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பெல்னதம சுனக் ம் 
1. னன்னுத 

 ஶலிரி – பதற்கு பலள்ரஶறு பலள்ர நீர்  ஶல்லஶய் தஷட்டம், ஶனூர் 

 தலதை லறஷம லனம்  ஶலிரி நதஷத, பதற்கு பலள்ரஶரில் இதைத்து, 

னதன்த நதஷ ரஶன னங் ஶறு, ம ஶதஶறு, அக்னிஶறு ற்றும் பதற்கு 

பலள்ரஶன ரின் பஶததில் உள்-இதைப்ன பெய் அதக் ப்பட்டுள்ரது. 

னன்பஶறஷப்பட்டுள்ர தஷட்டம்  ஶலிரி நதஷில், மட்டூர், பலஶனி, 

அஶலதஷ நீர்மதக் ங் ரிரிந்து பெல்லும் பலள்ர உபரி நீரின் பஶததத 

ஶற்மஷ, ஶனூர்  தலதனில் இந்த பலள்ரநீர்  ஶல்லஶய் லஶியஶ  

ப ஶண்டுபெல்யப்பட உள்ரது.  ஶலிரி ற்றும் பதற்கு பலள்ரஶன லக்கு 

இதடமஶன னக் ஷ நதஷ ள் ெந்தஷக்கும் பகுதஷ ரில் பலள்ரநீர் 

 ஶல்லஶய்க் ஶன அதப்தப ற்படுத்தஷனஶல், நீமஶட்டப்மபஶக் ஷல் 

மததலப்படும்மபஶது தண்ைதீ தஷமந்துலிடயஶம். 

இந்தக் ஶல்லஶய் பஶததில் நஷயத்தடி நீஶதஶத்தத மம்படுத்துலதன் 

னெயம்  க் ரின் குடிநீர் மததல தர னர்த்தஷபெய்யஶம், உள்லரின் 

மததலத மநடிஶ மலஶ அல்யது தமன ஶ மலஶ பபரி அரலில்,  

ஈடுபெய் னடினேம். 

அதுட்டுல்யஶது, க் ரின் லிலெஶப் பைி லக் ஶன மததல தரனேம் 

னர்த்தஷபெய்யஶம். மலும், ஒன பநஶடிக்கு 6000  ை அடி (6000 Cusec or 

169.9 Cumec) பலள்ரநீத பஶததஶற்மஷ ம ஶதஶனக்கு பலள்ரநீர் 

 ஶல்லஶய் லறஷம அனுப்னலதன்னெயம், ஆற்றுப்படுத ின் 

மததலக்குப்பின்னர், தஷனச்ெஷ ற்றும் ஸ்ரீங் ம் பகுதஷ ரில் பலள்ரம் 

ற்படும் அபஶத்தத தடுக் னடினேம். னன்பஶறஷப்பட்டுள்ர 

தஷட்டத்தஷன் ஸழ் பலள்ரநீர்  ஶல்லஶய், பஶததில் உள்ர நீர் பற்மஶக்குதம 

அதைக் ட்டு ரில் ற்றும் குரங் ரில் நஷப்னலதன் னெயம் 19500 

பவக்மடர் பப்பரவு நஷயம் பன்பபறும் ற்றும்  பதற்கு பலள்ரஶறு 

ஆற்றுப்படுத  லத ப ஶண்டுபெல்லதஶல், நீஶதஶத்தத உறுதஷப்படுத்தல் 

ற்றும் நீர்பற்மஶகுதம இதடபலரித குதமக்கும் லிதஶ  

பெயஶற்றும். 
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2. ப ஶள்த , ெட்டம் ற்றும் நஷர்லஶ   ட்டதப்ன 

EIA-லின் MoEF&CC, 14-பெப்டம்பர் 2006 –இன் அமஷலிப்பின் ஸழ், சுற்றுச்சூறல் 

அனுதஷக் ஶன லிண்ைப்பம், 10.07.2020 அன்று SEIAA-லிடம் 

அரிக் ப்பட்டுள்ரது. லதவு குமஷப்பின் லிதஷனதம ள், SEAC கூட்டத்தஷல் 

10.10.2020 அன்று லிலஶதஷக் ப்பட்டு ற்றும் லதவு குமஷப்ன லிதஷனதம லக்கு, 

EIA ஆய்வுக் ஶன அனுதஷத SEIAA, ண்.SEIAA-தநஶ/F.ண்.7719/SEAC/ToR-

799/2020 10.11.2020 அன்று லறங் ஷது. 

3. திட்ை லிலம் 

அதனத்து லத ஶன நீனக்கும் ஒம ஆதஶம் தறப்பபஶறஷவு. தஷழ்நஶட்டின் 

அதனத்து ஶலட்டங் ரிலும் 19 ெதலி ஷதம் னதல் 59 ெதலி ஷதம் 

லதியஶன தற பற்மஶக்குதம பதஷவுபெய்ப்பட்டுள்ரது. தஷனச்ெஷ,  னொர், 

னதுக்ம ஶட்தட ற்றும் ஶநஶதனம் ஶலட்டங் ரின் பபனம்பஶயஶன 

பகுதஷ ரில் ஷ க்குதமந்த அரலியஶன தற பபஶறஷ ஷன்மது. பதன்மற்கு 

ற்றும் லட ஷறக்கு பனலதற பபஶறஷதல  லனிக்த ில், நஷயத்தடி 

நீஶதஶத்தத மம்படுத்துலது ற்றும் அதனத்து நீஶதஶங் தரனேம் 

பஶது ஶக்  மலண்டி அலெஷம் ற்பட்டுள்ரது. அடுத்த பனல ஶயம் 

லனம்லத மததலத னர்த்தஷபெய் இந்தத்தஷட்டத்தஷன்னெயம்  ஷதடக்கும் 

தண்ைரீ் மபஶதுஶனதஶ  இனக்கும். அன ஶதில் அதந்துள்ர  ஶலிரி 

ஆற்றுப்படுத ில், நஶன்கு ஆண்டு லக்கு ஒனனதம மற்கு 

பதஶடர்ச்ெஷதயில் ற்படும் அதஷ  தறினஶல் ஷகுந்த பலள்ரம் 

ற்பட்டு, மட்டூர் அதைக்கு பலள்ரநீர் லன ஷன்மது. மட்டூர் அதை 

நஷம்பிதும், உபரி நீர் பலரிமற்மப்படு ஷன்மது. ெஷயெங் ரில், உபரி 

நீரின் ஒன பகுதஷ மெஷப்ன குரங் ரில் நஷப்பப்படு ஷன்மது. ீதனள்ரதல 

 டயஷல் லைீஶ   யக் ஷன்மது. 

இந்தத்தஷட்டம்  ஶலிரி ஆற்றுப்படுத ியஷனந்து, பலள்ரம் ற்படும் 

 ஶய ட்டங் ரில், பற்மஶக்குதமனேள்ர ஆற்றுப்படுத  லக்கு உபரி நீத 

குண்டஶர் நதஷலத அனுப்பி,  னொர், தஷனச்ெஷ, னதுக்ம ஶட்தட, ெஷல ங்த  

ற்றும் ஶநஶதனம் ஶலட்டங் தரச் மெர்ந்த க் லக்கு பன்படும் 

லத ில் அதக் ப்பட்டுள்ரது.  
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ஶநஷயங் லக் ஷதடம உள்ர நதஷ ரஶல், படுத  லக் ஷதடம பஶதத 

ஶற்மஷ ப ஷப்படும் தண்ைரீ், க் ரின் குடிநீர் மததல லக்கும் ற்றும் 

உபரிஶ  உள்ர நீர் லிலெஶப்பைி லக்கும் பன்படுத்தப்படும். பலள்ர 

நீனக் ஶன  ஶல்லஶய், NWDA-லிற் ஶ  னன்பஶறஷப்பட்டுள்ர பகுதஷில், 

 ஶநதஷ-ம ஶதஶலரி- ஶலிரி-குண்டஶர் இதைப்ன  ஶல்லஶய் NPP-ில் 

அதவுள்ரது. 

னதல்  ட்டஶ , பதற்கு பலள்ரஶறு ஆறு லதியஶன, பலள்ரப்பபனக்கு 

 ஶல்லஶய் குடிநீர் மததல லக் ஶ  அதக் ப்படும்.  CCA-லின் னெயம், 

னதுக்ம ஶட்தட ஶலட்டத்தஷன் குரத்தூர், னதுக்ம ஶட்தட ற்றும் தஷனம் 

தஶலுக் ஶக் லக்கும், மலும்  னொர் ஶலட்டத்தஷன்  ஷனஷ்ைஶனம் 

ற்றும் குரித்ததய தஶலுக் ஶக் லக்கும், தஷனச்ெஷ ஶலட்டத்தஷன் தஷனச்ெஷ 

ற்றும் ஸ்ரீங் ம் தஶலுக் ஶக் லக்கும் பெல்லும் லறஷில் சுஶர் 1000 

பவக்மடர் பப்பரலியஶன ஆக் ட்டு பகுதஷ லக்கு பன்தனம் 

லத ில் அதக்  தஷட்டஷடப்பட்டுள்ரது. இந்த குமஷக்ம ஶதர அதட, 

லிலெஶத்மததல லக் ஶ   ஶல்லஶின்  ஷறக்கு பக் ம் ற் னமல 

அதக் ப்பட்டுள்ர குரங் லக்கு நீத லறங்குலது அல்யது மற்கு 

பகுதஷக்கு தண்ைதீ டுத்துக்ப ஶண்டு பெல்லது ன 

தஷட்டஷடப்பட்டுள்ரது. லிலெஶ நஷயங் ரில் பஶெனம் பெய்னேம்மபஶது, 

நஷயத்தடி நீரின் லரனம் அதஷ ரிக்கும். 

னன்பஶறஷப்பட்டுள்ர பலள்ரப்பபனக்கு  ஶல்லஶய் தஷட்டம், க் ரின் 

குடிநீர் மததலத னர்த்தஷபெய்லது ற்றும் தண்ைரீ் குதமபஶட்தட 

மபஶக் ஷ, பபஶனரஶதஶ பெறஷப்தப ற்படுத்தும் ற்றும் லமட்ெஷின் 

லிரிம்பில் உள்ர ததயதப் பகுதஷதனேம் தஷட்டத்தஷன் னெயஶ  

தற்மபஶதத ஆக் ட்டு பகுதஷத நஷதயப்படுத்துலதற்கும் உதவும். 

 ஶல்லஶின் நீரம் 8 பிரிவு ரஶ  னதல் பகுதஷிலும், 7 பிரிவு ரஶ  

இண்டஶம் பகுதஷிலும், 2 பிரிவு ரஶ  னென்மஶம் பகுதஷிலும் 

அதக் ப்படு ஷன்மன. தஷட்டத்தஷதன ரிதஶ  பெல்படுத்துலதற் ஶ , 

மலும் பய பிரிவு ரஶ  பிரிக் ப்படயஶம். 
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னதற் ட்டப் பிரிவு ரின் லிலங் ள் 

ல. 

ண் 

பிரிவு ரின் லிலம் 

 ஷமயஶீட்டரில் 
 ஶல்லஶின் நீரம் ( ஷ.ீ) 

1.  பிரிவு I (0 – 17.880) 17.880 

2.  பிரிவு II (17.880 – 35.215) 17.335 

3.  பிரிவு III (35.215 – 47.330) 12.115 

4.  பிரிவு IV (47.330 – 59.930) 12.600 

5.  பிரிவு V (59.930 – 77.745) 17.815 

6.  பிரிவு VI (77.745 – 93.845) 16.100 

7.  பிரிவு VII (93.845 – 111.795) 17.950 

8.  பிரிவு VIII (111.795 – 118.450) 6.350 

 பஶத்தம் 118.450 

  

னன்பஶறஷப்பட்டுள்ர பலள்ரப்பபனக்கு  ஶல்லஶய் தஷட்டத்தஷன் ஸழ்  னொர் 

ற்றும் தஷனச்ெஷ ஶலட்டங் ரில் பஶென  லெதஷ பபமப்மபஶகும் ஆக் ட்டு 

பகுதஷ ரில் ஈர்ப்ன அல்யது இதமதல னதம ரின்படி பஶெனம் அதப்பது 

பற்மஷ லிலங் தர தகுந்த துதமிடம் ஆமயஶெஷத்து 

னடிபலடுக் மலண்டும். னினும், 750 பவக்மடர் பப்பரலில் உள்ர  னொர் 

ற்றும் தஷனச்ெஷின் அதைக் ட்டு ரின் னெயம், பஶெனம் பெய்க்கூடி 

பகுதஷக் ஶன தண்ைரீ் மததலத  ைக் ஷடப்பட்டுள்ரது. பஶத்த 

ஆக் ட்டுப் பகுதஷில் 18566 பவக்மடர் பகுதஷ பனதடனேம், லிலங் ள் 

அட்டலதைில் பின்லனஶறு. 
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பன்பபறும் ஆக் ட்டு பகுதஷ ள் 

ல. 

ண் 
நதஷ 

பன்பபறும் ஆக் ட்டு 

நஷதயத்தன்த 

(பவ) 

இதடபலரி 

(பவ) 

பஶத்தம் 

(பவ) 

1.  
 னொர் ஶலட்டத்தஷன் 

பஶென பகுதஷ ள் 
550.00 200.00 750.00 

2.  
தஷனச்ெஷ ஶலட்டத்தஷன் 

பஶென பகுதஷ ள் 
550.00 200.00 750.00 

3.  அக்னிஶறு 2997.00 543.00 3540.00 

4.  பதற்கு பலள்ரஶறு 12821.10 705.28 13526.38 

 பஶத்தம் 16918.10 1648.28 18566.38 

 

னதல் ட்டத்தஷல் பஶத்தஶ  1320.332 பவக்மடர் நஷயம் பலள்ரப்பபனக்  

 ஶல்லஶய் தஷட்டத்துக் ஶ  த ப்படுத்தப்பட மலண்டும். பஶத்தப்பகுதஷில், 

1141.954 பவக்மடர் பப்பரவு நஷயம் பட்டஶ நஷயஶ வும் ீதனள்ரதல 

னமம்மபஶக்கு நஷயஶ வும் உள்ரன. 

பலள்ரப்பபனக்கு  ஶல்லஶய் அதப்பதற் ஶ  1141.954 பவக்மடர் பப்பரவு 

நஷயம் பட்டஶ நஷயத்ததனேம், ீதனள்ர 178.378 பவக்மடர் னமம்மபஶக்கு 

நஷயத்ததனேம் த ப்பற்ம மலண்டும். பஶத்தஶ  1320.332 பவக்மடர் நஷயம் 

தஷட்டத்துக் ஶ  த  ப்படுத்தப்பட மலண்டும். ஶலட்ட லஶரிஶ  

த  ப்படுத்தப்பட இனக்கும் நஷயத்தஷன் லிலங் ள் பின்லனம் 

அட்டலதைில் குமஷப்பிடப்பட்டுள்ரது. 
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ஶலட்ட லஶரிஶ  த  ப்படுத்தப்பட இனக்கும் நஷயத்தஷன் லிலங் ள் 

ல. 

ண் 

ஶலட்டத்தஷன் 

பபர் 

நீரம் 

( ஷ.ீ) 

 ஷஶங் ரின் 

ண்ைிக்த  

னமம்மபஶக்கு 

நஷயப்பப்ன  

(பவ) 

பட்டஶ 

நஷயப்பப்ன 

(பவ) 

பஶத்தப் 

பப்ன 

(பவ) 

1.   னொர் 47.235 17 42.208 458.404 500.612 

2.  தஷனச்ெஷ 18.801 10 24.28 155.48 179.76 

3.  னதுக்ம ஶட்தட 52.414 25 111.89 528.07 639.96 

 பஶத்தம் 118.45 52 178.378 1141.954 1320.332 

 

தஷட்டத்துக் ஶன பெயவு தஷப்ன, 2019-2020 ஆண்டிற் ஶன 

லிதயபட்டிரின்படி 694100 இயட்ெம் னொபஶய் (6941 ம ஶடி னொபஶய்) ன 

 ைக் ஷடப்பட்டுள்ரது. 

4. சுற்றுச்சூறயஷன் அடிப்பதட நஷதய 

EIA அமஷக்த க் ஶ  தஷட்டப்பகுதஷின் பஶத்தப்பப்பரலிலும், சுஶர் 10 

 ஷமயஶீட்டர் பப்பரலில் இனபக் ங் ரின் உள்ர பகுதஷ ள் ஆய்வுப் 

பகுதஷஶ   னதப்படு ஷன்மது. பின்லனம் பத்தஷில் ஆய்வுக் ஶன பகுதஷின் 

பல்மலறு சுற்றுச்சூறல் லம்ன தரனேம் லிலஶ   ஶையஶம். 

4.1 லஶனிதய 

 ஶற்று, பலப்பநஷதய, தறப்பபஶறஷவு, லஶனிதய ஈப்பதம் பதஶடர்பஶன 

த லல் ள், இண்டஶம் நஷதய ஆதஶங் ரின்னெயம் பபமப்பட்டது. 

லனடஶந்தஷ தறப்பபஶறஷவு 844.20 ஷ.ீட்டர் னவும், இதஷல் 

பபனம்பஶயஶன தற பெப்டம்பர் ஶதம் னதல் நலம்பர் ஶதம் 

லதியஶன லட ஷறக்கு பனலதறஶல்  ஷதடக் ஷன்மது. ஶதஶந்தஷ 

பலப்பநஷதய 20.6 பெல்ளஷஸ் னதல் 38.2 பெல்ளஷழஶ  உள்ரது. 
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4.2 நஷய பன்பஶட்டு னதம 

ஆய்வுப்பகுதஷின் நஷய பன்பஶட்டு  னதம பெற்த ம ஶள் தஷட்டி 

த லல் ள் னெயஶ  அமஷந்துப ஶள்ரப்பட்டது. அதஷ பட்ெஶன நஷயப்பகுதஷ 

58 ெதலி ஷதஶ வும்,  ட்டிடங் ள் அதக் ப்பட்டுள்ர பகுதஷ (27.70 

ெதலி ஷதஶ வும்) ற்றும் நீஶதஶங் ள் உள்ர பகுதஷ (27.42 

ெதலி ஷதஶ வும்) உள்ரது. ஆய்வுப்பகுதஷில், குடிினப்ன/ ட்டிடங் ள் 

உள்ர பகுதஷ ற்றும் நீஶதஶங் ள் 0.37 ெதலி ஷதஶ வும் ற்றும் 0.94 

ெதலிதஶ வும் அதந்துள்ரது. 

4.3 சுற்றுப்னம  ஶற்மஷன் தம் 

 ஶற்மஷல் PM10 –இன் ெஶெரி அரவு, 35.66 னதல் 69.54 µg/m
3
 உள்ரது. PM2.5 –இன் 

அரவு, 15.80 னதல் 32.11 µg/m
3 லதில் உள்ரது. 

4.4 சுற்றுப்னம ெத்தத்தஷன் அரவு 

ஆய்வுக்கு உட்பட்ட பகுதஷின் பல்மலறு இடங் ரில் சுற்றுப்னம ெத்தத்தஷன் 

அரவு  ண் ஶைிக் ப்பட்டது. ப ல் மநத்தஷல் ற்படும் ெத்தத்தஷன் அரவு 

38.25 னதல் 72.45dB(A) ன பதரிலந்துள்ரது. 

4.5 நீர்லஶழ் சூறயஷல் 

பல்லுிர் ஆய்வு, தஷனச்ெஷதச் மெர்ந்த பிளப் பவர்பர்  ல்லூரிின் 

சூறயஷல் துதமின் னெயம் 2020-ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் ஶதம் 

நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்லின் னடிவு ள் பின்லனஶறு: 

 னதன்தஶன உற்பத்தஷதஷமன் தஷப்ன, (4.36gC/m
3
/hr) 

தஷனக் ஶம்னயஷனைரிலும் ற்றும் (3.39gC/m
3
/hr) அம்ஶ னங் ஶலிலும் 

 ண்டமஷப்பட்டது. 

 ஆய்வுப்பகுதஷின் த ற்றும் இதடப்பகுதஷ ரில் 141 தஶல 

லத  ள்  ண்டமஷப்பட்டது. அறஷந்துலனம் அல்யது தனித்துலஶன 

தஶல லத ரில் துவும் இல்தய. 
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 ஆய்வுப்பகுதஷில் 10 லத ஶன ீன் ள், 19 லத ஶன ஊர்லன, 59 

லத ஶன பமதலினங் ள், 13 லத ஶன பஶலூட்டி ள், 32 

லத ஶன பட்டம்னச்ெஷ ள் மபஶன்மதல  ண்டமஷப்பட்டது. 

 அரிலத , அறஷந்துலனம் நஷதயில் உள்ர ற்றும் ஆபத்தஶன 

நஷதயில் உள்ர உிரினங் ள் (RET) ஆய்வுப்பகுதஷில் இல்தய. 

 னன்பஶறஷப்பட்டுள்ர தஷட்டத்துக் ஶன CSV நதஷப்பகுதஷில் 

லனப்பகுதஷ ள் இல்தய. 

 அரிலத , அறஷந்துலனம் நஷதயில், ஆபத்தஶன ற்றும் லிரிம்ன 

நஷதயில் உள்ர தஶல இனங் ள் ஆய்வுப்பகுதஷில் இல்தய. 

 சுற்றுச்சூறதய பஶதஷக்கும் லத ியஶன ெைஶயம், மதெஷ 

னங் ஶக் ள், உிர்க்ம ஶர இனப்ன ள் தஷட்டப்பகுதஷக்குள் 

அதலில்தய. 

5. தஶக் ம் ற்றும் தைிப்ன நடலடிக்த  ரின் தஷப்படீு 

தஷட்ட லிலங் ள் ற்றும் அடிப்பதட சுற்றுச்சூறல் நஷதய, தஷட்டத்தத 

லடிலதத்து, பெல்படுத்துலதஶல் க் ரிதடம ற்பட இனக்கும் 

தஶக் ம் மபஶன்மதல அதடஶரம்  ஶைப்பட்டுள்ரது. 

5.1 நஷயச்சூறயஷல் உண்டஶகும் தஶக் ங் ள் 

 ட்டுஶன  ட்டம்  

 பதஶறஷயஶரர் ள் பைி லக் ஶ  இடம்பபர்லதஶல் சுற்றுச்சூறல் 

பஶதஷப்பதடலது. 

  ட்டிடப்பைி லக் ஶன உப ைங் தர பன்படுத்துலது 

 ண் அரிப்ன 

 ெஶதய ள் அதப்பதஶல் ற்படும் தஶக் ம் 
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தைிப்ன நடலடிக்த  ள் 

 தஷடக் றஷவு தர  ட்டுஶனப்பகுதஷ ரியஷனந்து பலரிமற்றும் 

னன்னர், பதஶட்டி தர சுத்தஷ ரிக்  னன்பஶறஷப்பட்டுள்ரது. 

பதஶறஷயஶரர் ன ஶம் ரில் தஷடக் றஷவு மம்பஶடு, குதமப்ன, 

றுபன்பஶடு ற்றும்  றுசுறற்ெஷ மபஶன்ம ம ஶட்பஶடு லடனும், 

ற்றும் தஷடக் றஷவு ள் மெஷப்ன,  ற்றும் அ ற்றுலதற் ஶன தக்  

அதப்ன தர மம்படுத்த மலண்டும். 

5.2 நீர்ச்சூறயஷல் உண்டஶகும் தஶக் ங் ள் 

 ட்டுஶன  ட்டம்  

 சுஶர் 1550 மபர் பதஶறஷயஶரர் ன ஶம் ரில் தங்  

தலக் ப்படு ஷன்மனர். பதஶறஷயஶரர் ன ஶம் ரில் உனலஶகும் 

 றஷலின் அரவு 0.21 MLD அரலஶ  உள்ரது.  றஷவு நீத 

சுத்தஷ ரிக் ஶல், அனுப்பினஶல் தண்ைரீ் ஶசுபஶடு ற்றும் 

பபஶதுநயம் பஶதஷக் ப்படயஶம். சுத்தஷ ரிக் ப்படஶத  றஷவு நீத 

பலரிமற்றுலதஶல், நஶற்மம் ற்றும் நீர் ஶசுபஶடு மபஶன்ம 

பிச்ெதன லக்கு லஶய்ப்ன ற்படும். 

  ட்டுஶனப்பைி ரின்மபஶது, லடீுெஶர்ந்த குப்தப ரில் 

பபனம்பஶன்தஶனது,  ஶய் மஷ ரின் ச்ெஶ வும்,  ஶ ஷதம், 

அட்தடப்பபட்டி ள், பபஶனட் தர பதஶகுத்து  ட்டுலதும், ப் 

பயத  ள், பஶயஷதீன்,   றஷவுநீர் ற்றும் தஷலக் றஷவு ள் மபஶன்மதல 

இனக்கும். 

தைிப்ன நடலடிக்த  

பதஶறஷயஶரி ள், குடிினப்ன ரில் தங்  தலக் ப்படமலண்டும் ன 

னன்பஶறஷப்பட்டுள்ரது. ஒவ்பலஶன 20 நபர் லக்கும் ஒன 

பபஶதுக் றஷப்பிடம் லதீம் பபஶதுக் றஷப்பிடங் ள் அதக் மலண்டும். 

பபஶதுக் றஷப்பிடங் ரியஷனந்து பலரிமறும்  றஷவுநீர், 

 ட்டதக் ப்பட்ட  றஷவுநீர் சுத்தஷ ரிப்ன ஆதய ரில் சுத்தஷ ரிப்ன 

பெய்ப்பட மலண்டும்.  
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சுத்தஷ ரிக் ப்பட்ட   றஷவு ள்  ஶடறஷப்ன ரஶல் பஶதஷக் ப்பட்ட 

பகுதஷ ரில் Greenbelt மம்பஶடுரின் ஸழ் ங் லக்கு 

பஶெனலெதஷரிக்  பன்படுத்தயஶம். 

பெல்பஶட்டின்  ட்டம் 

  ஸமறஶட்டத் தண்ைதீ உபமஶ ஷப்மபஶர் ீது தஶக் த்தத ற்படுத்தும். 

 நீர்நஷதய ள் ற்றும் ண்ைின் உப்னதன்த மபஶன்மலற்மஷல் 

தஶக் த்தத ற்படுத்தும். 

 உத்தத பன்படுத்துலது அதஷ ரித்துள்ரதஶல் நீரின் தம் 

ஶறுபடயஶம். 

 தஷட்டத்தஷன்  ஶயனி ரில்  றஷவுநீஶல் தஶக் ம் ற்படும். 

  ஸபறஶட்டத்தஷல் தண்ைரீின் தம் ஶறுபடும். 

தைிப்ன நடலடிக்த  ள் 

 ஒனங் ஷதைந்த தஶல ற்றும் ஊட்டச்ெத்து மம்பஶடு 

 மலரஶண்-மலதஷப்பபஶனட் ள் பன்பஶடு 

 ஒனங் ஷதைந்த னச்ெஷ (Pest) மம்பஶடு 

5.3  ஶற்மஷன் தத்தஷல் உண்டஶகும் தஶக் ங் ள் 

 ட்டுஶன  ட்டம்  

 தஷட்டத்தஷற் ஶன  ட்டுஶனப்பைிின்மபஶது,  ஶற்மஷன் தத்தஷல் 

ஷகுந்த ஶற்மம் ற்படு ஷன்மது. தூெஷ உற்பத்தஷக்கு  ட்டுஶனப்பைி 

னக் ஷ  ஶைிஶ  உள்ரது. 

  ட்டுஶனப்பைிக் ஶ  பன்படுத்தப்படும் உப ைங் ரில் டீெல் 

பன்படுத்தப்படுலதஶல், பபனரவு  ஶற்மஷல் ஶசுபஶடு 

ற்படு ஷன்மது. 
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தைிப்ன நடலடிக்த  ள் 

  ட்டுஶனப்பைி ரில் பன்படுத்தப்படும் அதனத்து 

லஶ னங் லக்கும் PUC ெஶன்மஷதழ் இனப்பதத உறுதஷபெய்து, தூெஷ 

ற்படுலதத குதமக்  தண்ைரீ் பதரித்து பன்படுத்தப்பட 

மலண்டும். 

 அதனத்து DG பதஶகுப்ன லக்கும் தஷற  அெஷன் ஶசு  ட்டுப்பஶட்டு 

லஶரித்தஷன் அனுதஷதப் பபமவும்,  ஶற்மஷன் ஶசு ற்படுலததக் 

குதமக்  உள்ரதப்னடன் கூடி அடுக்கு இனப்பதத உறுதஷ பெய் 

மலண்டும். 

5.4 சுற்றுச்சூறயஷல் ெத்தத்தஷன் தஶக் ங் ள் 

 ட்டுஶன  ட்டம்  

 தஷட்டத்தஷற் ஶன  ட்டுஶனப்பைிின்மபஶது, பல்மலறு 

உப ைங் ரஶல் ெத்தம் ஷகுந்த அரவு ற்படு ஷன்மது. 

  ட்டுனப்பைிக் ஶன பபஶனட் தர ப ஶண்டுலனம் லஶ னங் ரஶல் 

பபனரவு லஶ னங் ரின் நடஶட்டம் அதஷ ரிக்கும். 

தைிப்ன நடலடிக்த  ள் 

 லஶ ன உற்பத்தஷஶரர் ரின் பரிந்துதின்படி லஶ ன ெத்தங் தரக் 

குதமப்பத்ற்கு ற்ப ஃப்ரர் ள் பபஶனத்தப்பட்டினப்பதத 

உறுதஷபெய் மலண்டும். 

  ட்டுஶன இந்தஷங் தர, மததலற்மமபஶது பன்படுத்தஶல், 

அதீத ெத்தம் ற்படுலதத தலிர்க்  மலண்டும். 

  ட்டுஶனப்பைிின்மபஶது ற்படும் ெத்தங் தர  ண் ஶைிக்  

மலண்டும். ஒனமலதர பரிந்துதக் ப்பட்ட அரதலலிட அதஷ ஶன 

ெத்தம் ற்படுலது உறுதஷஶனஶல்,  ட்டுஶனப்பைி தர 

உடனடிஶ  நஷறுத்தஷ, பிச்ெதனக்கு தீர்வு  ண்ட பின்னம 

பைி தரத் பதஶட மலண்டும். 
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  ட்டுஶனப்பைி ள் ப ல் மநத்தஷல் ட்டும் நடத்தஷ, 

 ட்டுஶனப்பைி நதடபபறும் பகுதஷில்  ட்டுப்பஶடு தர 

னதமப்படுத்தயஶம். 

சுற்றுச்சூறயஷல் பல்லுிர் லக்கு ற்படும் தஶக் ங் ள் 

 ட்டுஶன  ட்டம்  

  ட்டுஶனப்பைிில் ஈடுபடும் பதஶறஷயஶரர் ள், பபனம்பஶலும் அந்தப் 

பகுதஷ ரிமயம தங்  தலக் ப்படுலர். பதஶறஷல்தட்ப பைிஶரர் ள், 

பபஶனரஶதஶ நஷதயில், பதஶறஷயஶரர் தரலிட உர்ந்த நஷதயில் 

இனக் க்கூடும். ஆ மல, அலர் ள் ந த்தஷல் லெஷப்பலர் ரஶ  

இனப்பர். ங் தர ரிபபஶனரஶ  பன்படுத்த ஶட்டஶர். ஆனஶல், 

 ட்டுஶனப்பைிக் ஶன பகுதஷிமயம குடிினக்கும் பதஶறஷயஶரர் ள் 

த்தத ரிபபஶனரஶ  பன்படுத்தக்கூடும். 

  ட்டுஶன  ஶய ட்டத்தஷன்மபஶது, அதஷ ரலியஶன இந்தஷங் ள் 

ற்றும் பைிஶரர் தர தஷட்ட மலண்டும். இதனஶல், 

லனப்பகுதஷில் பதஶந்தவு ற்படயஶம்.  ட்டுஶனப்பைிக் ஶன 

உப ைங் ள் பயத்த ெத்தங் தர உனலஶக் யஶம். இந்த 

ெத்தத்தஷனஶல், அந்தப் பகுதஷில் லெஷத்துலனம் லியங் ஷனங் ள் ற்ம 

பகுதஷ லக்கு இடம்பபயஶம். 

 தைிப்ன நடலடிக்த  ள் 

  ஶடு லரர்ப்ன 

 ண்தை நஷதயப்படுத்தும் நடலடிக்த  ள் ற்றும் நீர்நஷதய ரின் 

மம்பஶடு 

 லஶழ்லஶதஶங் தர பஶது ஶப்பது. 

 தஶலலில் னங் ஶ அதத்து RET இனங் தர பஶது ஶப்பது 

 மலட்தடஶடுலதத தடுக்கும் நடலடிக்த  ள் 
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பெல்பஶட்டு  ட்டம் 

 தீலனம் அதஷ ரலில்  ஷதடக் ச்பெய்லது ற்றும் லனம்ெஶர் 

பபஶனட் ள் ற் னமல உள்ர மய்ச்ெல் ற்றும் தஶல உதமத 

குதமப்பது மநர்தமஶன தஶக் த்தத ற்படுத்தும். 

 இந்தத்தஷட்டம், நீஶதத்தத மம்டுத்துலதஶல், ஆற்மங் த ரில் 

தஶல லரர்ச்ெஷத அதஷ ரிக்கும் ன தஷர்பஶர்க் ப்படு ஷன்மது. 

இதனஶல், பமதல லக்கு குமஷப்பஶ  நீர்ப்பமதல லக்கு ற்ம 

லத ில் இனக்கும். ஆ மல, லியங் ஷனங் ரின் ண்ைிக்த  

பபனகும் லஶய்ப்ன உள்ரது. 

தைிப்ன நடலடிக்த  ள் 

 லிறஷப்னைர்தல ற்படுத்த ற்றும் மலட்தடஶடுலதத தடுக்  

பின்லனம் நடலடிக்த  தர டுக்  மலண்டும். 

 தஶக் ம் ற்படும் பகுதஷ ரில் ற்றும் தஷட்டத்தஷன் நீர்பிடிப்ன 

பகுதஷ ரில் லனத்துதமினர் ற்றும் தன்னஶர்ல பதஶண்டு 

நஷனலனங் ரின் ஆமயஶெதனமஶடு பெற்த ஶ  பமதல கூடு ள் 

அதப்பது 

. 

6 சுற்றுச்சூறல் மம்பஶட்டு தஷட்டம்  

சுற்றுச்சூறல் மம்பஶட்டு தஷட்டம், தஶக் ங் தர னன்கூட்டிம அரலிட்டு 

அதன் பஶதஷப்ன தர பபனரலில் குதமக்  பன்படுத்தப்படு ஷன்மது. 

சுற்றுச்சூறல் மம்பஶட்டு தஷட்டத்தஷனஶல் னன்தலக் ப்பட்ட 

நடலடிக்த  ள் பின்லனஶறு: 

 குடிநீனக் ஶன அதப்தப ற்படுத்துலது 

 பபஶதுக் றஷப்பிடத்துக் ஶன பகுதஷத ஒதுக்குலது 

 சு ஶதஶஶன லெதஷ லடன் கூடி தற் ஶயஷ  குடிினப்னக் தர 

பதஶறஷயஶரர் லக்கு ற்படுத்துலதன் னெயம், தஷட்டப்பகுதஷில் 

சுற்றுச்சூறல் தத்தத பஶது ஶப்பது. 

 இயலெ ரிபபஶனள் லறங்குலது 

 லியங் ஷனங் லக் ஶன லஶழ்லஶதஶத்தத மம்படுத்துலது 
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 தீியஷனந்து பதஶறஷயஶரர் ன ஶம் ற்றும் பைிஶரர் 

குடிினப்ன லக்கு பஶது ஶப்பரிப்பது. 

  ட்டுஶனப்பைி ரஶல் உண்டஶகும்  றஷவு தர உரி லத ில் 

அ ற்றுலது. 

 ஆற்மதய மெஷப்பது 

சுற்றுச்சூறல் மம்பஶட்டு தஷட்டத்துக்கு மததலஶன நடலடிக்த  தர 

மதர்ந்பதடுத்த பின்னர், அததன பெல்படுத்துலதற் ஶன பெயதல 

பெயவு-பெல்தஷமன் லத ில்  ைக் ஷடப்பட்டுள்ரது. 

7. றுலஶழ்வு ற்றும் ீள்குடிமற்மம் (R&R) 

நஷயம் த  ப்படுத்துலதஷல் நஷஶஶன இறப்படீு ற்றும் 

பலரிப்பதடத்தன்தக் ஶன உரித, றுலஶழ்வு ற்றும் ீள்குடிமற்ம 

ெட்டம் 2013-இன்படி (த்தஷ ெட்டம் 30/2013) றுலஶழ்வு ற்றும் 

ீள்குடிமற்மத்துக் ஶ  தஷட்டத்தஷயஷனந்து 45188.61 இயட்ெம் னொபஶய் 

நஷர்ைிக் ப்பட்டுள்ரது. 

8 சுற்றுச்சூறல்  ண் ஶைிப்ன தஷட்டம் 

சுற்றுச்சூறல்  ண் ஶைிப்ன தஷட்டம், தஷட்டத்தஷன்  ட்டுஶனப்பைி ற்றும் 

பெல்பஶட்டு  ஶய ட்டங் ரில், சுற்றுச்சூறல் பஶது ஶப்தப 

 ண் ஶைிக் வும், தஷர்பஶர்த்த தஶக் ம் ற்றும் அதன் உண்த 

நஷயலத்துக்கு உள்மரினக்கும் பதஶடர்ன ற்றும் தஷட்டத்தத 

னடிவுபெய்னேம்  ஶய ட்டத்தஷல்  ைிக் ப்படஶத தஶக் ங் ங் தரனேம் 

அதன் தைிப்ன நடலடிக்த  தரனேம் பரிந்துதத்து மலும் ெஷய 

த லல் தர பன்பஶட்டுக் ஶ  தஷட்டுலது. சுற்றுச்சூறல்  ண் ஶைிப்ன 

தஷட்டத்தத பெல்படுத்த 54.26 இயட்ெம் னொபஶய் (19.40 இயட்ெம்/ஆண்டு, 

ஆண்டுக்கு 10 ெதலி ஷதம் லிதய அதஷ ரிக்கும் லத ில்) ன 

 ைக் ஷடப்பட்டுள்ரது. 

9 தஷட்டத்தஷன் பன் ள் 

னன்பஶறஷப்பட்டுள்ர தஷட்டத்தஶல்  ஷதடக்கும் உடனடி நன்த ள்; 
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  ஶல்லஶின் பஶதத பெல்லும் பகுதஷ லக்கு நஷயத்தடிநீரின் அரவு 

அதஷ ரிப்பதஷனஶல், குடிநீர் லெதஷ  ஷதடக்கும். 

 னன்பஶறஷப்பட்டுள்ர பலள்ரப்பபனக்கு  ஶல்லஶய் தஷட்டத்தஷன் ஸழ் 

உபரி நீத,  ஸழ்லஶட்டில் உள்ர நீர்ப் பற்மஶக்குதம 

அதைக் ட்டு ரின் குரங் லக்கு லறங் ஷ , 18500 பவக்மடர் 

பப்பரதல பனதடச்பெய்து, பதற்கு பலள்ரஶறு படுத  லத 

ப ஶண்டுபென்று நீர்ப்பற்மஶக்குதம இதடபலரித  குதமத்து 

ற்றும் நீஶதஶத்தத நஷதயநஶட்டுலது. 

 ஒன பநஶடிக்கு  6000  ை அடி நீர் (6000 Cusec or 169.9 Cumec) 

பலள்ரநீத பஶததஶற்மஷ ம ஶதஶனக்கு பலள்ரநீர்  ஶல்லஶய் 

லறஷம அனுப்னலதன்னெயம், ஆற்றுப்படுத ின் 

மததலக்குப்பின்னர், தஷனச்ெஷ ற்றும் ஸ்ரீங் ம் பகுதஷ ரில் பலள்ரம் 

ற்படும் அபஶத்தத தடுக் யஶம். 

 பிர் லரர்ச்ெஷில் னன்மனற்மம் 

 லனஶனம் அதஷ ரிக்கும் 

 ஊரின் லரர்ச்ெஷக் ஶன உத்மல ம் 

 குடிநீர் ெரில  ஷதடக் ஶல் இனந்த பகுதஷ ரில் மததலக் ஶன நீர் 

 ஷதடப்பதஶல் தண்ைரீ் ெம்பந்தஶன லிஶதஷ ள் ற்படஶல் 

பபஶதுநயத்தஷல் னன்மனற்மம் உண்டஶகும். 

10 EMP பெல்பஶட்டுக்கு ஆகும் பெயவு 

சுற்றுச்சூறல் மம்பஶட்டு தஷட்டத்தஷன் பெல்பஶட்டுக்கு ஆகும் பெயவு 

496.10 ம ஶடி னொபஶய். இதற் ஶன லிலங் ள் பின்லனஶறு; 
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சுற்றுச்சூறல் மம்பஶட்டு தஷட்டத்தத பெல்படுத்துலதற் ஶன பெயவு 

தஷப்படீ்டின் சுனக் ம் 

ல. 

ண். 
பபஶனள் 

லிதய 

(னொ. இயட்ெம்) 

அ. தைிப்ன நடலடிக்த  ள் 

1. பதஶறஷயஶரர் ன ஶஷல் தஷடக் றஷவு மயஶண்த 100.05 

2. 
தண்ைரீ் ஶசுபஶட்தட  ட்டுப்படுத்தும் 
நடலடிக்த  ள் 

0.00 

3. இயலெ ரிபபஶனள் லறங்குலது 149.20 

4. பல்லுிர் பஶது ஶப்ன தஷட்டம் 45.00 

5. லனலியங்கு ள் பஶது ஶப்ன தஷட்டம் 148.83 

6. லனலியங்கு ரின் லஶழ்லிடத்தத மம்படுத்துலது 11.46 

7. 
 ஶற்று ஶசுபஶட்தட  ட்டுப்படுத்தும் 
நடலடிக்த  ள் 

95.68 

8. 
பல்மலறு லத ஶன ெத்தங் தர  ட்டுப்படுத்தும் 
நடலடிக்த  ள் 

27.00 

 கூட்டுத்பதஶத  (அ) 577.22 

ஆ. கூடுதல் ஆய்வு ரின்படி நடலடிக்த  ள்  

9. றுலஶழ்வு ற்றும் ீள்குடிமற்மம் 45188.61 

10. பபனநஷறுலன சுற்றுச்சூறல் பபஶறுப்ன                      3470.50 

11. 
 R& R தஷட்டத்தத  ண் ஶைிப்பது ற்றும் 

பெல்படுத்துலது 
50.00 

 கூட்டுத்பதஶத  (ஆ) 48709.11 

இ. சுற்றுச்சூறல் மம்பஶட்டுத் தஷட்டம்  

12. ஆற்மல் குதமப்ன நடலடிக்த  ள் 25.00 

13. க் ள் லிறஷப்னைர்வு தஷட்டம் 25.00 

 கூட்டுத்பதஶத  (இ) 50.00 

ஈ. சுற்றுச்சூறல்  ண் ஶைிப்ன தஷட்டம்  

14. 

சுற்றுச்சூறல்  ண் ஶைிப்ன தஷட்டத்தத 
 ட்டுஶனப்பைிின்  ஶய ட்டத்தஷல் 

பெல்படுத்துலது 

54.26 

 கூட்டுத்பதஶத  (ஈ) 54.26 

 

பஶத்தம் (அ+ஆ+இ+ஈ) 
49608.59 இயட்ெம் 

496.10 ம ஶடி 
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