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செயல்முறைச்சுருக்கம் 

 
1. அைிமுகம்   
 
தமிழக அரசு மீன்வளத்துறை தமிழகமீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்றத பாதுகாத்து 
உதவும் பபாருட்டு பல்வவறு மீன்பிடி துறைமுகங்கள் மற்றும் மீன் தறரயிைங்கும் 
தளங்கள் ஆகிய வசதிகறள உருவாக்கிவருகிைது. பவள்ளப்பள்ளம் மற்றும் அதறன 
சுற்ைி உள்ள 5 கிராமங்களில் (காவமஸ்வரம், விளுந்தமாவடி, வானவன்மகாவதவி 
நாலுவவதபதி, புஷ்பவனம்) வாழும் மீனவமக்களின் நீண்டகால வகாரிக்றககறள 
நிறைவவற்ைி, அவர்களின் வாழ்வாதாரத்றத வமம்படுத்தும்பபாருட்டு இங்கு 
துறைமுகம் அறமக்க முன்பமாழியப்பட்டுள்ளது. பவள்ளப்பள்ளத்தில் 
முன்பமாழியப்பட்ட மீன்பிடி துறைமுக திட்டமானது சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு 
அைிக்றக, 2006 மற்றும் கடவலார ஒழுங்குமுறை மண்டலம், 2011 ஆகியவற்ைின் 
கீழ் தமிழ்நாடு கடவலார ஒழுங்குமுறை மண்டல வமலாண்றம ஆறையத்தின் 
(TNCZMA) ஒப்புதல் பபைவவண்டும். இங்கு துறைமுகம் அறமக்க ஏதுவாக ஆய்வுகள் 
வமற்பகாள்ள தமிழக அரசால் இந்வதாமர் கடல்சார் நிறுவனத்திற்கு ஆறை 
வழங்கப்பட்டது. இந்வதாமர் கடல்சார் நிறுவனம் (பி) லிமிபடட், பசன்றன ISO 
9001:2015; QCI – NABET; NABL மற்றும் CDC வபான்ை அங்கீகாரங்கறள பபற்ை 
நிறுவனமாகும். முன்பமாழியப்பட்ட பவள்ளப்பள்ளம் மீன்பிடித் துறைமுகம் 
அறமக்க, TNCZMA ஒப்புதல் பபறுவதற்காக விரிவான திட்ட அைிக்றக (DPR) மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு அைிக்றக (EIA), சுற்றுச்சூழல் வமலாண்றம திட்ட (EMP) 
அைிக்றக ஆகியன சமர்ப்பிக்க வவண்டும். விரிவான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு 
அைிக்றக (EIA), பிப்ரவரி 2016, அக்வடாபர் 2018, ஆகஸ்ட் 2019 ஆகிய மாதங்களில் 
வமற்பகாள்ளப்பட்ட பல்வவறு ஆய்வுகள் மற்றும் அளக்றககளின் அடிப்பறடயில், 
இந்வதாமர் தயார் பசய்துள்ளது.  

 
2. திட்ட விளக்கம் 
 
பவள்ளப்பள்ளத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட துறைமுகமானது, மீன்பிடி படகுகளுக்கு 
வருடம் முழுதும் பாதுகாப்பான முறையில் தறர இைங்கும் வசதிகறள பகாடுத்து 
மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்றத வமம்படுத்தி மற்றும் அங்குள்ள மீனவமக்களுக்கு 
ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாக விளங்கக்கூடியது. 1000 றபபர் மீன்பிடி படகுகள் மற்றும் 
100 எந்திரமயமாக்கப்பட்ட படகுகறள றகயாளும் அளவுக்கு இத்துறைமுகம் 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
 
இரண்டு அறலதடுப்புச்சுவர்களுக்கு இறடவய உள்ள தூரம் - 700 மீட்டர், வடக்கு 
அறலதடுப்புச்சுவரின் நீளம் – 1080 மீட்டர், பதற்கு அறலதடுப்புச்சுவரின் நீளம் 1300 
மீட்டர். முன்பமாழியப்பட்ட தூர்வாரும் ஆழம் (-)3.0 m CD. பபாருத்தமான தூர்வாரும் 
முறை பகாண்டு கடல் மட்டத்றத ஆழப்படுத்தும் பைி வமற்பகாள்ளப்பட்டு 
தூர்வாரிய வண்டல்கள் கறரவயாரத்தில் பண்படுத்தப்படும். எதிர்கால வதறவகறள 
கருத்தில் பகாண்டு இத்துறைமுகத்தின் வசதிகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு 
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மின்சார வாரியம் முன்பமாழியப்பட்ட துறைமுகத்தின் மின்சார வதறவறய பூர்த்தி 
பசய்யும். தண்ைரீ் வதறவகறள பபாதுப்பைித்துறை மற்றும் பவளி முகவர்களிடம் 
பபைப்படும்.  
 
கடல் மற்றும் நிலப்பகுதி வசதிகள்:  
 

1. அறலதடுப்புச்சுவர்கள் 
2. மீன்பிடி படகுகள் தறரயிைங்கும் தளம்  
3. பகாள்ளிட வசதிகள்  
4. விறசப்படகுகள் கறரயிைங்கும் வசதிகள் 
5. படகுகள் பழுதுபார்க்கும் இடம்  
6. எரிபபாருள் வழங்கும் மற்றும் வசமிக்கும் இடம்  
7. நிர்வாகக் கட்டிடம் 
8. சறுக்கல் முற்ைம் 
9. ஏலக்கூடம் 
10. வறல பின்னும் கூடம் 
11. ஐஸ்கட்டிகள் வசமிக்கும் இடம் 
12. நிலத்தடித்பதாட்டி 
13. பம்ப் மற்றும் குழாய்கள் 
14. சுத்தமான நீர் வசமிக்க வமல்நிறல பதாட்டி (OHT) 
15. தகவல் பதாடர்பு வகாபுரம் 
16. உள்புை சாறலவயார நறடபாறதகள் 
17. திறரயுடன் கூடிய  வடிகால் வசதிகள் 
18. நீர்ப்வபாக்குவரத்து வசதிகள் 
19. ஆற்ைல் மற்றும் ஒளியூட்டு வசதிகள் 
20. பாதுகாப்பு அறமப்புகள் 
21. சுற்றுச்சுவர் 
22. பசுறம நிலத்வதாற்ைம் 
23. துறைக்கருவி அறை 
24. உைவுவிடுதிகள்/ கறடகள்/ பைம் எடுக்கும் இடம் (ATM) 
25. சுத்தமான நீர் மற்றும் உப்பு நீர் வினிவயாகம் பசய்யும் வசதிகள் 
26. ஊர்தி பாதுகாப்பு பகுதி 
27. கழிவறைகள் மற்றும் கழிவுநீர் வசமிப்பு பதாட்டி 
28. கலப்பு உரம் ஆறலகள் 
29. கழிவுகள் வசமிக்கும் பள்ளம் 
30. கிளிஞ்சல்/ சிப்பி வசமிப்பு இடம் 
31. கனிமமற்ை கழிவுகறள அகற்றும் குப்றபத்பதாட்டிகள் 
32. பென்பசட் 
33. மின்மாற்ைிகள் 
34. கழிவு வமலாண்றம வசதிகள் 
35. படகுத்துறைவமறடகள்         

 
திட்ட மதிப்படீு: விரிவான திட்ட அைிக்றகயின் படி, பமாத்த திட்டத்பதாறகயானது 
ரூபாய் 100 ககாடி என மதிப்படீு பசய்யப்பட்டுள்ளது.  
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வவள்ளப்பள்ளம் மீன்பிடி துறைமுகம் அறமத்தல் 

வ. 

எண். 
அளவு விவரம் 

வதோறக  

(லட்சத்தில்) 

நிலப்பகுதி வசதிகள்  

1 1 ஏலக்கூடம் A 189.50 

2 1 ஏலக்கூடம் B 132.50 

3 1 வறல பின்னும் கூடம் 74.00 

4 1 நிர்வாகக் கட்டிடம் & சுகாதார றமயம் 38.50 

5 1 தகவல் பரிமாற்ைம் றமயம் 48.00 

6 1 பாதுகாப்பு றமயம் 16.00 

7 1 பபாது கழிப்பறை 50.00 

8 1 வமல்நிறல பதாட்டி (OHT) 14.50 

9 1 மீனவர்கள் ஓய்வு கூடம் 35.00 

10 1 படகுகள் பழுது பார்க்கும் பைிமறன 30.00 

11 1 சாறல வசதி 387.00 

12 1 சுற்றுச்சுவர் & நுறழவாயில் வறளவு 83.00 

13 1 பவளிப்புை மின்மயமாக்கல் 53.25 

14 1 பெனவரட்டர் அறை 13.00 

15 1 சுத்தமான நீர் வதக்கத்பதாட்டி 7.00 

16 1 மின்மாற்ைிகள் முற்ைம் 25.00 

17 1 
கழிவுகள் அகற்றும் பிரிவு & கழிவு 
வமலாண்றம வசதிகள் 25.00 

18 1 ஊர்தி பாதுகாப்பு பகுதி 25.00 

வமோத்தம் (1) 1246.25 

கடல்சோர் வசதிகள்  

1 1 வடக்கு அறலதடுப்புச்சுவர் 2295.00 

2 1 பதற்கு அறலதடுப்புச்சுவர் 3032.00 

3 1 டயபிரகம் சுவர் 635.00 

4 1 தூர்வாரல், நிலச் சீரறமப்பு  728.00 

5 1 சறுக்கல் முற்ைம் 180.00 
  வமோத்தம் (2) 6870.00 

இதர வசலவுகள் 

1 - கறர பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள் 50.00 

2 - பசுறமப்பகுதி உருவாக்குதல் 5.00 

3 - பத்திரங்கள் மற்றும் ஆவை பசலவுகள் 10.00 

4 - விளம்பர கட்டைம் 10.00 

5 - மறழநீர் வசகரிப்பு திட்டம் 5.00 

6 - 
சுற்றுச்சுழல் ஆய்வுகள், ெிவயாபடக்னிகல் 
ஆய்வுகள் & சுற்றுச்சுழல் வமலாண்றம திட்டம் 25.00 

7 - தீயறைப்பு வசதிகள் 10.00 

8 - 
நிலத்தின் கீழ்மண் வவறுபாடுகளுக்கான 
எதிர்பாரா பசலவுகள் 40.25 

9 - GST (12%) 973.95 

10 - பதாழிலாளர் நலன் நிதி (1%) 81.16 

11 - 
எதிர்பாராச் பசலவினம் , சில்லறைச் 
பசலவினம் 202.91 

12 - 
அறலதடுப்புச்சுவர் புறததல் (தரமில்லாத மண் 
காரைமாக) 370.00 

13 - 
மைிகப்பங்கு கிராமம் - துறைமுகம் இறைப்பு 
சாறல 100.00 

வமோத்தம் (3) 1883.27 

வமோத்தம் (1+2+3) 9999.52 
 10000.00 
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3. சுற்றுச்சூழல் பற்ைிய விளக்கம் 
 
நிலப்பரப்பு மற்றும் கடல் சூழலுக்கு உண்டான அடிப்பறட தகவல்கள், 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட இடத்தின் 10 கி.மீ சுற்ைளவில், சாதாரை வானிறல 
காலம் - Fair Weather (பிப்ரவரி 2016), வடகிழக்கு பருவமறழ காலம்  (அக்வடாபர் 
2018), பதன்வமற்கு பருவமறழ காலம் (ஆகஸ்ட் 2019) ஆகிய காலங்களில் 
வசகரிக்கப்பட்டது. வசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் இந்வதாமர் கடல் நிறுவனத்தில் ஆய்வு 
பசய்ய்யப்பட்டது. இந்த ஆய்வகம் QCI-NABET மற்றும் NABLஆல் அங்கீகாரம்பபற்ைது. 
 
காற்ைின் தரம்: காற்ைின் தர ஆராய்ச்சி 4 இடங்களில் வமற்பகாள்ளப்பட்டது. 
காற்ைின் தர முடிவுகள் எல்லாம் வதசிய சுற்றுப்புை காற்று (NAAQ) தரநிறலறய 
பூர்த்தி பசய்கிைது.  
 
நிலத்தடி நீரின் தரம்: நிலத்தடி நீரின் தர ஆராய்ச்சி 4 இடங்களில் 
வமற்பகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வு பசய்யப்பட்ட அறனத்து மாதிரிகளும் பபரும்பாலான 
இடங்களில் IS10500-2012 தரநிறலறய  ஒத்துவபாகின்ைன. எனினும் நீரின் கலங்கிய 
நிறல ஒரு சில இடங்களில் சிைிது அதிகமாக உள்ளது. இந்த சிைிய மாற்ைங்கள் 
கொ புயலால் ஏற்பட்டறவயாகும். அடுத்த பபருமறழ வந்தால் நிலத்தடி நீரின் 
தரத்தில் முன்வனற்ைம் ஏற்படும். 
 
வமற்பரப்பு நீரின் தரம்: வமற்பரப்பு நீரின் தர ஆராய்ச்சி 4 இடங்களில் 
வமற்பகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வு பசய்யப்பட்ட பபரும்பாலான இடங்களில் வமற்பரப்பு 
நீரின் தரமானது மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் (CPCB)-யின் பல்வவறு 
தரநிறலயுடன் ஒத்துவபாகின்ைன. எனினும் சிைிய மாற்ைங்கள் கொ புயலால் 
ஏற்பட்டிருந்தாலும், வமற்பரப்பு நீரின் தரம் நன்ைாக உள்ளது.  
 
மண்ைின் தரம்: மண்ைின் தர ஆராய்ச்சி 4 இடங்களில் வமற்பகாள்ளப்பட்டது. 
ஆய்வுப் பகுதியில் மண்ைின் தரமானது எந்த மாசும் இல்லாமல் காைப்படுகின்ைது. 
மண்ைின் பகுப்பாய்வு முடிவுகள் களிமண் மற்றும் மைல் எனக்குைிக்கின்ைன.  
 
ஒலி அளவடீுகள்: ஒலி அளவடீுகள் 4 இடங்களில் வமற்பகாள்ளப்பட்டன. 
அளக்கப்பட்ட சத்தம், மாசுக்கட்டுப்பாடு (ஒழுங்குமுறை மற்றும் கட்டுப்பாடு) 
விதிகள், 2000 கீழ் பரிந்துறரக்கப்பட்ட சுற்றுப்புை தரநிறலக்கு  உட்பட்டு  இருப்பது 
கண்டைியப்பட்டுள்ளது.  
 
சமூக பபாருளாதார சுழல்: சமூக பபாருளாதார ஆய்வு முன்பமாழியப்பட்ட திட்ட 
இடத்தின் 10 கி.மீ சுற்ைளவில் வமற்பகாள்ளப்பட்டது. இப்பகுதியில் பபரிய 
பதாழிற்சாறலகள் ஏதும் இல்றல என ஆய்வின் மூலம் கண்டைியப்பட்டுள்ளது. 
இங்கு வாழும் கிராம மக்கள் மீன் வளர்ப்பு குளங்கள், உப்பளங்கள், மீன்பிடி வபான்ை 
பதாழில்கறள தங்கள் வருவாய்க்காக பசய்து வருகின்ைனர்.  இப்பகுதி கட்டுமான 
மற்றும் கல்விக்கான வசதிகளின்ைி வளர்ச்சியறடயாத கிராமங்களாக இருக்கிைது. 
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கடல்நீரின் தரம்: கடல்நீரின் தர ஆய்வு வமற்பகாள்வதற்காக 5 இடங்களில் 
மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டன. ஆய்வு பசய்யப்பட்ட கடல்நீரின் அறனத்து 
அளவுருக்களும் இயல்பான நிறலயில் உள்ளது. கடல்நீரின் தரம் எந்தவித மாசும் 
இல்லாமல் மிகவும் நன்ைாக இருக்கிைது. 
 
கடற்படுறகயின் தரம்: 3 ஆய்வு காலங்களிலும் கடற்படுறக பபரும்பாலும் 
களிமண்ைாகவவ காைப்பட்டது. கடற்படுறக மாதிரிகளில் கன உவலாகங்கள், 
ஃபினால்ஸ், பபட்வராலியம் றைட்பராகார்பன்ஸ் ஆகியவற்ைின் அளவு மிகவும் 
குறைவாக உள்ளது. எனவவ கடற்படுறக எந்தவித மாசுமின்ைி நன்ைாக இருக்கிைது. 
 
கடல் உயிரின வாழ்க்றக சுழல் மற்றும் பல்லுயிர் வாழ்க்றக சுழல்: முதன்றம 
உற்பத்தி, மிதறவ தாவர நுண்ணுயிர்கள்/ மிதறவ நுண்ணுயிர் பிராைிகள் மற்றும் 
பல்வவறு கடல்வாழ் உயிரினங்களின் வாழ்க்றக தரம் தற்வபாறதய ஆய்வில் 
கருதப்பட்டுள்ளது. 
 
மிதறவ தாவர நுண்ணுயிர்கள்: எண்ைற்ை ஏராளமான மிதறவ தாவர நுண் 
உயிர்களின் பதாறகயானது 8800-15100 எண்கள்/லிட்டர். 
 
மிதறவ நுண்ணுயிர் பிராைிகள்: எண்ைற்ை ஏராளமான மிதறவ நுண் உயிர் 
பிராைிகள் பதாறகயானது 109692-211023 எண்கள்/100 கன. மீ.  
 
கடற்படுறக உயிரினங்கள்: துறை அறல சார்ந்த (சப் றடடல்) பகுதியில் 180-340 
எண்கள்/100 சதுர.மீ. அறலகளுக்கு இறடவய உள்ள (இன்படர் றடடல்) பகுதியில் 
135-420 எண்கள்/100 சதுர.மீ. 
 
நுண் உயிரியல்: கடல்நீரில் நுண்ணுயிரின் அடர்த்தியானது 0.01-5.8 எண்கள்X103 CFU/ 
மி.லி. கடற்படுறகயிலுள்ள நுண்ணுயிரின் அடர்த்தியானது 0.01–6.12 எண்கள்X104 
CFU/கிராம். 
 
கடற்கறர தாவரங்கள்: கடற்கறர சுற்ைியுள்ள பகுதிகளில்  தாவரங்களில் தாழம், 
சவுக்கு/பறன மரம், ராவை மீறச, எருக்கு மற்றும் கருவவல மரங்கள் 10 கி.மீ 
சுற்ைளவில் உள்ளன. 
 
4. எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம்  
 
4.1. நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழல் 
 
கட்டுமான உபகரைங்களால், இடம் விட்டு இடம் பபயர்க்கும் நடவடிக்றககளால் 
சிைிது நாட்கள் மிக குறைவாக காற்று மாசு ஏற்படலாம். இந்த காற்று மாசு தாக்கம் 
தற்காலிகமானது, வபாதுமான துறைமுக பைிகள் முடிவறடந்து விட்டால் மாசு 
நீங்கிவிடும். துறைமுக கட்டுமான பைியின் வபாதும், துறைமுகம் இயங்கும் 
வபாதும் நிலத்தடி நீர் பயன்படுத்தப்படமாட்டாது. துறைமுகத்தில் எந்தவிதமான 
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உற்பத்தி பசய்யும் பசயல்பாடுகள் இல்லாததால் பதாழிற்சாறல கழிவுநீர் ஏதும் 
இருக்காது. எனினும் மனித கழிவுநீர் கழிவுகள் சுத்திகரிப்பு நிறலயத்திற்கு 
அனுப்பப்படும். சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் பசுறம நில அறமப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும். 
துறைமுகத்தில் வவறல பசய்யும் பைியாளர்களுக்கு கழிவறை மற்றும் 
குளியலறை வசதிகள் பசய்துதரப்படும். கட்டுமான பைிகள் முடிவறடந்ததும் 
கட்டுமான கழிவுகள் முறையாக அகற்ைப்பட்டு நிலத்தின் தரம் பாதுகாக்கப்படும். 
 
தடுப்பு நடவடிக்றககள் 
  

• தூசு மற்றும் மண் சாறலகளில் மாசு ஏற்படாமல் இருக்க வண்டியில் இருந்து 
நீர் இறைத்து மாறச கட்டுப்படுத்துதல். 

• புறக மற்றும் மாசு ஏற்படாமல் இருக்க கட்டுமான இடத்தில் உபவயாகிக்கும் 
வண்டிகறள  ஒழுங்காக பராமரித்தல்/ புறக வபாக்கிகறள உபவயாகித்தால் 
மாசு கட்டுப்படுத்தப்படும். 

• மாசு கட்டுப்பாடு சான்ைிதழ் உள்ள வாகனங்கறள மட்டும் துறைமுகத்தில் 
வவறலக்கு அனுமதித்தல். 

• கட்டுமானப் பைிகள் பசயல்படுத்தும் வபாது தண்ைரீ் வதறவகள் பற்ைி 
விழிப்புைர்வு மற்றும் நீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க 
பதாழிலாளர்களுக்கு விளக்கி பசால்லுதல் வவண்டும். 

• மறழ காலங்களில் கட்டுமானப்பைி பதாடர்ந்தால் மறழ நீறர வசமித்து 
றவக்க வடிகால் வசதி பசய்து பகாடுத்து தண்ைரீ் பிரச்சறன தீர்க்க 
வவண்டும். 

• முறையான மற்றும் நவனீ வாகனங்கள்/ இயந்திரங்கள் உபவயாகித்தால் 
இறரச்சலின் தாக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படும். 

• இறரச்சலின்  தாக்கத்றத  கண்காைித்தல் வவண்டும். 
• எரிபபாருட்கள், பூச்சு கலறவகள், வண்ை கலறவகள், மற்றும் உபரி  

பபாருட்கறள வசகரித்து அறவகறள தனியாகவவா அல்லது கான்க்ரீட் 
வபாடப்பட்ட சமதளத்தின் மீது முறையாக பராமரித்தல் வவண்டும். அதனால் 
நிலம் மற்றும் மண்ைின் தரம் பகடாமல் இருக்கும். 

• பதாழிலாளர்கள் முகாம்களிலிருந்து வசகரிக்கப்படும் திடக்கழிவுகறள 
முறையாக அகற்ைப்பட வவண்டும். 

• துறைமுகத்றத சுற்ைி உள்ள தறரகள் மற்றும் நிலங்கள் பசுறம பாதுகாப்பு 
பிரிவின் படி முறையாக பராமரித்தல் வவண்டும். 

• மறு சுழற்சிக்கு உதவாத பநகிழிகறள துறைமுகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடாது.  
 
4.2. கடல் சூழல் 
 
துறைமுகத்தில் அறலதடுப்புச்சுவர், டயபிரகம் சுவர் மற்றும் ஆழத்றத 
பராமரித்தல், ஆழ்படுத்துவதால் பபைப்படும் வண்டல் கலறவகலால் கடல் நீரின் 
தரம், கடற்கறர மற்றும் அதறன சார்ந்துள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்களுக்கு தாக்கத்றத ஏற்படுத்தும். MIKE 21 பமன்பபாருறள பயன்படுத்தி 
எண்ைற்ை ஆய்வுகளின் மூலம் துறைமுகம் மற்றும் அதறன சுற்ைியுள்ள படுக்றக 
நிறலகளில் குைிப்பிடத்தக்க மாற்ைங்கள் இல்றல என கண்டைிந்துள்ளது. 
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கடல் ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் தூண்கள் அறமக்கும் பைிகள் கடலடி மண்றை 
கடல் நீரில் கலக்க றவத்து, மிதக்கும் மண் துகள்களின் அளறவ அதிகரிக்க 
வல்லது. கடலடி வண்டல் மண்ைின் அறமப்பு, களி மண்ைால் ஆனது. நுண்ைிய 
வண்டல் மண் துகள்கள், அறல நீவராட்டங்களால் கடல் நீரில் சிதைி கலந்திருக்கும். 
எனவவ கடல் ஆழப்படுத்துதல் மற்றும் தூண்கள் அறமக்கும் பைியால் 
நுண்ணுயிர்களுக்கு தற்காலிக விறளவுகள் ஏற்படும், எனினும் தூர்வாரப்பட்ட 
பகுதிகளில் நுண்ணுயிர்களின் கூட்டம் புதிதாக மறுகாலனியாக்கம் பசய்யும்.  
 
தடுப்பு நடவடிக்றககள் 
 

• தூர்வாருதல் (அ) ஆழ்படுத்துதல் - வதறவயான திைறமயான உபகரைங்கள்/ 
கருவிகறள பகாண்டு திட்டமிட்ட பகுதியில் மட்டும் ஆழ்படுத்துதல் 
வவண்டும்.  

• பவளிவயற்ைப்படும் கழிவுகறள துறைமுகத்திற்குள் பகாட்ட அனுமதிக்க 
கூடாது, கழிவுகறள முறைவய வசகரித்து அரசு விதிமுறைகளின் படி 
அகற்ைப்படவவண்டும். 

• கட்டுமான பைிக்கான கால அட்டவறை முறையாக 
பின்பற்ைப்படவவண்டும். 

• சம்பந்தப்பட்ட துறைமுக ஊழியர்களுக்கு எண்பைய் கசிவு உடன் அகற்ைல்  
பற்ைிய பயிற்சிகள் வழங்கப்பட வவண்டும். 

 
5. திட்டகநர கண்காணிப்பு 
 
சுற்றுச்சூழல் வமலாண்றம திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சமாக திட்டவநர 
கண்காைிப்பு கருதப்படுகிைது. இந்த கண்காைிப்பு கட்டுமானப்பைிகள் 
நிறைவறடந்து, திட்டம் முழுறமயாக பசயல்பாட்டிற்கு வந்தபின் 
முறைப்படுத்தப்பட்ட இறடபவளியில்  இத்திட்டம் வமற்பகாள்ளப்படும். நிலம்சார் 
சுற்றுச்சூழலுக்கான அளவுருக்கள் (நிலம், சுற்றுப்புை காற்ைின் தன்றம, நிலத்தடி நீர், 
வமற்பரப்பு நீர் மற்றும் சப்தம்) மற்றும் கடல் சுற்றுச்சூழலுக்கான அளவுருக்கறள 
(கடல் நீர், வண்டல்மண் படிவத்தின் தன்றம மற்றும் தாவர மிதறவ உயிரினங்கள், 
மிதறவ பிராைிகள், மீன்கள், கடல் படுக்றக உயிரினங்கள்) முறைப்படுத்தப்பட்ட 
இறடபவளியில் கண்காைிப்பதற்கு வதறவயான திட்டகண்காைிப்பு முறைறய 
பயன்படுத்தப்படும். திட்டவநர கண்காைிப்றப, தகுதிவாய்ந்த மற்றும் அனுபவமிக்க 
சுற்றுச்சூழல் பபாைியாளர்கறள பகாண்டு வமற்பார்றவ பசய்யவவண்டும். 
நிறலயான நறடமுறைகறள பயன்படுத்தி தரவுவசகரிப்பு மற்றும் ஆய்வுகள் 
பசய்யப்படும். திட்ட வநர கண்காைிப்புக்காக வசகரிக்கப்படும் ஆய்வு மாதிரிகள் 
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு அைிக்றககாக மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்ட இடங்களிவல 
வசகரிக்கப்படவவண்டும். ஆய்வின் முடிவுகளில் சுற்றுச்சூழல் தரத்தில் ஏதும் 
மாற்ைம் இருந்தால் முன்பமாழியப்பட்ட தீர்வு நடவடிக்றககறள 
வமற்பகாள்ளவவண்டும்.  
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6. ஆபத்து மதிப்பிடல் மற்றும் கபரிடர் கமலாண்றம திட்டம் 
 
வபரிடர் வமலாண்றம திட்டத்தில் இயற்றக வபரிடர் வபான்ை அறனத்து வறகயான 
வபரிடர் திட்டங்கள் இவ்வைிக்றகயில் தயாரித்து வசர்க்கப்பட்டுள்ளன. சம்மந்தப்பட்ட 
அபாயங்களின் தாக்கத்றத குறைக்க வதறவயான அறனத்து பாதுகாப்பு 
நறடமுறைகள் பின்பற்ைப்பட வவண்டும். 
 
பரிந்துறரக்கப்பட்ட இத்திட்டம் கடற்கறரயில் அறமத்திருப்பதால் இயற்றக 
வபரழிவுகளால் இந்த பகுதி அதிகம் பாதிக்க கூடியது. எனினும் இறவயறனத்தும் 
அரிதான நிகழ்வுகளாகும். உள்ளுர், வதசிய ஆய்வகங்கள் மற்றும் அரசின் 
உதவியுடன் இறவயறனத்தும் நிர்வகிக்கப்பட வவண்டும். அவசரக்காலங்களில் 
உயிர்காக்கும் பபாருட்கள், கயிறுகள், பவளிவயறும் சாறலகள்,  மருத்துவ உதவி 
வபான்ை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட வவண்டும். அவசர சூழ்நிறலகறள சமாளிக்க ஒரு 
தனி பிரிவு உருவாக்கப்பட வவண்டும்.  
 
7. திட்ட பயன்கள் 
 
முன்பமாழியப்பட்டுள்ள மீன்பிடி துறைமுகம் அறமக்கும் திட்டமானது 
அப்பகுதியில் வாழும் மீனவ மக்கள் சமுதாயத்துக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகும். 
மீனவர்கள் தங்கள் மீன்பிடி படகுகறள பாதுகாப்பாக தறர இைக்கவும், மீன்கறள 
எளிதாக றகயாளவும், வசதியாக வறல பின்னவும், மீன்கறள எளிதாக விற்கவும் 
இத்துறைமுகம் உறுதுறையாக இருக்கும். வமலும் வவறலவாய்ப்புகள் உருவாகும், 
மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரம் வமம்படும். 
 
8. சுற்றுச்சுழல் கமலாண்றம திட்டம் 
 
சுற்றுச்சுழல் வமலாண்றம பிரிவு, சுற்றுச்சுழல் வமலாண்றம திட்டத்தின் 
பசயல்பாடுகறள  உறுதிபடுத்த வவண்டும். சுற்றுச்சுழல் தாக்க அைிக்றகயில் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு நடவடிக்றககறள நறடமுறைப்படுத்துவத்திற்கான 
மதிப்பாய்வு மற்றும் தைிக்றக கூட்டங்கள் நடத்தப்பட வவண்டும். கட்டுமான 
மற்றும் பசயல்பாட்டு கட்டத்தின் வபாது இத்திட்டத்தின் தாக்கங்கறள 
குறைப்பதற்கான நிலப்பரப்பு மற்றும் கடல் சுழல் வமலாண்றம திட்டம் ஆகியறவ 
பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றுச்சுழல் பசயல்திைன் மற்றும் கண்காைிப்பு 
முடிவுகறள துறைமுகத்துறை குைிப்பிட்ட இறடவவளியில் அரசுக்கு/ 
மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்திற்கு பதாடர்ந்து பதரியப்படுத்த வவண்டும். சுற்றுச்சுழல் 
கண்காைிப்பு வரவு பசலவுத் திட்டத்திற்கு ரூபாய் 80 லட்சம் ஒதுக்கப்படவவண்டும். 
பசுறம நிலப்பகுதி அறமக்கப்பட்டு, வனத்துறையின் உதவிபகாண்டு சதுப்புநில 
காடுகள் வளர்க்கப்படவவண்டும்.  
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9. முடிவுறர 
 
10 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள பகுதிகள் இத்திட்டத்திற்காக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. 
நிலம் மற்றும் கடல் சூழலியல் ஆய்வு மாதிரி முடிவுகள், ததெிய தரநிலலயுடன் 
ஒத்துப்வபாகின்ைன. சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் திட்டமிடப்பட்ட திட்ட 
நடவடிக்லககளால் குறிப்பிட்டதித்தக்க எதிர்மலறயான தாக்கங்கள் இல்லல. 
பரிந்துலரக்கப்பட்ட தீர்வு நடவடிக்லககள் மற்றும் சுற்றுச்சுழல் தமலாண்லம 
திட்டத்தின் செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த தாக்கங்களின் விறளவுகறள குறைக்க 
முடியும். இதனால் அடிப்பலட சுற்றுச்சுழலல ஏந்த மாற்றமும் இல்லாமல் 
பாதுகாப்பாக லவக்க முடியும்.  
 
 
 
 
 
 


