் 

டபொக்குவரத்து ஆகியடவ அடங்கு ். 

சுரங்க பசயல் ொடு 

இந்த சுரங்கத் திட்ட ், அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகுதி வொய்ந்த நபரொல் 

தயொரிக்கப்பட்டது  ற்று ் இடண இயக்குநர/் உதவி இயக்குநர ் (i/c), 

புவியியல்  ற்று ் சுரங்க ்,  துடர  ொவட்ட ் அவரக்ளொல் 

அங்கீகரிக்கப்படட்து. இந்த சுரங்கத் திட்ட ொனது பின்வரு ் 

மசயல்பொடுகடள உத்டதசிக்கிறது. 

❖ ஐந்தொண்டு திட்ட கொலத்திற்கு தடர  ட்டத்திலிருந்து 4 மீ (R.L.280 

மீ -276மீ)  ற்று ் 35மீ கீழ் தடர  ட்டத்திலிருந்து (R.L. 276மீ -241மீ) 

ஆழ ் வடர 39 மீட்டர ் ஆழ ் வடர குவொரி மசயல்பொடு 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. ஆழ ் வடர சுரங்கமசயல்பொடொனது 

முன்ம ொழியப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த திட்ட தள ொனது 626703மீ3 சொதொரண கல்டலயு ் புவியியல் 

வளங்களொக மகொண்டிருக்கிறது. சுரங்க இருப்டப கணக்கில் 

எடுத்துக்மகொண்டொல், இந்த திட்ட தள ொனது 289604மீ3 சொதொரண 
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கல்டல மகொண்டிருக்கிறது. 

❖ முன்ம ொழியப்படட் 5 வருட சுரங்க திட்ட கொலத்தின் படி, சு ொர ்

289604மீ3 சொதொரண கல்லு ் மவட்டி எடுக்கப்படு ். 

திரு. C.P. அப்துல் ரஹீ ் சொதொரண கல் குவொரிக்கொன சுரங்கத் 

திட்டத்திற்கு புவியியல்  ற்று ் சுரங்க உதவி இயக்குநர,் திண்டுக்கல் 

 ொவட்ட ், தமிழ்நொடு கடித ் மூல ் ஒப்புதல் அளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

ந.க.எை். 14/2021/-சுரங்கம், கததி: 12.02.2021. 

          இத்திட்டப் பகுதியொனது  டலப் பகுதி பொதுகொப்பு ஆடணயப் 

பகுதிகளின் கீழ் வரொது.வனவிலங்கு பொதுகொப்பு சட்ட ் 1972-ன் படி, 10 

கி.மீ. சுற்றளவிற்குள்  ொநிலங்களுக்கு இடடடயயொன எல்டல 

பகுதிகடளொ, கடடலொர ஒழுங்குமுடற  ண்டலத்துக்குள் வரு ் 

பகுதிகடளொ, ட ற்கு மதொடரச்ச்ி  டலப் பகுதிகடளொ, அறிவிக்கப்பட்ட 

பறடவ சரணொலயங்கடளொ, வனவிலங்கு சரணொலயங்கடளொ இல்டல.  

2.திட்டத்தின் தன்ணம மற்றும் அளவு 

                  இத்திட்ட ொனது திண்டுக்கல்  ொவட்ட ், திண்டுக்கல் மவஸ்ட் 

வட்ட ், டக.புதுக்டகொடட்ட கிரொ த்தில், 1.70.50 மெக்டடர ்

நிலப்பரப்பில் அட ந்துள்ள புதிய சொதொரண கல்  ற்று ் கிரொவல் 

சுரங்க ொகு ். 

                     ொவட்ட ்  :  திண்டுக்கல் 

 வட்ட ்  :  திண்டுக்கல் மவஸ்ட் 

 கிரொ  ்  :  டக.புதுக்டகொடட்ட 

 புல எண்                : 248/8B, 248/9, 248/10A, 248/10B, 248/11,       

248/12, 249/1, 249/2, 249/3A and 249/3B 

 பரப்பளவு  : 1.70.50 மெக்டடர ்

அட்டவணை 1: திட்டத்தின் சுருக்கமொன விளக்கம் 
 

வ .எை்    விவரங்கள் விவரங்கள் 

1 
அடச்டரடக 10°27'1.48"வடக்கு முதல் 

10°27'6.33"வடக்கு வடர 

2 தீரக்்கடரடக 77°51'36.02"கிழக்கு முதல் 
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77°51'42.14"கிழக்கு வடர 

3 
கடல்  ட்டத்திற்கு  

ட ல் தள உயர ் 

சரொசரி கடல்  ட்டதத்ிற்கு ட ல் 276-280மீ. 

4 நிலப்பரப்பு ச மவளிப் பகுதி 

5 
பட்டொ நில ்/ 

 ற்றடவகள் 

பட்டொ நில ். 

6 
குத்தடக பகுதியின் 

பரப்பளவு 

1.70.50 மெக்டடர ் 

7 

அருகில் உள்ள 

மநடுஞ்சொடல 

o 5 கிமீ சுற்றளவில் SH சொடல 

இல்டல. 

o NH-209 சொடல, திண்டுக்கல்டல 

பிளொனியுடன் இடணக்கு ் 

மதற்குப் பகுதியில் சு ொர ்

1.74கிமீ மதொடலவில் 

அட ந்துள்ளது. 

8 
அருகிலுள்ள ரயில் 

நிடலய ் 
திண்டுக்கல் -18 கி.மீ- வடக்கு  

9 
அருகிலுள்ள வி ொன 

நிடலய ் 

 துடர வி ொன நிடலய ் -80.0 கி.மீ – 

மதன்கிழக்கு. 

 

10 

 

அருகில்நகர ் / 

நகர ் 

i) டக.புதுக்டகொட்டட -1கி.மீ- வடக்கு 

ii)  கொ ்சிபுர ் -1.6கி.மீ- மதற்கு 

iii) மகொதத்ப்பள்ளி – 1.5கி.மீ- கிழக்கு 

iv) கசவன ்பட்டி -1.0கி.மீ-ட ற்கு 

11 
ஆறுகள் / கொல்வொய் o படவஷ். S.ஏரி-6.94கிமீ-மதற்கு 

12 

ஏரிகள் ரொஜொ ஏரி-16.32கிமீ-மதன்கிழக்கு 

டலக் பொரக்்-16.64கிமீ-மதற்கு 

13 
 டலகள் / 

பள்ளத்தொக்குகள் 

10 கி.மீ. சுற்றளவில் இல்டல 

14 
மதொல்மபொருள் 

இடங்கள் 

10 கி.மீ. சுற்றளவில் இல்டல 

15 

டதசிய பூங்கொக்கள் 

/வனவிலங்கு 

சரணொலயங்கள் 

10 கி.மீ. சுற்றளவில் இல்டல 

 

16 

ஒதுக்கப்பட்ட / 

பொதுகொக்கப்பட்ட 

கொடுகள் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட குத்தடகப் 

பகுதியின் 10 கி.மீ. சுற்றளவுக்குள் 

கொப்புக்கொடு இல்டல 
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17 நில அதிரவ்ு உத்டதசிக்கப்பட்ட குத்தடகப் பகுதி நில 

அதிரவ்ு  ண்டல ்-II- ல் உள்ளது (இது  

குடறந்த ஆபத்து பகுதியகு ்). 

18 பொதுகொப்பு 

நிறுவல்கள் 

 10கி.மீ. சுற்றளவில் இல்டல 

3.திட்டத்திற்கொன கதணவ 

❖ முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்டககளொனது, அடனத்து 

கடட்ு ொன  ற்று ் உள்கட்டட ப்பு திட்டங்களின் முதுமகலு ்பொக 

உள்ளன. ஏமனனில் கடட்ு ொனத்திற்கொன மூலப்மபொருள் அத்தடகய 

சுரங்கத்திலிருந்து  டட்ுட  கிடடக்கிறது. திண்டுக்கல்  ொவட்டத்தில் 

பிரித்து எடுக்கப்பட்ட சொதொரண கல்லொனது, ஜல்லியொக 

 ொற்றபடுகிறது. 

❖  டன, கடட்ு ொனத் திட்டங்கள்  ற்று ் கட்டிடக் கடட்ு ொனத் 

திட்டங்களில் சொதொரண கற்களுக்கொன அதிக டதடவ உள்ளது. 

❖ முழு சொதொரண கல் இருப்புகடளயு ் மவட்டிமயடுத்த பிறகு, அந்த 

பகுதியொனது நீர ் டதக்க ொக பயன்படுத்தப்படட்ு அருகிலுள்ள 

கிணறுகளுக்கு மசயற்டக முடறயில் நீர ்நிரப்பு மசய்யப்படு ். 

இத்திட்டத்தினொல் நிலத்திற்கு எந்த டசதமு ் ஏற்படொது. எனடவ 

 றுசீரட ப்பு டதடவயில்டல.   
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 டம் 1 - திட்டத் தளத்தின் இரு ்பிட வணர டம்
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 டம் 2 - திட்டத் தளத்தின் கூகுள் வணர டம் 
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4.சொர்னணகட் 

 சொரட்னொடகட் என்பது இப்பகுதியில் முதன்ட யொன 

பொடறயொகு ். இது சொ ்பல், நடுதத்ர முதல் கரடுமுரடொன தொனியங்கள், 

வளி ண்டல ட ற்பரப்பில் முக்கிய ொக கொணப்படு ் இடலகளுடன் க்ரீஸ் 

டதொற்ற ். இது முக்கிய ொக ஸ்ட ொக்கி அல்லது கிடர குவொரட்்ஸ், மவளிர ்

சொ ்பல் ட க்டரொக்டலன்  ற்று ் டெப்பரஸ்்தீன் டபொன்ற முக்கிய 

தொதுக்களொல் ஆனது. இது உயர ொன  டலகள்/ டலத ் மதொடரக்டள 

உருவொக்குகிறது  ற்று ் ச மவளிகடளயு ் ஆக்கிரமித்து, 1-2 மீ தடி ன் 

மகொண்ட  ண்ணொல் மூடப்பட்டிருக்கு ். மிக் ொடடட் என்பது குவொரட்்டஸொ-

ஃமபல்ட்ஸ்பொடிக் மபொருள் உயரத்ர உரு ொற்றப் பொடறகளுக்குள் 

நுடழவதொல் உருவொகு ் பல்டவறு கனி  கலடவகடளக் மகொண்ட 

கட்டுப்பட்ட ஃமபல்சிக் பொடறகளின் குழுவொகு ். திண்டுக்கல்  ொவட்டத்தில் 

இரண்டு வடகயொன மிக் ொடடட் கொணப்படுகிறது, ஒன்று சொ ்பல்  ற்று ் 

 ற்மறொன்று இளஞ்சிவப்பு. சொரட்னொடகட்டுக்கு அடுதத்படியொக மிக் ொடடட் 

க்னீஸ் இரண்டொவது மிக விரிவொன பொடற ஆகு ். மிக் ொடடட் க்னீஸ் 

குவொரட்்ஸ், ஃமபல்ட்ஸ்பொர,் ப்ளொஜிடயொகிடளஸ், ெொரன்்ப்மளன்ட்  ற்று ் 

படயொடடட் ஆகியவற்டற மவவ்டவறு விகிதங்களில் மகொண்டுள்ளது. 

ஒட்டன்சத்திர ்  ற்று ் டவடசந்தூரின் கிழக்டக, ம ட்டொ-கொப்டரொ  ற்று ் 

அனரத்்டதொடசட்டுகள் டபொன்ற ஊடுருவு ் எரி டலப் பொடறகள் 

இப்பகுதியில் கொணப்படுகின்றன. ம ட்டொ கப்டரொ கரடுமுரடொன தொனிய ், 

அடர ் சொ ்பல், முக்கிய ொக டபரொக்ஸீன், ஆ ்பிடபொல்  ற்று ் 

பிடளஜிடயொகிடளஸ் ஆகியவற்டறக் மகொண்டுள்ளது. அடனொரட்தொடசட் 

மவளிர ் இளஞ்சிவப்பு முதல் மவளிர ் பழுப்பு வடர, நடுதத்ர முதல் 

கரடுமுரடொன தொனிய பொடறகள் அடிப்படடயில் சிறிய அளவு டபரொக்ஸீன் 

 ற்று ் ஆ ்பிடபொல் மகொண்ட பிடளஜிடயொகிடளஸொல் ஆனது. குவொரட்்ஸ் 

 ற்று ் மபக் ொடடட் நர ்புகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பரப்பளவு மகொண்டடவ. 

டவடசந்தூருக்கு கிழக்டக உள்ள பகுதியில் சிறிய கிரொடனட் கற்கள் 

மவளிப்படுகின்றன. ஃடபொலிடயஷன்/கினிடசொசிட்டி, உரு ொறிய 

பொடறகளில் கொணப்படு ் முக்கிய ச தள அட ப்பு ட ற்கில் ENE-WSW 

 ற்று ்  ொவட்டதத்ின்  த்திய பகுதியில் N-S க்கு அருகில் உள்ளது. 

 ொவட்டத்தின் கிழக்குப் பகுதியொனது இரண்டு கட்ட  டிப்புகளின் குறுக்கீடு 

கொரண ொக சிக்கலொன  டிந்த கட்டட ப்புகடளக் கொட்டுகிறது, இது 
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மதொடரச்ச்ியொன குவி ொடங்கள்  ற்று ் டபசின்கடள உருவொக்குகிறது. 

தவறுகள்  ற்று ் மவடட்ு  ண்டலங்கள்  த்திய பகுதியில் N-S  ற்று ் மதற்கு 

பகுதியில் NW-SE. 

5.புவியியல் வளங்கள் 

குறுக்குமவட்டு முடறயின் அடிப்படடயில் சொதொரண கல்  இருப்புக்கள்           

கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2. முன்பமொழிய ் டட் திடட்த்தின் ஆதொரங்கள் மற்றும் 

இரு ்புக்கள் 
 

விவரங்கள் 

விவரங்கள் 

சொதொரை கல் 

 (5 வருட திட்ட 

கொலம்) 

கிரொவல்  

(3 வருட திட்ட கொலம்) 

புவியியல் 

வளங்கள்(மீ3) 
626732 

2350 

சுரங்க ் டகயிருப்பு 

(மீ3) 
289604 

1050 

சுரங்கத ்திட்ட கொல ் 5 ஆண்டுகள் 

ம ொத்த டவடல 

நொட்களின் 

எண்ணிக்டக 

300 நொட்கள் 

இயந்திரங்கள் 

முன்ம ொழியப்பட்டது 

 

வகை 

 

எண்ைள் 

 

ஜொக் 

டெ ரஜ்ொக்  

4 

க ்ப்ரஸர ் 1 

டெட்ரொலிக் 

எக்ஸ்க்கடவட்டர ்

1 No 

சுட யுந்தி 2 

மவடிக்கு ்  ொதிரி 

எளிதில் அகழ்வொரொய்சச்ி மசய்வதற்கு ், 

பறக்கு ் பொடறடயக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு ், 

ரஃப் ஸ்டடொனில் மசவித்திறன் விடளடவக் 

மகொடுப்பதற்கொக, குடறந்த பட்ச 

மவடி ருந்துகடளப் பயன்படுத்தி 

குண்டுமவடிப்பு ட ற்மகொள்ள 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. (25 மிமீ டயொ) 

சுரங்கத்தின் ம ொத்த 

ஆழ ் 

தடர  ட்டத்திலிருந்து 4மீ உயரத்தில் 39 மீட்டர ்

(R.L.280மீ -276 மீ)  ற்று ் 35மீ தடர ட்டத்திற்கு 

கீடழ (R.L. 276மீ -241மீ) 
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அட்டவணை 3. ஆை்டு வொரியொன உற் த்தித் திட்டம் 

 

ஆை்டு சொதொரை கல் (மீ
 3) கமல் மை் (மீ

 3) 

I  59244 1050 

II 57680 -- 

III 55880 -- 

IV 73560 -- 

V 43240 -- 

பமொத்தம் 289604 1050 

6.சுரங்கம் 

திறந்தபவளி சுரங்கம் 

5 மீட்டர ்அகல ்  ற்று ் 5 மீட்டர ்உயர ் மகொண்ட வழக்க ொன 

குடறந்த அளவில் இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட சுரங்க மசயல்பொடு 

திறந்தமவளி ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. சுரங்க ் 

மசயல்பொட்டில் ஆழ ற்ற துடளயிடுதல், உற்பத்தி சுட  ஏற்றுதல் 

 ற்று ் டபொக்குவரத்து வசதி ஆகியடவ அடங்கு ். 

பசயல்முணற விளக்கம் 

o புவியியல் ஆய்வின் அடிப்படடயில், சொதொரண கல்  ற்று ் கிரொவல் 

வளங்கள்  ற்று ் இருப்புக்கள்  திப்பிடுதல்.  

o எக்ஸ்கடவட்டர ்மூல ் ட ல்  ண்டண அகற்றி டநரடியொக 

சுட யுந்திகளில் ஏற்றுதல் 

o துடளயிடுதல், மவடித்தல்,  ற்று ் எக்ஸ்கடவட்டர ்மூல ் சொதொரண 

கல்டல அகற்றுதல் 

o 25.5 மிமீ டயொவில் ஜொக் ெொ ருடன் ஆழ ற்ற துடளயிடுதல் 

o எக்ஸ்கடவட்டர ்மூல ் சொதொரண கற்கடள சுட யுந்திகளில் 

ஏற்றுதல் 

7.தை்ைீர் கதணவ 

சுரங்கத் திட்டத்திற்கொன ம ொதத் நீர ் டதடவயொனது 5.3KLD 

ஆகு ். குடிநீரொனது அருகிலுள்ள தடலயொடட்ுப்பொட்டி 

கிரொ த்திலிருந்து ், இதர பயன்பொட்டிற்கு டதடவயொன நீரொனது 

சொடல வழியொக டடங்கரக்ளிலு ் மபறப்படு ். 
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அட்டவணை 4. நீர் இரு ்பு 
 

 

கநொக்கம் 

 

நீர் 

கதணவ 

(KLD) 

 

ஆதொரம் 

 

குடிநீர ்

 

1.180KLD 

தண்ணீர ் மதொட்டியில் டசகரிக்கப்பட்டுள்ள 

 டழநீர,் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நீர ்

விற்படனயொளரக்ளிடமிருந்து மபறப்படு ் 

குடிநீர ்

பசுட  அரண் 1.5KLD சுரங்க குழியிலியிலுள்ள நீர ் / தண்ணீர ்

மதொட்டியில் டசகரிக்கப்பட்டுள்ள  டழநீர ்

தூசி       

அடக்குமுடற 
2.62KLD ஆழ்துடள கிணறுகள், டடங்கரக்ள் 

பமொத்தம் 5.3KLD  

8. சுரங்க பசயல் ொட்டிற்கு கதணவயொன ஆட்கள் 

திட்டத்திற்குத் டதடவயொன ம ொத்த  னிதவள ் டதொரொய ொக 27 

நபரக்ள் ஆகு ். இத்திட்ட மசயல்பொட்டில் பணியொற்று ் 

மதொழிலொளரக்ள் அருகில் உள்ள கிரொ ங்கடளச ்டசரந்்தவரக்ள். 

அட்டவணை 5. சுரங்க பசயல் ொட்டிற்கு கதணவயொன 

ஆட்களின் எை்ைிக்ணக 

 

வ. 

எை் 
வணக  ங்கு 

பமொத்த 

கவணலயொட்களின் 

எை்ைிக்ணக 

 

 

 

1. 

முதல்நிடல 

ஊழியர ்

குவொரி ட லொளர ் 1 

 ட ன்ஸ் ஃபொரட் ன் --- 

 இயந்திர மபொறியொளர ் --- 

 கணக்கு  ற்று ் 

நிரவ்ொகி 

1 

2. இடடநிடல 

ஊழியர ்

ஆபடரட்டர ் 3  

 ஓட்டுநர ் 3 

 மபொறிமுடறயொளர ் 1  

 பிளொஸ்டர/்ட ட் 1  

3. இடடநிடல 

ஊழியர ்

உதவியொளரக்ள், 

கிரீசரக்ள் 

4  

4. கடடநிடல உதவியொளர ் 9 
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ஊழியர ்

 சுத்த ் மசய்பவரக்ள் 2 

 உதவியொளர ் 2 

 பமொத்தம்    27 ந ரக்ள் 

 

18 வயதுக்கு கீழ்ப்பட்ட எந்த நபரு ் சுரங்க பணியின் டபொது 

ஈடுபடுத்தப்படவில்டல.  

9. இயந்திரங்களின் விவரங்கள் 

            ஜொக் சுதத்ியல்களுடன் இடணக்கப்பட்ட டிரொக்டர ்

மபொருத்தப்பட்ட அமுக்கி டபொன்ற இயந்திரங்கள் துடளயிடுவதற்கு ் 

மவடிப்பதற்கு ் முன்ம ொழியப்படட்ுள்ளன. டெட்ரொலிக் 

அகழ்வொரொய்சச்ி  ற்று ் டிப்பர ் கலடவடய தழுவி. வொடடகக்கு 

எடுக்கப்பட்ட டிப்பர ்  ற்று ் அகழ்வொரொய்சச்ி ஆகியடவ சந்டத 

சூழ்நிடலயின்படி நொள் அடிப்படடயில் அல்லது  ணிடநர 

அடிப்படடயில் தினசரி சுரங்க நடவடிக்டககடள ட ற்மகொள்ள 

பயன்படுத்தப்படு ். 

                       அட்டவடண 6: இயந்திரங்களின் விவரங்கள் 

 

  

வடக 
எண்ணிக்

டக 

து

டள

யின் 

நீள ் 

(மிமீ) 

அளவு / 

மகொள்ளள

வு 

மசய்ய 
உந்து 

சக்தி 
H.P 

ஜொக் 

டெ ரஜ்ொக் 

2 32 மி 

மீ 

ெண்ட் 

மெல்டு 

அட்லஸ் 

கொப்டகொ 

டீசல் 60 

க ்ப்ரஸர ் 1 --- கொற்று எஸ்கொரட்்ஸ் 

ஃபொர ்்ட்ரொக் 

டீசல் 42 

சுட யுந்தி 1 ---- 15MT அடசொக் 

டலலண்ட் 

டீசல் 110 

 

 



13  

அட்டவணை 7 500மீ ஆரம் சுரங்க கூட்டணம வட்டத்தில் 
 தற்க ொதுள்ள மற்ற சுரங்கங்கள் 

 

முன்பமொழிய ் ட்ட குவொரிகள் 

உரிணமயொளரி

ன் ப யர் 

புல எை்கள் Extent Lease period 

திரு.A. மஜயரொ ன், த/மப. 

அழகிரி மகௌண்டர,்  

  

மகொத்தப்புள்ளி 314, 

317/3, 317/4 

 

3.25.0ha 
உதேசிை்ைபட்ட 

பகுதி  

பிரீமிய ் கிரொடனட்,  

 2 / 3k-மூன்று, 

தொதன்டகொடட்ட கிரொ  ், 

மகொட்டப்புள்ளி கிரொ  ், 

மரட்டியொரச்த்திர ், 

திண்டுக்கல்  ொவட்ட ். 

248/8B,248/9, 248/10A, 

248/10B, 248/11, 248/12, 

249/1, 

249/2, 249/3A and 249/3B 1.70.50ha உதேசிை்ைபட்ட 

பகுதி  

திரு.ஆர.்எஸ். பழனிசொமி, 

எஸ்/ஓ. சுப்பொ நிடக எண்.5 

/ அடிப்படடயில், 

மரங்கப்பொ நிக்கின்பட்டி, 

மரட்டியொர ்சத்திர ் 

டகொட்டப்புள்ளி கிரொ  ், 

திண்டுக்கல் 

304/1 to 304/17 and 304/25 

to 304/30 
2.53.5ha உதேசிை்ைபட்ட 

பகுதி  

சி. உ ொரொணி, வ/ஓ. 

மசல்லதுடர, 2 / 2-9, ரொயல் 

திடயட்டர ்பொக்டசடு, 

சின்னப்பட்டி, 

திண்டுக்கல் 

டக புதுக்டகொடட்ட 

252/2, 252/4, 252/5 
1.01.0 உதேசிை்ைபட்ட 

பகுதி  

                                                                          TOTAL   9.69.5 ha 

EXISTING QUARRIES 

CODE Name of the Owner S.F. Nos Extent Lease Period 

 

E1 

பொலு, 

பிள்டளயொரந்த்த ், 

பித்தடளப்பற்றி 

டபொஸ்ட், ஆத்தூர ்தளுக், 

டிண்டிக்குள் டிஸ்ட்ரிக்ட் 

 

மகொத்தப்புள்

ளி 302 

 

1.12.5ha 

 

02.09.2017 to 

01.09.2022 

 

E2 

பி.பரத் 

பி28, விடவகொனந்தொ 

நகர,் டரொட்டரி கூட்ட 

அரங்கு அருகில், 

திண்டுக்கல் 

டக 

புதுக்டகொடட்ட 

248/1B, 248/2, 

248/3A, 248/4, 

248/5, 248/7 

 

1.27.0ha 

 

20.11.2017 to 

19.11.2022 

பமொத்தம் 2.39.5ha 



14  

 

 திட்ட ்  குதிணயச ் சுற்றியுள்ள 500மீ சுற்றளவு விவரங்கள், 

திை்டுக்கல் பவஸ்ட் வட்டம், கக.புதுக்ககொட்ணட, திை்டுக்கல் 

மொவட்டம். 

 தற்டபொதுள்ள / குத்தடக கொலொவதியொன / முன்ம ொழியப்பட்ட 

சுரங்கங்களின் ம ொத்த அளவு 12.36.0 மெக்டடர.் 

10.நிலத் கதணவ 

 இத்திட்டத்தின் ம ொத்த பரப்பளவு 1.70.50 மெக்டடர,் திண்டுக்கல் 

மவஸ்ட ்வட்ட ், திண்டுக்கல்  ொவட்ட ், டக.புதுக்டகொடட்ட கிரொ த்தில் 

உள்ள பட்டொ நில ். 

அட்டவணை 8 நில  யன் ொட்டு முறிவு 

 

வ. எை் நில  யன் ொடு 
தற்க ொணதய 

 குதி (பெக்டர்) 

சுரங்க 

 யன் ொட்டில் 

உள்ள  குதிகள் 

(பெக்டர்) 

1. சுரங்கத்திற்கு உட்பட்ட 

பகுதி 

பூஜ்ய ் 1.18.60 

2. உள்கட்டட ப்பு பூஜ்ய ் 0.01.0 

3. சொடலகள் பூஜ்ய ் 0.02.0 

4. பயன்படுத்தப்படொத பகுதி 1.70.50 0.18.70 

5. ட ்ப், பொதுகொப்பு & பசுட  

அரண் 

பூஜ்ய ் 0.32.00 

 பமொத்தம் 1.70.50 1.70.50 

 

11. மனித குடிகயற்றம் 

500 மீட்டர ்சுற்றளவில் குடியிருப்புகள் இல்டல. சுரங்கத்தின் 

5 கி.மீ. சுற்றளவில்  கிரொ ங்கள் உள்ளன.  

அட்டவணை 9 அருகொணமயில் உள்ள வொழ்விடங்கள் 

 

வ .எை் திணச கிரொமம் பதொணலவு பமொத்த  மக்கள் 

பதொணக 

1 வடக்கு டக.புதுக்டகொட்டட 1கி.மீ 2275 

2 மதற்கு கொ ்சிபுர ் 1.6கிமீ 5010 

3 கிழக்கு மகொதத்ப்பள்ளி 1.5கிமீ 9005 

4 ட ற்கு கசவன ்பட்டி 1.0கிமீ 4816 
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12. கதணவயொன ஆற்றல் 

      சொதொரண கல் சுரங்க ் திட்டத்திற்கு அதிக அளவு தண்ணீர ் ற்று ் 

மின்சொர ொனது டதடவயில்டல. 16 லிட்டர ்டீசலொனது சுரங்க 

மசயல்பொட்டிற்கு சொதொரண கல்டல சு ந்து மசல்வதற்கொக 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

13. அடி ் ணட ஆய்வின் கநொக்கம் 

இந்த அத்தியொயத்தில் தற்டபொதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிடலயில் 

பின்வரு ்     தகவல்கள்  ற்று ் அளவுருக்கள் உள்ளன. 

1. வொனிடலயியல் 

2. நீர ்சூழல் 

3. கொற்று சூழல் 

4. இடரசச்ல் சூழல் 

5.  ண் / நிலச ்சூழல் 

6. உயிரியல் சூழல் 

7. சமூக-மபொருளொதொர சூழல் 

13.1 வொனிணலயியல் 

வளி ண்டலத்தில் ஒருமுடற மவளிடயற்றப்படு ்  ொசுப் 

மபொருடக்ளின் பரவடலப் கன்கொணிக்க வொனிடல ஆய்வு முக்கிய 

பங்கு வகிக்கிறது. வொனிடல கொரணிகள் கொலப்டபொக்கில் பரவலொன 

ஏற்ற இறக்கங்கடளக் கொடட்ுவதொல், நீண்ட கொல ந ்பக ொன 

தரவுகளிலிருந்து  டட்ுட  டதடவயொன விளக்க ் மபற முடியு ். 

i) சரொசரி குடறந்தபட்ச மவப்பநிடல  : 27.3°C   

ii) சரொசரி அதிகபடச் மவப்பநிடல  : 30.0°C  

iii) இப்பகுதியின் சரொசரி ஆண்டு  டழ : 605மி.மீ | 23.8 அங்குல ். 

13.2 கொற்று சூழல் 

அடிப்படட ஆய்வின் முக்கிய டநொக்க ் சுற்றுப்புற கொற்று 

கண்கொணிப்பு என்பது அப்பகுதியின் தற்டபொடதய கொற்றின் 

தரத்டத  திப்பிடுவதொகு ். முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் 

மசயல்பொட்டின் டபொது சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத்தின் 

இணக்கத்தன்ட டய  திப்பிடுவதற்கு ் இது பயனுள்ளதொக 
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இருக்கு ். 1215, 1216 ஏடரொடசொல்கள் கொற்றில் இடடநிறுத்தப்பட்ட திட 

அல்லது திரவ துகள்களொக வடகப்படுத்தப்படுகின்றன. 5 நிமிட ் 

டபசுவது ், இருமுவது ் ஒவ்மவொன்று ் 3,000 துளி அணுக்கடள 

உருவொக்கலொ ், து ் ல் டதொரொய ொக 40,000 துளிகடள 

உருவொக்கலொ ், பின்னர ்அடவ 0.5-12μm அளவு வர ்பில் துகள்களொக 

ஆவியொகின்றன. 

கொற்று சூழலின் அடிப்படட தரவு பின்வரு ் அளவுருக்களுக்கொக 

உருவொக்கப்படுகிறது: 

• PM2.5 

• PM10 

• சல்பர ்டட ஆக்டசடு (SO) 

• டநட்ரஜனின் ஆக்டசடுகள் (NO) 

13.3 இணரசச்ல் சூழல் 

சொடலயில் வொகன இயக்க ்  ற்று ் சுரங்க நடவடிக்டககள் 

கொரண ொக ஆய்வு பகுதியில் இடரசச்ல் ஏற்படுகின்றது. சுரங்க 

நடவடிக்டக  ற்று ் வொகனப் டபொக்குவரத்து சத்தத்தின்  திப்பீடொனது, 

மசவிப்புலன், உடலியல் தீரவ்ுகள், எரிசச்லூடட்ுதல்,  ற்று ் மபொது 

சமூகத்தின் தீரவ்ுகள் டபொன்ற பல்டவறு கொரணிகடளக் கருத்தில் 

எடுத்துக்மகொள்கிறது. 

          ஆய்வுப் பகுதியில் ட ற்மகொள்ளப்படு ் இடரசச்ல் கண்கொணிப்பின் 

முக்கிய டநொக்க ், அடிப்படட இடரசச்ல் அளடவ நிறுவுவது ், திட்டத் 

தளத்டதச ்சுற்றியுள்ள திட்டச ்மசயல்பொடுகளின் டபொது உருவொக்கப்படு ் 

ம ொத்த இடரசச்லின் தொக்கத்டத  திப்பிடுவது ் ஆகு ். 

  ஒலி  ொசுபொடொனது முக்கிய ொக துடளயிடுதல், மவடித்தல் 

டிரக்குகள்  ற்று ் கனரக இயந்திர ் (HEMM) டபொன்ற மசயல்பொடுகளொல் 

ஏற்படுகிறது. திட்டப் பகுதிக்கு அருகொட யில்  க்கள் குடியிருப்பு 

இல்லொததொல், இந்த நடவடிக்டககளொல் இந்தப் பகுதியில் 

வசிப்பவரக்ளுக்கு எந்தப் பிரசட்னயு ் ஏற்படொது. மவடித்தல், 

க ்ப்மரஸ்ஸர ் மசயல்பொடு (துடளயிடுதல்)  ற்று ் டபொக்குவரத்து 

நடவடிக்டககள் ஆகியவற்டறக் கருத்தில் மகொண்டு சத்த ் 



17  

 ொதிரியொக்க ் ட ற்மகொள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 

13.4 நீர ்சூழல் 

o  சரொசரி pH வர ்பு 7.3-7.8  ற்று ் ஏற்றுக்மகொள்ளக் கூடிய வர ்பு 6.5 

முதல் 8.5 pH வடர இருக்கு ். 

o   கடினத்தன்ட  350 முதல் 750 mg/l வடர  ொறுபடு ் 

o குடளொடரடு 170 முதல் 231 மி.கி/லி  ற்று ் 40 முதல் 48 மி.கி/லி வடர 

 ொறுபடுகிறது 

o டநட்டரடட்ுகள் 7.6 முதல் 10.7 mg/l வடர  ொறுபடு ் 

o ஃப்டளொடரடு 0.6 மி.கி/லி இலிருந்து  ொறுபடுகிறது. 

o திடப்மபொருள்கள் 276-283 மி.கி/லி என்ற அளவில் கொணப்பட்டன. 

13.5 நிலச ்சூழல் 

  சுரங்கத்தின் மசயல்பொடு, சுரங்க குழிடய தற்கொலிக நீரத்்டதக்க ொக 

 ொற்றுவதன் மூல ் நிலத்டத  றுசீரட த்தல்  ற்று ் மீதமுள்ள பகுதி 

(பயன்படுத்தப்படொத பகுதிகள், உள்கட்டட ப்பு,  ற்று ் சொடலகள்)  ர ் 

வளரப்்பு ட  ்பொட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படு ். சுற்றுசச்ூழலின் அழகியல் 

பொதிக்கப்படொது. சுரங்க மசயல்பொட்டின் டபொது திட்டப் பகுதியில் மபரிய 

தொவரங்கள் எதுவு ் இல்டல  ற்று ் சுரங்க மசயல்பொடு முடிந்தது ் 

அடரத்்தியொன டதொட்ட ் பசுட   ண்டல ட  ்பொடட்ு திட்டத்தின் கீழ் 

உருவொக்கப்படு ். 

13.6 உயிரியல் சூழல் 

வனவிலங்கு பொதுகொப்புச ் சட்ட ் 1972 இன் படி, ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட அட்டவடண I வடக விலங்குகள் இல்டல. 

ட லு ் இயற்டக பொதுகொப்புக்கொன சரவ்டதச ஒன்றியத்தின் (IUCN) படி 

எந்த உயிரினமு ் பொதிக்கப்படக்கூடிய, ஆபத்தொன அல்லது 

அசச்ுறுத்து ் வடககளில் இல்டல. ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்து வரு ் 

சிவப்புப் பட்டியல் இனங்கள் எதுவு ் இல்டல. எனடவ குறுகிய 

கொலத்தில் ட ற்மகொள்ளப்படு ் இந்த சிறிய சுரங்க நடவடிக்டகயொனது 

சுற்றியுள்ள தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க 
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தொக்கதட்த ஏற்படுத்தொது. 

14. புனர்வொழ்வு/ மீள்குடிகயற்றம் 

o சுரங்கத்தின் ஒடட்ும ொத்த நிலமு ் தனியொர ்பட்டொ நில ொகு ். 

திட்டப் பகுதியிலு ், அருகிலுள்ள பகுதியிலு ்  க்கள் 

இட ்மபயரவ்து இல்டல. இத்திட்டத்தில் அருகிலுள்ள 

கிரொ ங்களின் சமூக ட  ்பொடு பரிசீலிக்கப்படு ். 

o சுரங்கப் பகுதி எந்த ஒரு வொழ்விடத்டதயு ் உள்ளடக்கொது. எனடவ       

சுரங்க நடவடிக்டகயில்  னித குடிடயற்றங்கள் இட ்மபயரவ்து 

இல்டல. 

15.  சுணம அரை் கமம் ொட்டு திட்டம் 

1. சுரங்கப் பகுதியின் புறத் தொங்கல்  ண்டலத்தில் பசுட  அரண் 

உத்டதசிக்கப்படுகிறது. 

2. பசுட  அரணொனது சுற்றுசச்ூழலின் முக்கிய அங்க ொக 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. இது சூழலியல், சுற்றுசச்ூழல்  ற்று ் 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரத்டத ட  ்படுத்து ். 

3. டவ ்பு, மபொங்கமியொ பின்னொ, டகசுவரினொ டபொன்ற உள்ளூர ்

 ரங்கள், குத்தடக எல்டல  ற்று ் வழித்தடங்களிலு ், 

மசயல்படொத குவியல்களிலு ் ஆண்டுக்கு 160  ரங்கள் வீத ் 5மீ 

இடடமவளியில் நடப்படு ். 

4. இந்த பகுதியில் உயிரவ்ொழு ் விகித ் 80% ஆக இருக்கு ் என 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது.  

அட்டவணை.10 கதொட்டம்/ கொடு வளர் ்பு திட்டம் 

 

ஆை்டு 

உயிர் 

பிணழ ்பு 

% 

இனத்தின் 

ப யர்  

வளரும் என 

எதிர் ொரக்்க ் டும் 

மரங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

I 80% டவ ்பு, 

புங்கன் 

 ற்று ் 

பிற 

பிரொந்திய 

 ரங்கள், 

160 

II 80% 160 

III 80% 160 

IV 80% 160 

V 80% 160 
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16. எதிர் ொர்க்க ் டும் சுற்றுசச்ூழல்  ொதி ்புகள் 

16.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தைி ்பு நடவடிக்ணககள் 

1. சொடலகள்  ற்று ் மசப்பனிடப்படொத சொடலகளில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படு ். 

2. தூசி உமிழ்டவக் கடட்ுப்படுத்த தண்ணீர ் மதளித்தல் டபொன்ற 

முடறயொன தணிப்பு நடவடிக்டககள் ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

3. சொடலகள், திடக்கழிவு தள ்  ற்று ் அருகிலுள்ள சுரங்க 

வளொகங்களில் டதொட்ட ் ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

4. உமிழ்டவக் கடட்ுப்படுத்த, உபகரணங்களின் வழக்க ொன 

தடுப்பு பரொ ரிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

16.2 இணரசச்ல் சூழல் மற்றும் தைி ்பு நடவடிக்ணககள் 

1.  தத்ிய  ொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு வொரிய ் வழிகொடட்ுதல்களின் படி 

சுற்றுப்புற இடரசச்டல அவ்வப்டபொது கண்கொணித்தல் 

மசய்யப்படு ். 

2. எக்ஸ்கடவட்டரக்்கு டதடவயொன டபொக்குவரத்து வொகனங்கடள தவிர 

டவறு எந்த உபகரணங்களு ் பயன்படுத்தப்படவில்டல.  

3. இந்த உபகரணங்களொல் உருவொக்கப்படு ் சத்த ் அதிக 

பொதக ொன தொக்கத்டத ஏற்படுத்தொது. 

17.சுற்றுசச்ூழல் கமலொை்ணமக் கலத்தின் (EMC) ப ொறு ்புகள் 

சுற்றுசச்ூழல் ட லொண்ட  மசல்லின் மபொறுப்புகளில் பின்வருவன 

அடங்கு ்: 

i. சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு. 

ii. பசுட  அரண் /டதொட்டத்டத ட  ்படுத்துதல். 

iii. குடறந்தபடச் நீரின் பயன்பொடட்ட உறுதி மசய்தல். 

iv.  ொசுக்கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்டககடள முடறயொக மசயல்படுத்துதல். 

18.சுற்றுசச்ூழல் கை்கொைி ்பு திடட்ம் 

            தமிழ்நொடு  ொநில  ொசுக்கடட்ுப்பொடட்ு வொரியத்தின் (TNPCB) படி, 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ், நீர ்  ற்று ் கழிவு நீரின் தர ், ஒலி தர ் 

ஆகியவற்டறப் மபொறுத்து இத்திட்டத்தில் கண்கொணிப்பு நடவடிக்டக 
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ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

19.திட்ட பசலவு 

             இத்திட்டத்தின் ம ொத்த திடட் மசலவொனது ரூ.25,95,000/- 

இயந்திரங்கடளப் பயன்படுத்துவதற்கு ், சொடல,  ற்று ் சுரங்க 

அலுவலக ்/ பணியொளரக்ள் மகொட்டடக, முதலுதவி அடற டபொன்ற 

உள்கட்டட ப்பு வசதிகடள உருவொக்குவதற்கு ், மின்சொர ்  ற்று ் நீர ்

வழங்கல் உள்ளிட்ட அடிப்படட வசதிகள் இத்திட்டத்தில் 

ட ற்மகொள்ளப்படு ்.   

அட்டவணை .11 திட்டச ்பசலவு விவரங்கள் 

 

வ .எை் விளக்கம் பசலவு 

1 நிணலயொன பசொத்து பசலவு/முதலீடு 9,75,000 

2 மசயல்பொட்டு மசலவு 18,53,000 

3 சுற்றுசச்ூழல் ட லொண்ட  (EMP) திடட் மசலவு 3,80,000 

4 தனியொர ்சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு (CER) மசலவு 45,000 

 பமொத்தம் Rs. 25,95,000/- 

   

20.சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு  

மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு (CER) நிதி கீடழ உள்ள 

மசயல்பொட்டிற்கு வழங்கப்படு ். 

அட்டவணை .12 ப ருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு பசலவு 

 

ப ொது நிறுவன சுற்றுசச்ூழல் 

ப ொறு ்பு பசயல் ொடுகள் 

திட்டச ்பசலவு 

(ரூ. லட்சத்தில்) 

ப ொது நிறுவன 

சுற்றுசச்ூழல் 

ப ொறு ்பு பசலவு 

திட்ட மதி ்பில் 2.0% 

(ரூ. லட்சத்தில்) 

1. பொலட டு அரசினர ்பள்ளியில் டதொட்ட 

பரொ ரிப்டப ட  ்படுத்துதல். 

 

2. PWD/திறட யொன அட ப்புகளொல் 

நொங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டொல், 

அருகிலுள்ள நீரந்ிடலகளில் வண்டல் 

 ண் எடுக்க டவண்டு ். அருகிலுள்ள 

நீரந்ிடலகளின் கடரகடள 

தூரவ்ொருவதற்கு/ பலப்படுத்துவதற்கு CER 

மசலடவ மசலவிட உறுதியளிக்கிடறொ ். 

 

 
 
 

25.95 

 
 
 

0.50 
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பமொத்த பசலவு ஒதுக்கீடு 

 
 

25.95 

 
 

0.50 

 

20. சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு சுற்றுசச்ூழல் ப ொறு ்பு 

மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு (CER) நிதி கீடழ உள்ள 

மசயல்பொட்டிற்கு வழங்கப்படு ். 

 

21. திட்டத்தின் நன்ணமகள் 

o  இத்திட்டத்தினொல் கிரொ ங்களில் வொழு ்  க்களின் சமூக-

மபொருளொதொரதத்ில் சொதக ொன தொக்க ் உள்ளது. சுரங்க 

திட்டத்தின் மபொது திட்ட பகுதயில் உள்ள  க்களுக்கு டநரடி 

 ற்று ்  டறமுக டவடலவொய்ப்பு கிடடக்கக்கூடிய சொதக ொன 

நிடல உள்ளது 

o  இந்த திட்ட ் சுற்றுசச்ூழலுக்கு இணக்க ொனது, நிதி ரீதியொக 

சொத்திய ொனது  ற்று ் நிதி ரீதியொக லொபகர ொனது  ற்று ் 

கடட்ு ொனத் மதொழிலின் நலனுக்கொக இது  டறமுக ொக  க்களுக்கு 

பயனளிக்கு ். 

o இந்தப் பகுதியில் உள்ள சுரங்கங்கள் அருகிலுள்ள கிரொ   க்களின் 

சமூக அல்லது கலொசச்ொர வொழ்வில் எந்த எதிர ்டறயொன 

தொக்கத்டதயு ் ஏற்படுத்தப் டபொவதில்டல. 

 

                     


