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INO ப"#ய %&kகk ேகll+கll  

ேக: ஏ- ம"ற இடŋகைள த+rt8 ேத9 (அ) ெபா=>?ரtைத ேதrA ெசyDrகll? 

!: "ரŋகtைத அைமkக நlல தரமான பாைற µk4யm ம78m அ9 இŋ;தா< உllள9. இ9 இnத 
ஆராycD EடtG7;m ம78m அGl வDpேபாK< பா9காpπ7;m ேதைவpபM4ற9; இ9  
இnGயா!Nllள ;ைறnத Oல அGrQ ப;GNm (Zone - II) அைமnGRk4ற9, உதாரணமாக, 
இமயமைலTl உllள மைலகUk; மாறாக இRk4ற9. இnத இடtGl ;ைறnத மைழ ெபாXQ, 
அடrtGய7ற தாவரŋகேளாM Yக ;ைறnத வன உTரனŋகll, ம78m மரŋகைள ெவZட ேவ[\ய 
ேதைவய78 உllள9. EMதலாக, அR4l உllள 4ராமŋகll 2 4 ] k;m அGகமான 
ெதாைல!^Rpபதாl, மkகll இடெபயrcD ெசyய ேவ[\யGlைல. (இnத ஆராycD Eடm தY` 
நாM அர" இலவசமாக ெகாMtத 4ZடtதZட 27 ெஹkடr ெபாறmேபாk; OலtGl தா< 
அைமய!Rk4ற9.)  


ேக: "ஆDயான ேம"G ெதாடrcI மைலகKkG" ஏ"பLm ேசதtைத ப"#? 

!: மாவZடtG< பல ெத7; ப;Gகll ேபா^lலாமl, ;ைறnத மைழ ெபாXவாl இnத இடtGl 
தாவரŋகll அடrtGய78 ேம7;bயவா8 உllளன. ஆைகயாl, "78cழ^< தாkகm OலtGNm 
தாவரŋகdNm ம78m !லŋ4னŋகdNm Yக ;ைறn9 இRk;m. இnத இடtைத ேதrQ 
ெசyதத7கான பல µk4ய காரணŋகdl இ9Qm ஒ<8.


ேக: ெவOpபைடயாக இnத D=டtைத உllSr மkகO- ஒ=Lெமாtத உட-பா>-#   
ெதாடŋகெப"ற8. ஏ-? 

!: 2009 ஆm ஆ[\< π7ப;GTl இRn9 2010 வைர ஒR ெபKய Outreach πரcசாரm 
ெபாZ\fரtGNm அதைன "7bgllள 4ராமŋகdNm நடtதpபZட9, ம78m ேதh, உtதமபாைளயm, 
G[Mkகl, ம9ைர ேபா<ற இடŋகdNllள பlldகdNm (அ) கliKகdNm நடtதpபZட9. 
இதைன ம9ைர அெமKkக< கliK ஒRŋ4ைணn9 நடtGய9. இ9 ஒR Yக ெபKய 
ெபா9kEZடமாக இராம4RjணாfரtGl kைல, 08 , 2010 இl, அpேபாைதய ேதh மாவZட 
ஆZDயr µ<hைலTl, உlllr மkகll தŋகள9 ேகll!கைளgm கவைலகைளgm (INO 
இைணtதளtைதp பாrkக) Ebய π<னr இtGZடtG7; ஒpfதl வழŋ4 µ\Q7ற9. அதைன 
ெதாடrn9 இtGZடtG< OG ஒpfதNkகாக காtGRkைகTl, அ9 ஜனவK 2015 இl மZMேம 
வnத9.


ேக: அŋG தாŋகll எதைன அைமkக+&kVWrகll ? Xŋகll உYைமZேல 1 V [ x  1 V [ kG 
பாைறகைள ெவ=>ெயLkகpேபாVWrகளா? 

+: இnத GZடm ஒR 2 4 ] nளµllள 4ைடமZட Oலtத\ "ரŋகtG< இ8GTl ஒR Oலtத\ 
ஆராycD Eடm அைமpபைத உllளடk4gllள9. இய7ைகT^Rn9 வRm π<னo காsYk 
(Cosmic) கGrகைள πKtெதMkக  ேவ[\யதாl OலtG< அ\Tl ெசlவ9 µk4யமானதா;m. 
அதனாl இnத ஆராycD Eடm அைணt9 Gைசகd^Rn9m 1 4 ] பாைறகd< அ\Tl 
அைமkகpபMm. இnத "ரŋகm ஒR இR வX சாைல (அ) இரTl பாைத "ரŋகtைத ேபா^Rk;m; 1 4 
] x  1 4 ] ஆக இRkகா9. ெமாtதமாக 2,30,000 4qπk ]Zடr பRம அளQ ேதா[\ 6,00,000 ட< 
எைட ெகா[ட பாைறகll எMkகpபMm. அvவா8 அக7றpபMm பாைறகll க7பாைற வ\!Nm  90 
சத!4தtG7;m ேமNமாக கZMமான பoகdl உபேயாகpபMt9மா8m இRk;m. அதனாl 
"78cழைல மா"பMtதா9. 


ேக: பாைறகைள எpப> ெவ=>ெயLkக ேபாVWrகll? மைலZ- பGDகOl ெவ> ைவt8 தகrkக 
ேபாVWrகளா? 

+: நாŋகll பய<பMtத!Rk;m µைறைய Controlled Blasting எ<8 அைழpபாrகll. ஒR 
\TனமTZ (dynamite) ெதா;pைப Yக சKயான µைறTl, Y<னt கZMpபாZ\< உத!ேயாM 
ெவ\kகpபMவதாl "ரŋகm ேதைவேக7ற சKயான வ\வm ெபRm. ஒR ெவ\pf ெவ8m Dல 



!னா\கUk; மZMேம இRk;m; இர[M அlல9 (அGகமாக) u<8 ெவ\pfகll மZMேம ஒRநாdl 
நடtதpபMm. ஆைகயாl, எpேபா9ேம இைரcசl ம78m ெவ\cசேலாM ெவZடpபMm ;வாKைய ேபாl 
க[\pபkக இRkகா9. 


ேக: Xŋகll 450 ட- >ZனமZ=ைட (dynamite) உபேயாகpபLtத ேபாவதாக நா- ேகll+pப=ேட-. 
அ8 %"^_ழakG ெப&m +ைளைவ ஏ"பLtததா? பkகtDb&kGm Xரைணகைள பாDkகாதா? 

+: இnத அளQ ஒZMெமாtத "ரŋகtைத ேதா[\ெயMkக ேதைவpபMm. இ9 OைறQெபற 
4ZடtதZட u<8 வRடŋகளா;m. இGl உ[டா;m அGrவைலகll Yக !ைரவாக 
அXn9ேபா;ெம<பதாl, அதைன 500 ] ெதாைல!7கpபாl (1 Y  ] / ெசக[Z k;m ;ைறவாக 
இRk;m) எŋ;m உணர µ\யா9. ைவைக ம78m µlைலpெபKயா8 ேபா<ற nரைணகll 30 v ] 
ெதாைல!NRpபதாl எnத ஒR !ைளQm அைவகUk; அறேவ இRkகா9. இnத அGrவைலகைள 
அR4Nllள 4ராமŋகdNm உணர µ\யாெத<ப9ேவ உ[ைமயா;m.


ேக:  இnத இடm Xr உபேயாகm வைரய^kகப=ட ஒ& வறYட பGD. உŋகll Xr பய-பாL எvவா^ 
அைமem? 

+: ஆm, 4ராமவாDகll இைதpப7b ெபRm கவைலg7றனr ம78m ;ைறவாகQllள Oலtத\nைர 
நாŋகll உபேயா4kகமாZேடாm எ<8 உ8G வழŋக ேகாKனr. எŋகUk; ேதைவpபMm nைர 20 v 
] k;m ெதாைல!^Rn9 வwŋ;மா8 Tamil Nadu Water and Drainage Board (TWAD)ைய நாŋகll 
ேகZMllேளாm. இ9 4ZடtதZட ஒR நாைளk; 340 4ேலா^Zடr (அ) ஒR வRடtG7; 0.004 TMC 
ஆ;m. இnத அளQ ஒR வRடtG7; 25 TMC என 4ைடkகpெப8m அளைவkகாZ\Nm 
;ைறnததா;m. 


ேக: உllSr மkகைள அnத இடtDl νைழய+டாமl தLpgrகளா? 

+: இlைல. எlலா ஆyவகtGNm பlகைலkகழகtGNm உllள9ேபாலேவ இnத ஆyவகtைதgm 
"7b ேவ^ ம78m பா9காpf ஊXயrகll அைமkகpபMm. இnத இடtைத த!ர ேவெறŋ;m 
கZMpபாMm ேராn9m இRkகா9. பkகt9k; மைலT^Rk;m ேகாTைலgm, அத< 
ெசயlபாMகைளgm ம78m ஒZ\gllள மைலகைள ேமgm 4ராமவாDகd< காlநைடகd< 
ெசயlபாMகைளgm எnத !தtGNm நாŋகll µடkக மாZேடாm. நாŋகll ெபா9 மkகd< 
வRைகைய வரேவ7ேபாm; ஆனாl, அ9 தY` நாM ம78m இதர இடŋகd^Rn9 வRm பlld, 
கliK, பlகைலkகழtG< மாணவrகll ம78m ஆDKயrகைள மZMேம உllளடk;m. 


ேக: Xŋகll ஆராycIkhடtDl அi ம"^m கDjயkக கkAகைள ேசகjkக ேபாVrகளா? 

+: Ocசயமாக இlைல. π<னo காsYk கGrகll Oலtத\Tl மZMேம ;ைறவாக இRpபதாlதா<, 
எlலா OqZKேனா ஆyQEடŋகUm OலtG< அ\Tl அைமkக பM4<றன. அt கXQகைள 
ேசகKpப9 எ<ப9 ெபாRll படா9, ஏெனhl நாm எnத கGrகd^Rn9 !Mபட ேவ[Mேமா, அேத 
கGrகைள இnத அt கXQகll உ7பtG ெசygm. இnத பKேசாதைன (அ) ஆராycD எnத 
வைகTNm எnத கGrகைளேயா (அ) நc" கXQகைளேயா உ7பtG ெசyயா9. 


ேக: ெபrlலாp, ஐkVய அெமjkக நாLகll (Fermilab, USA) இ&n8 no=jேனா க"ைறகைள 
(Neutrino Beam) இnத ஆyAhடtD"G இயkக+&pபதாகAm ம"^m அtதைகய ெசய"ைக 
no=jேனாkகll, _jய9b&n8 வ&m இய"ைக no=jேனாkகKkG மாறாக உllSr nலm, 
பYைணகll ம"^m உllSr மkகKkG pŋG +ைள+kGm எ-^ நாŋகll ேகll+ ப=ேடாm. 

+: இ9 உ[ைம 4ைடயா9. ெசய7ைக OqZKேனா எ<8 ஏ9m இlைல. உதாரணமாக, ஒR ெச\ 
கKயYல வாgைவ (CO2) எMt9 உணQ தயாKk;m ெபா9, அத7; இnத கKயYல வாg 

 (CO2) இய7ைகயாக உRவானதா அlல9 ெசய7ைகயாக உRவானதா எ<பைத அbயா9. ேமNm 
அtதைகய க7ைறகll (beams)  எŋ;m இlைல. ேமNm அைவகll உRவாkக பZடாNm, 
அkக7ைறகll எnத பாGpைபgm ஏ7பMtதா9. அtதைகய க7ைறகd^Rn9 உRவா;m 
OqZKேனாkகd< எ[okைகைய காZ\Nm cKயh^Rn9 உRவா4 நm உடைல ஊMR! 
ெசlNm OqZKேனாkகd< எ[okைக Yக Yக ெபKய9.


ேக: no=jேனா க"ைறைய ெகாYL அi GYைட ெசயbழkக ைவkக µ>eமா? 



+: 2003l ஜpபாhய !zஞாhகll OqZKேனா க7ைறைய ெகா[M அt ;[ைட ெசய^ழkக 
ைவkக µ\gm எ<|m YகQm ஊக ம78m எGrகாலtG7கான ேயாசைனTைன ஒR ஆyவbkைகTl 
ெவdTZடனr. அத7; 1000 4 ] பரpபளQ ெகா[ட ேவக-µடk4 (accelerator), அதைன இயkக 
இŋ4லாn9 உபேயாகpபMt9m Y<சாரtG|m அGக Y<சாரm ம78m 100 πl^ய< டாலr பணµm 
ேதைவpபMm.  ேமNm அnத ஆyவbkைக எnத ஒR தh நாZடாNm இதைன ெசyய இயலா9 எனQm 
ம78m ஒR உலக அர" ேதைவ எனQm E84ற9. அt ;[Mகd< !ைளQகைள சnGtத ஒேர நாM 
ஜpபா<தா< எ<பைத Oைன!l ெகாllUŋகll.


ேக: INO +- %"^_ழl அrமD (EC) நைடµைறkG ?றmபாக ெபறpப=டெதன நாŋகll 
ேகll+pப=ேடாm. இ8 உYைமயா? 

+: இlைல. நாŋகll Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) இ< 
அைணt9 !Gகைளgm YகQm கவனமாக π<ப7bgllேளாm. இGNllள 8 πKQகd< v` அைணt9 
GZடŋகUm EC வழŋக ேகாK ![ணpπkகலாm. MoEF&CC இ< அbQைரkேக7ப ெபKய 
கZMமான GZடtG7கான 'πKQ - 8' இ< v` நாŋகll ![ணpπtேதாm. இnத வைகk;ll 1,50,000 
ச9ர ]Zடr அளQk; ெபKயதாக இRk;m GZடŋகைள ைமய அரD< மGp}Z\< v` 'πKQ - A' 
எனQm, 30,000 ச9ர ]Zடr அளQllள நm GZடm 'πKQ - B' இ< v` மGp}M ெசyயpபZடைமயாl 
"78ccழl பாGpf மGp}M (EIA) அlல9 மkகd< கRt9 கopf நm GZடtG7; ேதைவTlைல. 
ஆனாl, நm GZடm மGெகZடா< ேதDய ~ŋகா!< அRகாைமTl இRkகpேபாவதாl, வன!லŋ; 
அ|மG ெபற ேவ[\ய9 அவDயm, ம78m அத7கான அ|மG ேவ[\ ![ணpπkகpபZ\Rk4ற9.


ேக: ேதIய ப%ைம prpபாயm (NGT) உŋகைள ஒ& ?Dய EC அrமDைய 'πjA-A ' இ- tu 
ெபறேவYLm எ-^ h#Z&nத8. இnத πj+- tu Xŋகll ஏ- +Yணpπkக+lைல? 

+: NGT ஆைண E84ற9 


“In view of the same, we are of the considered view that without going into any other aspect 
which are raised in this appeal, the matter must be resolved so as to enable the project proponent 
to make a fresh proposal in appropriate form under EIA Notification, 2006 to enable the statutory 
authorities to consider such proposal in accordance with law.”


அதனாl, நாŋகll fGய EC அ|மGைய ேவ[\ சZட�Gயான அGகாரm, அதாவ9 MoEF&CC 
பKn9ைரtத πK!< v` ![ணpπt9llேளாm.


  


