திட்ட சுருக்கம்
சின்னகவுண்டனூர் சுண்ணாம்பு சுரங்கம்
4.71.5 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் எஸ்.எஃப். 116/1 (பி), 2 பி (பி), 123/2 சி, 123/2 டி,
123/2 இ 1 பி, 123/2 இ 1 சி, 123/2 இ 1 ஜி (பி), 123/2 இ 1 டி & 123/2 இ 1 எஃப் (பி),
சின்னகவுண்ேனூர் கிராமம், சங்ககிரி தாலுகா, டசலம் மாவட்ேம்

விண்ணப்பதாரர்
டி.வி.எல்.மெலட்சுமி சுரங்கங்கள் மற்றும் புல்ஹவரரசர்,
திரு மா. நடேசன், நிர்வாக பங்குதாரர்
205, புத்தூர் இட்டேரி சாரல,
ஹநத்திடமடு, டசலம் 636 002.
ஹமாரபல்: +91 94433 75777
ஹதாரலடபசி: 0427-2270766, 271950
செயல்திட்ட சதாகுப்பாளர்
ஆதி பூமி சுரங்கம் (ம) சுற்றுச்சூழல் ததொழில்நுட்ப நிறுவனம், சேலம்
(ததெிய சுற்றுச்சுழல் துறையினால் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட ஆத

ாெக நிறுவனம்)

எண் 3/216, தக.எஸ்.வி.நகர்,
நரதொதிப்பட்டி, தெ
சதாற
அற

ம் - 636 004.

தபெி எண் : (0427) 2440446,
தபெி எண் : 98427 29655

மின்னஞ்ெல் முகவரி

: suriyakumarsemban@gmail.com

திட்டச் சுருக்கம்
1.0 முன்னுரை
விண்ணப்பதாரர் திரு. டி.வி.எல்.மஹலட்சுமி சுைங்கங்கள் மற்றும் புல்வெரைசர்களின்
சுண்ணாம்பு சுரங்கம் 4.71.5 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் எஸ்.எஃப். 116/1 (பி), 2 பி (பி), 123/2
சி, 123/2 டி, 123/2 இ 1 பி, 123/2 இ 1 சி, 123/2 இ 1 ஜி (பி), 123/2 இ 1 டி & 123/2 இ 1 எஃப்
(பி) -இல் சின்னகவுண்ேனூர் கிராமம், சங்ககிரி தாலுகா, டசலம் மாவட்ேம், தமிழ்நாடு
-இல் உள்ளது.
குத்தகக 04.02.1989 அன்று 20 ஆண்டு காலத்திற்கு நிகைடவற்ைப்பட்ேது மற்றும்
03.02.2009 அன்று காலாவதியானது. சுரங்க குத்தககக்கு டமடல, புதுப்பிக்கப்பட்ே
விண்ணப்பம் 16.11.2007 அன்று ஒரு வருேத்திற்கு முன் தமிழக ஹசயலக ஹதாழில்துகை
அரசாங்கத்திேம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ேது மற்றும் இகணக்கப்பட்ே படிவம் “J” நகல்
(இகணப்பு எண்- XII). திருத்தப்பட்ே எம்.எம்.டி.ஆர் சட்ேம், 2015 -இன் படி 03.02.2039
வகர நீட்டிக்கப்பட்ே சுரங்க நேவடிக்கக 50 ஆண்டுகளாக ஹதாேர்கிைது. எம்.சி.ஆர்,
2016 இன் விதி 17 (1) இன் கீழ் தயாரிக்கப்பட்ே 2019-20 முதல் 2023-24 வகரயிலான
திட்ே காலத்திற்கான முற்டபாக்கான சுரங்க மூேல் திட்ேத்துேன் சுரங்கத் திட்ேத்தின்
மறுஆய்வு மற்றும் MCDR, 2017 இன் விதி 23 மற்றும் 09.04.2019 அன்று டததியிட்ே IBM
கடிதம் எண் TN / SLM / LST / ROMP-1549 MDS ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ேது. மற்ை 2 ஐசிஎல்
குவாரிகள் 500 மீ சுற்ைளவில் அகமந்துள்ளன, இது முகைடய 54.18.0 ஹெக்டேர்
மற்றும் 38.73.0 ஹெக்டேர் ஆகும். இந்த குவாரியின் ஹமாத்த பரப்பளவு 500 மீ
சுற்ைளவில் 25 ஹெக்டேருக்கு டமல் இருப்பதால், இது கிளஸ்ேர் சூழ்நிகலயில் “பி 1”
பிரிவின் கீழ் வருகிைது.
டி.வி.எல்.மஹலட்சுமி சுைங்கங்கள் மற்றும் புல்வெரைசர்கள் 15.01.2016 க்குப் பிைகு
சுற்றுச்சூழல் அனுமதி (இ.சி) ஹபைாமல் சுரங்கங்ககள ஹதாேர்ந்து இயக்கி வந்தன
மற்றும் மீைல் வழக்காக கருதப்படுகிைது. டமற்கூறியவற்றின் அடிப்பகேயில்,
22.04.2017 அன்று புது தில்லியில் உள்ள EAC -க்கு குறிப்பிட்ே ToR வழங்குவதற்கு
விண்ணப்பித்தார், 14.03.2017 அன்று டததியிட்ே MoEF & CC அறிவிப்பு S.O 804 (E) இன்
படி, அவற்றின் முன்ஹமாழிவு எண் ஆனது: IA / TN / MIN / 64152/2017.
‘பி’ பிரிவின் கீழ் உள்ள திட்ேங்கள் / ஹசயல்பாடுகள் அந்தந்த மாநிலங்களில் உள்ள
SEAC / SEIAA களால் பரிசீலிக்கப்படும் என்று 08.03.2018 டததியிட்ே S.O 1030 (E)
அகமச்சகம் மற்ஹைாரு அறிவிப்கப ஹவளியிட்டுள்ளது. 12.04.2018 அன்று நகேஹபற்ை
107 வது SEAC கூட்ேத்திற்கு முன் ToR டகாரும் திட்ேம் கவக்கப்பட்ேது.
வழங்கப்பட்ே ஆவணத்தின் அடிப்பகேயில், இத்திட்ேம் ஈஐஏ அறிவிப்பு, 2006 இன்
பி 1 மற்றும் அட்ேவகண 1 (அ) பிரிவின் கீழ் வருவகத குழு கவனித்தது.
வழங்கப்பட்ே ஆவணத்தின் அடிப்பகேயில், இத்திட்ேம் ஈஐஏ அறிவிப்பு, 2006 இன்
பி 1 மற்றும் அட்ேவகண 1 (அ) பிரிவின் கீழ் வருவகத குழு கவனித்தது. சுற்றுச்சூழல்
டசதம், மாற்று திட்ேம் மற்றும் இயற்கக ஆகியவற்கை மதிப்பிடுவதற்கான
திட்ேத்திற்கான குறிப்பு விதிமுகைககள SEAC பரிந்துகரக்கிைது. மற்றும் சமூக வள
டமம்பாட்டுத் திட்ேம் EIA அறிக்ககயில் ஒரு சுயாதீன அத்தியாயமாக தயாரிக்கப்பே

டவண்டும். 11.05.2018 அன்று நகேஹபற்ை 297 வது SEIAA கூட்ேத்தில் SEAC
பரிந்துகரத்தபடி இந்த திட்ேம் கருதப்பட்ேது கடிதம் எண் 297 – 02. டமலும் விரிவான
கலந்துகரயாேலுக்குப் பிைகு, 2018-19 முதல் சுரங்க காலத்கத கருத்தில்
ஹகாள்வதற்காக கூடுதல் ஹோரருேன் EIA அறிக்கககயத் தயாரிப்பதற்காக மட்டுடம
ToR ஐ வழங்க அதிகாரம் முடிவு ஹசய்தது. டமலும் விரிவான கலந்துகரயாேலுக்குப்
பிைகு, 2018-19 முதல் சுரங்க காலத்கத கருத்தில் ஹகாள்வதற்காக கூடுதல் ToR -உேன்
EIA அறிக்கககயத் தயாரிப்பதற்காக மட்டுடம ToR ஐ வழங்க அதிகாரம் முடிவு
ஹசய்தது. சுரங்கச் சட்ேம், 1952 இன் பிரிவு 22 (3) காரணமாக, 2001-02 முதல் 2005-06
வகரயிலும், 2011-2012 காலங்களிலும் சுரங்கச் ஹசயல்பாடு நிறுத்தப்பட்ேது. பின்னர்
அது அவர்களால் ரத்து ஹசய்யப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பிரச்சிகன
காரணமாக ஜனவரி 2017 முதல் இன்று வகர எந்த உற்பத்தியும் இல்கல மற்றும்
டபாக்குவரத்து அனுமதி வழங்கல் தமிழக அரசால் நிறுத்தப்பட்ேது.
1.2. சுைங்கப் பகுதியின் விெைங்கள்
அட்டெரை 1.1: குத்தரக பகுதி விெைங்கள்
திட்ட ெரைககோள்
சுண்ைோம்பு சுைங்க
திட்ட விண்ைப்பதோைர் மற்றும் முகெரியின் வபயர்
M / s .மஹலட்சுமி சுைங்கங்கள் & புல்வெரிசர்கள்
திரு. எம். நடேசன், நிர்வாக பங்குதாரர்,
205, புத்தூர் இட்டேரி சாகல,
டநதிடமடு, டசலம்– 636 002.
ககடபசி: +91 94433 75777
ஹதாகலடபசி: 0427 2270766, 271950.
முன்வமோழியப்பட்ட வசயல்போட்டின் இடம்
புல எண்
எஸ்.எஃப். எண். 116/1 (பி), 2 பி (பி), 123/2 சி, 123/2 டி,
123/2 இ 1 பி, 123/2 இ 1 சி, 123/2 இ 1 ஜி (பி), 123/2 இ 1 டி
& 123/2 இ 1
உரிரமயோளர் / ஆக்கிைமிப்பு
பட்ோ நிலம்
கிைோமம்
சின்னகவுண்ேனூர் கிராமம்
ெட்டம்
சங்ககிரி
மோெட்டம்
டசலம்
இகேவிளக்க வகரதாள்: 58 இ / 14
அச்சகைரக & தீர்க்ககைரக
உயரம்: சராசரி கேல் மட்ேத்திலிருந்து 279 மீ - 277 மீ
அச்சடரகக: 11°28'38.79"N - 11°28'46.93"N
தீர்க்கடரகக: 77°48'27.27"E - 77°48'37.90"E
சுைங்க முரை
ெரக

சுைங்க விெைங்கள்
திைந்த வார்ப்பு முகை
பி 1 (கிளஸ்ேர்)

சுைங்க குத்தரக பகுதி
ROM
உற்பத்தி (30%)
தோது கழிவு விகிதம்

4.71.5 ஹெக்டேர்
2,57,285 ஹமட்ரிக் ேன்
77,186 ஹமட்ரிக் ேன் அல்லது 15,437 ஹமட்ரிக் ேன் /
1:2.33
ஆண்டு (2019-2024)

சுைங்கத்தின் ஆழம்

டவகல ஹசய்யும் குகைந்தபட்ச ஆழம்: தகர
மட்ேத்திலிருந்து 10 மீ கீடழ (டமற்பரப்பு மட்ேம்
வகர 270 மீ -260 மீ ஆர்.எல்)
உகழப்பின் அதிகபட்ச ஆழம்: தகர
மட்ேத்திலிருந்து 50 மீ கீடழ (தகர மட்ேம் வகர
270-222 மீ ஆர்.எல்)

நீர் அட்டெரை

தகர மட்ேத்திலிருந்து 52 - 55 (நீர்வளவியல்
ஆய்வின்படி)

சுைங்க ஒப்புதல் திட்டம்

அன்று 09.04.2019 டததியிட்ே IBM கடிதம் எண்:TN / SLM
/ LST / ROMP-1549.MDS
திருத்தப்பட்ே எம்.எம்.டி.ஆர் சட்ேம், 2015 (04.02.1989 03.02.2039) படி 20 ஆண்டுகள் மற்றும் 50 ஆண்டுகள்
ஹதாேரவும்.
பயன்போடுகள்

சுைங்க குத்தரக கோலம்

மனித ஆற்ைல்
நீரின் ஆதோைம்
நீர் கதரெ

24 ஊழியர்கள்
மினரல் வாட்ேர் ஹதாழில்கள்
ஹமாத்த டதகவ - ஒரு நாகளக்கு 5.0 கிடலா லிட்ேர்
குடி மற்றும் பயன்பாட்டிற்கு - ஒரு நாகளக்கு 2.0
கிடலா லிட்ேர்
ஹதாழில்துகை, கிரீன் ஹபல்ட் மற்றும் தூசி ஒடுக்கம்
- ஒரு நாகளக்கு 3.0 கிடலா லிட்ேர்

சக்தி கதரெ
திட்ட வசலவு
சுற்றுச்சூழல் கமலோண்ரம
ஹசலவு

வசலவு
ரூ. 33,80,000
Rs 10,10,000

பேம் 1: சுரங்க குத்தரகப் பகுதியின் இருப்பிேத்ரதக் காட்டும் கூகிள் பேம்

அட்டெரை 1.2: சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன்
கோலநிரல நிரலரமகள்
அருகிலுள்ள கிைோமம்
அருகிலுள்ள SH / NH
சோரல
அருகிலுள்ள ையில்
நிரலயம்
அருகிலுள்ள விமோன
நிரலயம்
அருகிலுள்ள நீர்நிரலகள்

காலநிகல - ஹவப்பமண்ேல
சராசரி ஹவப்பநிகல - 27.6. C.
சராசரி மகழப்ஹபாழிவு - 778 மி.மீ.
டமாத்தியாடனார் - 500 மீ
என்.எச் 47: டசலம் முதல் டகாகவ வகர - ஹதன்கிழக்கில்
1.8 கி.மீ.
சங்ககிரி - 7 கி.மீ.
டசலம் - 40 கி.மீ.

ரிசர்வ் கோடுகள்

500 மீ சுற்ைளவில் ஹபரிய நீர்நிகலகள் இல்கல.
காடவரி நதி - 9.0 கி.மீ – NW
சூரியமலா ஆர்.எஃப் - 1.3 கி.மீ வேக்கு

போதுகோப்பு நிறுெல்கள்

10 கி.மீ.க்குள் இல்கல

வதோல்வபோருள் அம்சங்கள் 10 கி.மீ.க்குள் இல்கல
சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன்
மண்டலங்கள்
மோநிலங்களுக்கு
இரடகயயோன எல்ரல
கடகலோை மண்டலம்

10 கி.மீ.க்குள் இல்கல

நில அதிர்வு மண்டலம்

மண்ேலம் -3, மிதமான டசத ஆபத்து மண்ேலம்
(எம்.எஸ்.டக VII) பி.எம்.டி.பி.சி, இந்தியாவின் பாதிப்பு
அட்லஸ் நில அதிர்வு மண்ேலம்
ஐ.எஸ்: 1893-2002.
500 மீ சுற்ைளவில் இரண்டு குவாரிகள்
காணப்படுகின்ைன.

அருகிலுள்ள குெோரிகள்

கர்நாேகா மாநில எல்கல - 54 கி.மீ - NW
வங்காள விரிகுோ - 211 கி.மீ – கிழக்கு

1.3 திட்ட விெைம்
இந்த பகுதியில் உற்பத்திகய உயர்த்த இயந்திரமயமாக்கப்பட்ே சுரங்கத்கதத் தவிர
டவறு திைந்த வார்ப்பு சுரங்கங்கள் பின்பற்ைப்படுகின்ைன. கம்ப்ரசர் மற்றும் அவற்றின்
குழுவுேன் இகணக்கப்பட்ே வாேகக டிராக்ேகரப் பயன்படுத்தி துகளயிடுதல்
டமற்ஹகாள்ளப்படுகிைது மற்றும் தகுதிவாய்ந்த பிளாஸ்ேர் \ டமலாளருேன் துகை
ரீதியாக
டமற்ஹகாள்ளப்படுகிைது.
ஜாக்ொமர்
துகளயிடுதல்,
கழிவுககள
வரிகசப்படுத்துதல் மற்றும் சுண்ணாம்புக் கற்ககள லாரிகளில் ஏற்றுவதற்காக
ககமுகை
உகழப்பு
ஈடுபடும்,
அவ்வப்டபாது
அகழ்வாராய்ச்சியும்
பயன்படுத்தப்படும். நிராகரிப்புகள் மற்றும் கழிவுகள் டிப்பர்ககளப் பயன்படுத்தி

ககமுகையாக அகற்ைப்பட்டு, அவ்வப்டபாது அகழ்வாராய்ச்சியாளர்களால் ேம்பிங்
யார்டுக்கு ஹகாண்டு ஹசல்லப்படுகின்ைன.
உள்ளூர் புவியியல்:
சுரங்க குத்தககயின் பரப்பளவு தட்கேயான நிலப்பரப்பு மற்றும் NNE-SSW டபாக்கில்
இருந்து சுண்ணாம்புக் கல் ஹகாண்டு டதாண்ேப்பட்ேது, இது கல்க் கிரானுகலட்டுகள்
மற்றும் ஹபக்மாடிட்டுகளுக்குள் நிகழ்கிைது. இது ஆய்வு தளங்களில் தடிமனான
சுண்ணாம்பு பட்கேகள் ஹகாண்ேது. குத்தககப் பகுதியில் 700SE டிப் மூலம்
சுண்ணாம்பு இகசக்குழு NE முதல் SW வகர டபாக்கு. சுண்ணாம்புக் பட்கேயின் நீளம்
170 மீட்ேர் மற்றும் அகலம் 155 மீட்ேர். சுண்ணாம்பின் தரம் கீழ்
ஹகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, LOI = 41.82%, CaO = 53.27%, MgO = 0.48%, Al2O3 = 0.51%, Fe2O3 =
0.55%, SiO2 = 2.72%.
முன்வமோழியப்பட்ட உற்பத்தி விகிதம்
நிரூபிக்கப்பட்ே கனிம இருப்புகளுக்கான சுரங்கத்தின் ஆயுள் 51457MT ROM அல்லது
15437 ஹமட்ரிக் சுண்ணாம்பு / ஆண்டு படி 15 ஆண்டுகள் இருக்க டவண்டும். முந்கதய
சுரங்க அனுபவத்தின் அடிப்பகேயில் ROM இலிருந்து கனிமத்கத மீட்ஹேடுப்பது 30%
ஆக எடுத்துக் ஹகாள்ளப்படுகிைது.
1.4 மறுசீைரமப்பு
தற்டபாகதய திட்ே காலப்பகுதியில் மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான எந்த திட்ேமும்
இல்கல. குத்தககப் பகுதியிலிருந்து சுண்ணாம்புக் கல் முழுவதுமாக சுரண்ேப்பட்ே
பிைகு, ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ே குழி ஓரளவு பின்வாங்கப்படும் அருகிலுள்ள
கிணறுகளுக்கு ஹசயற்கக ரீசார்ஜ் குளமாக ஹசயல்படும் மகழநீகர டசகரிக்க ஓரளவு
அனுமதிக்கப்படுகிைது.
1.5 பசுரம வபல்ட் ெளர்ச்சி:
அடுத்த திட்ே காலத்தில், குத்தகக எல்கலகயச் சுற்றி 50 மரக்கன்றுகள் / ஆண்டு நேவு
ஹசய்ய உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. பிராந்திய மரங்களான டவப்பம், பனாய், டதக்கு
ஆகியகவ காடு வளர்ப்பு திட்ேத்தின் ஒரு பகுதியாக நேவு ஹசய்ய பரிந்துகரத்தன.
1.6 நல்ெோழ்வு ெசதிகள்
சுரங்கத் ஹதாழிலாளர்கள் நலன்புரி வசதிகளாக 1961 சுரங்க விதிகளின்படி அலுவலகம்,
ககேகள், முதலுதவி நிகலயம், தங்குமிேம், கழிவகை மற்றும் குளியலகைகள்
டபான்ை சுரங்கங்களுக்கு டதகவயான உள்கட்ேகமப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தளத்துேன் இகணக்க அணுகல் சாகல பிரதான சாகலயிலிருந்து கிகேக்கிைது.
சுரங்கச் சட்ேம் மற்றும் விதிகளின்படி சுரங்கங்களில் 24 டபர் பணியாற்றுகின்ைனர்.

1.7 சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம்
டிசம்பர் 2017 - பிப்ரவரி 2018 இல் திட்ேத்கத அகமப்பதற்கு முன்னர் பல்டவறு
சுற்றுச்சூழல் பண்புகளின் தற்டபாகதய நிகலகய தீர்மானிக்க அடிப்பகே
சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் நேத்தப்பட்டுள்ளன. திட்ேப்பகுதியிலிருந்து 10 கி.மீ தூர
தூரத்கத உள்ளேக்கிய ஒரு பகுதி, அடிப்பகே ஆய்வுகளின் டநாக்கத்திற்காக ஆய்வுப்
பகுதியாக கருதப்படுகிைது. கமய மற்றும் இகேயக மண்ேலத்தில் ஒரு விரிவான
ஆய்வு நேத்தப்பட்ேது, அங்கு சுரங்க நேவடிக்கககளின் தப்பிடயாடிய உேல் மற்றும்
உயிரியல் சூழலில் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும்.
கோற்று சூழல்
PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NOx அளவுருக்களுக்கு தற்டபாதுள்ள சுற்றுப்புை காற்று தர
நிகல (AAQ) கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்ஹவாரு இேத்திலும் மூன்று மாதங்களுக்கு
வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் அதிர்ஹவண்ணில் 8.0 மணி டநர இகேஹவளியில் 5
இேங்களில் சுற்றுப்புை காற்றின் தர கண்காணிப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்ேது. இந்த
பகுதியில் PM10 இன் உயர்வு காணப்படுகிைது. ROM 58.46μg / m3, 52.76 / g / m3, 59.46μg /
m3, 52.56 / g / m3 முகைடய சுற்றுப்புை காற்றின் தரநிகலகளுக்குக் கீடழ இருப்பது
கண்ேறியப்பட்டுள்ளது.
நீர் சூழல்
தகர மற்றும் டமற்பரப்பு நீரின் அடிப்பகே நிகலகய அறிய இயற்பியல் டவதியியல்
மற்றும் பாக்டீரியாவியல் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்காக 10 கி.மீ சுற்ைளவில் திட்ே
தளத்திலும் அகதச் சுற்றியுள்ள ஐந்து இேங்களிலிருந்து நீர் மாதிரிகள்
டசகரிக்கப்பட்ேன. மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்விற்கான வழிமுகைகள் IS
முகைகளின்படி இருந்தன. இவ்வாறு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்ே அளவுருக்கள் IS
10500 உேன் ஒப்பிேப்பட்ேன. சுண்ணாம்புக் அகழ்வாராய்ச்சி நீர் அட்ேவகணக்குச்
ஹசல்லக்கூடிய எந்தஹவாரு தீங்கு விகளவிக்கும் ஹபாருட்ககளயும் டசர்க்காது.
சுண்ணாம்புக் கலகவ முக்கியமாக CaO மற்றும் MgO ஆகும். இதனால், நிலத்தடி நீர்
மாசுபடுவதற்கான சாத்தியம் இல்கல. சுரங்க நேவடிக்ககயின் டபாது நச்சு
ஹவளிடயறும் தகலமுகை இருக்காது. ஒட்டுஹமாத்த அவதானிப்பு நிலத்தடி நீர்
குடிப்பதற்கு ஏற்ைதல்ல என்பகதக் காட்டுகிைது, இது மற்ை உள்நாட்டு
டநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்பேலாம். தகர மட்ேத்திலிருந்து 52-55 மீ ஆழத்தில்
நீர் அட்ேவகண காணப்படுகிைது, அடதசமயம் சுரங்கத்தின் ஆழம் தகர
மட்ேத்திலிருந்து 50 மீ. நிலத்தடி நீகர ஹவட்டும் வாய்ப்பு இல்கல. இந்த பகுதி
ஆழமான சுரங்கத்திற்கு ஏற்ைது. இருப்பினும், சுரங்கத் திட்ேத்தின் டபாது நீர்
மாசுபாட்கேக் கட்டுப்படுத்த தணிப்பு நேவடிக்கககள் எடுக்கப்பே டவண்டும்.

சத்தம் சூழல்
திட்ே தளத்கதச் சுற்றியுள்ள 5 இேங்களில் சுற்றுப்புை சத்தம் அளவுகள்
அளவிேப்பட்ேன. அதிகபட்ச மற்றும் குகைந்தபட்ச இகரச்சல் அளவுகள் முகைடய
60.19 லீக் டி.பி. மற்றும் 42.9 லீக் டி.பி. இதனால் எல்லா இேங்களிலும் இகரச்சல்
அளவுகள் நிர்ணயிக்கப்பட்ே வரம்புகளுக்குள் இருப்பகதக் காண முடிந்தது.
சுற்றுப்புை சத்தம் அளகவ வரம்புகளுக்குக் கீடழ கவத்திருக்க கட்டுப்பாட்டு
நேவடிக்கககள் டமற்ஹகாள்ளப்படுகின்ைன. 250 கிடலா கூே ஒரு குண்டு ஹவடிப்புக்கு
அதிகபட்ச கட்ேணம் வசிப்பிேத்கத பாதிக்காது மற்றும் அனுமதிக்கக்கூடிய உச்ச
துகள் ஹநாடிக்கு 5 மிமீ டவகத்திற்கு கீடழ உள்ளது.
மண் சூழல்
மண்ணின் pH 7.8–8.36 க்கு இகேயில் இயற்ககயில் காரத்கதக் குறிக்கிைது. மண்
மாதிரிகள் மணல் களிமண் மற்றும் மண் மாதிரிகளின் ஈரப்பதம் 5% க்கும் குகைவாக
இருக்கும், இது இப்பகுதியின் வைண்ே தன்கமகயக் குறிக்கிைது. மண்ணின் ஹமாத்த
அேர்த்தி 1.84-2.24 கிராம் / சிசி வகர இருக்கும். குறிப்பாக மண்ணில் காணப்படும்
முக்கிய ஊட்ேச்சத்துக்கள், கால்சியம் மற்றும் ஹமக்னீசியம் மண்ணில் நிகைந்தகவ.
ஒட்டுஹமாத்த பகுப்பாய்வு மண்ணின் தன்கம கல்டகரியஸ் என்பகதக் காட்டுகிைது.
இருப்பினும், சுரங்க நேவடிக்கககளுக்காக கனிம நிராகரிப்பு மற்றும் டமல் மண்
டபான்ைவற்கைக் கட்டுப்படுத்தும் கட்டுப்பாட்டு நேவடிக்கககள் மண் மாசுபாட்கே
ஏற்படுத்தக்கூடும்.
தீங்கு
விகளவிக்கும்
கழிவுககள
நிலத்தில்
ஹவளிடயற்றுவதில்கல.
1.8 முடிவுரை
ஒட்டுஹமாத்தமாக, இந்த விரிவான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு இந்த திட்ேம்
ஆய்வுப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழலுக்கு குறிப்பிேத்தக்க டசதத்கத ஏற்படுத்தாது
என்பகதக் காட்டுகிைது. இருப்பினும், சுரங்கத்தில் நிகலயான நகேமுகைகய
அறியாகம வளங்கள் குகைதல், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புக்கு வழிவகுக்கும், இதனால்
மாசுபாடு, ஹதாழில்சார் சுகாதார அபாயங்கள் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார பிரச்சிகன.
3,75,000 ரூபாய் வங்கி உத்தரவாதம் (ரூபாய் மூன்று லட்சம் எழுபத்கதந்தாயிரம்
மட்டும்) ஒரு டதசியமயமாக்கப்பட்ே வங்கியில் இருந்து ரூ .200 நீதித்துகை
முத்திகரயில் எடுத்து ஹசன்கன தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தில்
சமர்ப்பிக்க டவண்டும். எனடவ, இந்த ஆய்வு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புக்கான தீர்வுத்
திட்ேம் அல்லது இந்த திட்ேத்தால் ஏற்படும் டவறு ஏடதனும் டசதம், இயற்கக வள
டமம்பாட்டுத் திட்ேம் மற்றும் சமூக வள டமம்பாட்டுத் திட்ேம் உள்ளிட்ே
சுற்றுச்சூழல் டமலாண்கமத் திட்ேத்துேன் நிகைடவற்ைப்பட்ேது.

