
�ன்�ைர மற்�ம் திட்ட ப�ன்னண� : 

தமிழ்நாட்�ன் தி�வள்�ர் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ெபான்ேன� தா�கா, 

பழேவற்கா� கிராமத்தில் �ன்ெமாழியப்பட்ட நிரந்தர நிைலத்தன்ைம 

ெகாண்ட �கத்�வாரக்காக கடல் அ�ப்� த�ப்பான்கள் கட்�மானத்தின் 

வ�வரங்கள்

ெபா�மக்கள் க�த்� ஆேலாசைன �ட்டம்: 
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அறி�க�ைர 

பழேவற்கா� ஒ� வரலாற்� கடற்கைர கிராமம் மற்�ம் ம�ன்ப�� ப�தி, ெபான்ேன� 

தா�க்கா தி�வள்�ர் மாவட்டம், தமிழ் நா� மாநிலத்தில் அைமந்�ள்ள�. பழேவற்கா� 

ஏ�, ஆழமில்லாத உப்� ந�ர்பரப்� வங்காள வ���டாைவ ஒட்��ள்ள இ� �மார் 60 கி.ம� 

ந�ளம் ெகாண்ட� மற்�ம் இந்தியாவ�ன் இரண்டாவ� ெப�ய உப்� ந�ர் ஏ� அல்ல� உப்� 

ந�ர்பரப்� ஆ�ம். தமிழ்நாட்�ன் பழேவற்கா� ஏ�ய�ன் பரப்பள� �மார் 15,367 ெஹக்ேடர்.

திட்டத்தின் ேநாக்கம் 

இந்த �ற்�ச்�ழல் தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைகய�ன் ேநாக்கமான� �ன்ெமாழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் �ற்�ச்�ழல் தாக்கம் மற்�ம் த�ப்� நடவ�க்ைககள் பற்றி வ�வா�ப்பதாகம். 

தமிழ்நாட்�ன் தி�வள்�ர் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ெபான்ேன� தா�கா, பழேவற்கா� 

கிராமத்தில் �ன்ெமாழியப்பட்ட நிரந்தர நிைலத்தன்ைம ெகாண்ட �கத்�வாரக்காக கடல் 

அ�ப்� த�ப்பான்கள் கட்�மானத்திக்காக �ற்�ச்�ழல் அ�மதி ெபற இந்த �ற்�ச்�ழல் 

தாக்க மதிப்ப�ட்� அறிக்ைக தயா�க்கப்பட்�ள்ள�. 

திட்டத்தின் ேதைவ 

கடேலார மணல் மற்�ம் சிறிய மண் �கள்கள் இயக்கம் காரணமாக மணல் திட்�க்கள் 

மற்�ம் அதன் இடம்ெபயர்� மற்�ம் மாற்றங்கள், ஆகியைவ இந்தியாவ�ன் கிழக்� 

கடற்கைரய�ல் ஒ� ெபா�வான நிகழ்வா�ம். வண்டல் ெவள�ேயற்றம் வ�கிதங்கள் மற்�ம் 

நைட�ைறய�ல் உள்ள வான�ைல நிைலைமகள�ன் மாற்றங்க�க்� ஏற்ப, ஏ�ய�ன் 

கைரேயார மணல் திட்�க்கள் ெப�ம்பா�ம் இடம்ெபயர்கிற�, சில சமயங்கள�ல் 

�கத்�வாரத்ைத�ம் ��கிற�. இந்த நிகழ்�கள் காரணமாக கால்வாய�ன் ஆழம் 

�ைறக்கப்ப�வதால் பட�கள�ன் எள�தான இயக்கத்திற்� இைட�� வ�ைளவ�க்�ம் 

பாதகமான வ�ைள�க்� வழிவ�க்கிற�. 

திட்டத்தின் இடம் 

பழேவற்கா� ஏ�, தமிழ்நாட்�ன் தி�வள்�ர் மாவட்டத்தின் ெபான்ேன� தா�காவ�ல் 

பழேவற்கா� கிராமம் அ�கில் அைமந்�ள்ள�. ெப�ங்கடல் ெபாறிய�யல் �ைற, ஐ.ஐ.� 

ெமட்ராஸ், ம�ன்வளத் �ைற அதிகா�க�டன் இைணந்� கடேலாரப் ப�திக்�ச் ெசன்� 

திட்ட தளத்தின் நிைலைமகள் �றித்� ஆய்� ெசய்� ம�னவர் ச�கத்தின் ேதைவகைளப் 

��ந்� ெகாள்ள�ம் ஒ� பங்�தாரர் �ட்ட�ம் நடத்தப்பட்ட�. 

ஆய்வ�ன் �றிக்ேகாள் 

• அதன் �ற்றி�ள்ள ஆய்�ப் ப�திய�ல் ஒட்�ெமாத்த அ�ப்பைட �ற்�ச்�ழல் மற்�ம் ச�க

ெபா�ளாதார நிைலைமகள�ல் �ன்ெமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட

தாக்கங்கைள ஆய்� ெசய்தல்;
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• ஆய்� ப�தி மற்�ம் கட்�டக்கைல மற்�ம் கலாச்சார �க்கியத்�வம் வாய்ந்த

இடங்க�க்�ள் �ற்�ச்�ழல் தார்கத்தின் அம்சங்கைள அறிய, ஏேத�ம் காரணங்கைள

அறிய�ம்.

• திட்டத்தின் வாழ்நாள்வட்ட �ழற்சி காலத்தி�ம் மா�பா�, �ற்�ச்�ழல் மற்�ம் ச�க

இைட��கைள �ைறப்பதற்கான திட்ட �றிப்ப�ட்ட ெபா�த்தமான த�ப்� மற்�ம் தண�ப்�

நடவ�க்ைககைள ப�ந்�ைரக்க�ம்.

• ெபா�த்தமான �ற்�ச்�ழல் நடவ�க்ைக திட்டங்கள் மற்�ம் ேமலாண்ைம அைமப்�கைள

ப�ன்பற்�வ�, தண�க்�ம் நடவ�க்ைககைள ேமம்ப�த்�தல் மற்�ம் கண்காண�த்தல்,

ேபான்றைவகைள அறிய�ம்.

திட்ட வ�ளக்கம்

உள்வ�ம் அைலகள் மற்�ம் அைலகளால் கடேலாரப் ப�திய�லி�ந்� மணல் மற்�ம் மணல்

�கள்கள் இயக்கம் காரணமாக �கத்�வாரம் �டப்ப�கிற�. இந்த அைலகள் மணல்

மற்�ம் வண்டைல �கத்�வார ப�திக்� அ�கி�ள்ள ஏ� �ற்�ச்�ழல் அைமப்ப�ற்�

ெகாண்� ெசன்� ஏ�க்கான அ���ைற கால்வாைய ேநாக்கி ெசல்வதினால் மணல்

ேம�கள் அைமகின்றன.

தள இைணப்ப

திட்ட தளம் சாைல, ரய�ல் மற்�ம் வ�மான வழிகளால் நன்� இைணக்கப்பட்�ள்ள�. திட்ட

தளம் 23 கி.ம� �ரத்தில் ேமற்� பக்கத்தில் ேதசிய ெந�ஞ்சாைல 5 ெசன்ைன-�ண்�ர்

சாைல�டன் இைணக்கப்பட்�ள்ள�. ெதன்ேமற்� திைசய�ல் திட்ட தளத்திலி�ந்� 20 கி.ம�

ெதாைலவ�ல் ெபான்ேன� ரய�ல் நிைலயம் அைமந்�ள்ள�. ெசன்ைன சர்வேதச வ�மான

நிைலயம் ெதன்ேமற்� திைசய�ல் திட்ட தளத்திலி�ந்� 57 கி.ம� �ரத்தில் அைமந்�ள்ள�.

அ��ச் சாைல

கல் �வா� �தல் திட்ட தளத்திற்� கல்ைல அ�ப்ப 5 கி.ம� ந�ளம் மற்�ம் 4.50 ம� அகலம்

வைர தற்காலிக அ��ச் சாைல அைமக்க உத்ேதசித்�ள்ள�. மணல் மற்�ம் சரைளக்கல்

0.30 ம� த�மன் வைர 0.15 ம� ஆழத்திற்� சாலிங் கல்ைல அைமத்தல். கற்கள் உள்ள�ட்ட

ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப �ண்ைமயான சிறிய கற்கள�னால் நிரப்�தல் மற்�ம் ந�ர்

ப�ைணக்கப்பட் மக்காடம் சாைல நி�வ 0.30 ம� த�மன் உத்ேதசிக்கப்பட்�ள்ள�.

திட்டத்தின் ெதாழில்�ட்ப வ�ளக்கம்

கைரேயார �கத்�வாரத்தின் இ�ப்ப�டத்ைத உ�திப்ப�த்த�ம், கால்வாய�ன் ஆழத்ைத

பராம�க்க�ம் ஏ�ய�ன். �கத்�வாரம் திறந்� ைவக்க�ம் இரண்� கடல் அ�ப்�

த�ப்பான்கள் �ன்ெமாழியப்பட்�ள்ளன. இைவ வடக்� மற்�ம் ெதற்� பக்கம் பய�ற்சி

�வர் த�ர்க்கேரைக மற்�ம் அட்சேரைககள�ன் ெதாடக்க மற்�ம் ��� கீேழ

ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�

3 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D/%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D-meaning-in-english


�ன்ெமாழியப்பட்ட பய�ற்சி �வர்கள் இடம் 

வ�வரங்கள் கைரேயார ெதாடக்க இடம் கடற்பைட ��� 

வடக்� கடல் அ�ப்� 

த�ப்பான் 

13°27'55.6"N 

80°18'58.8"E 

13°27'58"N 

80°19'4"E 

ெதற்� கடல் அ�ப்� 

த�ப்பான் 

13°27'49"N 

80°19'5"E 

13°27'52"N 

80°19'7"E 

வ�வைமப்� 

கடல் அ�ப்� த�ப்பான் -4.5 ம� ந�ர் ஆழம் வைர சார்ட் ேடட்டம் அளவ�ற்� ஒப்ப 

பா�காப்பாக வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. ப�ன்வ�ம் ப��� -4.5 ம� CD ஒ� ெபா�வான சி� 

�ண்�க் கற்கள் ேம� கடல் அ�ப்� த�ப்பான் வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�.  

ந�ர் மட்டத்ைத வ�வைமக்க�ம் 

சி� �ண்�க் கற்கள் ேம� கடல் அ�ப்� த�ப்பான் ப��வ�ன் வ�வைமப்� சராச� உயர் 

ந��ற்� (MHWS) +1.6 ம� உயரம் ெகாண்டதாக அைமக்க, MHWS அதிகபட்ச ந�ர் மட்டமாக 

உத்ேதசிக்கப்பட்�ள்ள�. 

வ�கட்� அ�க்� 

300 மிம� த�மன் 10 மிம� �தல் 10 கிேலா எைடெகாண்ட இ�ந்த கற்க�டன் வ�கட்� 

அ�க்� ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற� W / 2000 �தல் W / 6000 வைரய�லான SPM இன் 

ப�ந்�ைரகைளப் ப�ன்பற்�கிற� அதன்ப�, 1.5 ம� மற்�ம் 4.5 ம� ந�ர் ஆழத்தி�ம், 1.5 ம� 

மற்�ம் 4.5 ம� ந�ர் ஆழத்தி�ம் தைல ப���கள் வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள 1.5 ம� ��வட்� 

அளவ�டப்பட்ட மட்டத்�டன் கைரேயார நங்�ர இடத்தில் ஒ� தைலப் ப��� 

உ�வாக்கப்பட உத்ேதசிக்கப்பட்�ள்ள�. 

கடல் அ�ப்� த�ப்பான் வ�வைமப்� வ�வரங்கள் ��வட்� CD -1.5 ம� மற்�ம் -4.5 ம� 

�ரங்க் ப��� 1.5 ம� ந�ர் ஆழத்தில் 1.5 ம� ந�ர் ஆழத்தில் 

�க� உயரம் +4.0 ம� +4.0 ம� 

�க� அகலம் 4 ம� 4 ம� 

பக்க சாய்� 

(இ��ற�ம்) 

1: 2 1: 2 

கவசம் அ�க்� 1T to 2T 1.8 ம� த�மன் 

ெகாண்ட கற்கள் 

3.5T to 6T 2.5 ம� த�மன் ெகாண்ட 

கற்கள் 

கீழ் அ�க்� --- 500kg to 1T 1.2 ம� த�மன் ெகாண்ட 

கற்கள் 

ேமல் தளம் 500kg to 1T 2 ம� த�மன் 

ெகாண்ட கற்கள் 

500kg to 1T 2 ம� த�மன் ெகாண்ட 

கற்கள் 
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உள்தளம் 50kg to 300kg கற்கள் 50kg to 300kg கற்கள் 

வ�கட்� அ�க்� 10mm-10kg 0.3 ம� த�மன் 

ெகாண்ட கற்கள் 

10mm-10kg 0.3 ம� த�மன் ெகாண்ட 

கற்கள் 

கடல் அ�ப்� த�ப்பான் வ�வைமப்� வ�வரங்கள் பய�ற்சி �வர் தைல ப���கள் CD -1.5 ம� 

மற்�ம் -4.5 ம� 

�ரங்க் ப��� 1.5 ம� ந�ர் ஆழத்தில் 1.5 ம� ந�ர் ஆழத்தில் 

�க� உயரம் +4.0 ம� +4.0 ம� 

�க� அகலம் 4 ம� 4 ம� 

பக்க சாய்� 

(இ��ற�ம்) 

1: 2.5 1: 2.5 

கவசம் அ�க்� 1T to 2T 1.8 ம� த�மன் 

ெகாண்ட கற்கள் 

3.5T to 6T 2.5 ம� த�மன் ெகாண்ட 

கற்கள் 

கீழ் அ�க்� --- 500kg to 1T 1.2 ம� த�மன் 

ெகாண்ட கற்கள் 

ேடா ெமௗன்ட் 500kg to 1T 2 ம� த�மன் 

ெகாண்ட கற்கள் 

500kg to 1T 2 ம� த�மன் ெகாண்ட 

கற்கள் 

ைமய அ�க்� 50kg to 300kg கற்கள் 50kg to 300kg கற்கள் 

வ�கட்� அ�க்� 10mm-10kg 0.3 ம� த�மன் 

ெகாண்ட கற்கள் 

10mm-10kg 0.3 ம� த�மன் ெகாண்ட 

கற்கள் 

கற்கள�ன் ேதைவ 

வடக்� மற்�ம் ெதற்� கடல் அ�ப்� த�ப்பான் நிர்மாண�ப்பதற்கான கற்கள�ன் அள� 

Sl. No வ�ளக்கம் அள� (டன்) 

1 

வ�கட்� அ�க்� (10 ம�ம� -10 கி கல்  0.3 ம�ம� 

ப�மன்) 16400 

2 ேடா ெமௗன்ட் (500 கி கல் 2ம� ப�மன்) 27000 

3 ைமய அ�க்� (50 கி -300 கி of stones) 29200 

4 கீழ் அ�க்� (50 கி -300 கி  கல் 1.2 ம� ப�மன் 9600 

5 

ஆர்மர் ேலயர் (3.5 டன் -6 டன் கல் of 2.5 ம� 

ப�மன் 40200 

6 

ஆர்மர் ேலயர் (1 டன் -2 டன் கல்  1.8 ம� 

ப�மன் 5500 

வடக்� மற்�ம் ெதற்� கடல் அ�ப்� த�ப்பான் ெமாத்த 

கற்கள�ன் அள� 127900 
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கடல் அ�ப்� த�ப்பான் 

பய�ற்சி �வ�ன் க�ைமயான அ�ப்ைபத் தவ�ர்ப்பதற்காக இரண்� ��கிய கடல் அ�ப்� 

த�ப்பான் கட்டபடள்ள�. ��கிய கடல் அ�ப்� த�ப்பான் ந�ளம் 50 ம� மற்�ம் அகலம் 4 ம�. 

�ர்வா�தல் 

கால்வாய் ப�திைய ஏ�ய�லி�ந்� கடல் �கத்�வாரம் வைர (-) 3.0 ம� அளவ�ற்� �ர்வார 

ெசய்ய திட்டமிடப்பட்�ள்ள� மற்�ம் �ர்வா�ம் ெபா�ள�ன் அள� 58700 கன ம�3 ஆ�ம். 

திட்ட ெசல� 

இந்த திட்டத்திற்கான எதிர்பார்க்கப்ப�ம் திட்ட ெசல� �மார் �.2700.00 லட்சம் என 

மதிப்ப�டப்பட்�ள்ள�. 

�ற்�ச்�ழலின் வ�ளக்கம் 

�ன்�ைர 

பல்ேவ� �ற்�ச்�ழல் தன்ைமகள�ன் தற்ேபாைதய நிைலைய த�ர்மான�க்க அ�ப்பைட 

�ற்�ச்�ழல் ஆய்�கள் நடத்தப்பட்�ள்ளன. அதாவ�, காலநிைல மற்�ம் வள�மண்டல 

நிைலைமகள், காற்�, ந�ர், சத்தம், மண், �ற்�ச்�ழல் மற்�ம் ச�க-ெபா�ளாதார �ழல், 

�ன்ெமாழியப்பட்ட திட்டத்ைத அைமப்பதற்� �ன் இந்த ஆய்� �ற்�ச்�ழைலப் 

பா�காப்பதற்கான ச�யான தண�ப்� நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள உத�ம். 

�ன்ெமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் ெசயல்பா�கள் காரணமாக பண்�க்��கள�ல் ஏேத�ம் 

மாற்றம் ஏற்பட்டால் �ற்�ச்�ழைலப் பா�காப்பதற்கான ச�யான �ைறப்� 

நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள இந்த ஆய்� உத�ம். 

அ�ப்பைட ஆய்வ�ன் ேநாக்கம் 

அ�ப்பைட ஆய்�க�க்கான ஆய்�ப் ப�தியாகக் க�தப்ப�ம் �ன்ெமாழியப்பட்ட திட்ட 

தளங்கள் �ற்�ச்�ழல் மற்�ம் ச�க தாக்க மதிப்ப�ட்�ன் ஒ� ப�தியாக, இந்த ஆய்� 

ஜூைல 2019 �தல் ெசப்டம்பர் 2019 வைரய�லான காலத்திற்� ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட� ந�ர், 

காற்�, நிலம், தாவரங்கள், வ�லங்�கள் மற்�ம் ச�க ெபா�ளாதார தர� பற்றிய 

அ�ப்பைட தர� ெபாறியாளர்கள் மற்�ம் வ�ஞ்ஞான�கள் �� ேசக�த்த� மாநில / மத்திய 

அர� நி�வனங்கள், அைர அர� மற்�ம் ெபா�த்�ைற அைமப்�கள�ன் பல்ேவ� 

�ைறகள�லி�ந்� இரண்டாம்நிைல தகவல்கள் ேசக�க்கப்பட்டன 

1 �தன்ைம தர� - 

ஆய்�க்�ட்பட்டப�தி 

ந�ர், ஒலி, காற்�, மண் மற்�ம் 

தாவரங்கள், வ�லங்�கள், 

2 இரண்டாம்நிைல தகவல்கைள 

பல்ேவ� �ைறகள�லி�ந்� 

ேசக�க்கப்பட்ட� 

காற்றின்திைச மற்�ம் ச�க 

ெபா�ளாதாரம் 
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�ண் வான�ைல ஆய்� 

ெவப்ப நிைல 

ஆண்� சராச� �ைறந்தபட்ச மற்�ம் அதிகபட்ச ெவப்பநிைல �ைறேய 24.3°C மற்�ம் 

32.9°C ஆ�ம். பகல் ேநர ெவப்பம் ெவப்பநிைல 41.2°C வைர அதிகமாக பதிவாகி உள்ள�. 

பதி� ெசய்யப்பட்ட மிகக் �ைறந்த ெவப்பநிைல 18.1°C ஆக உள்ள�. 

மைழயள� 

பழேவற்கா� சராச� சாதாரண மைழ 1104 மி.ம�. அவற்றில் 52% வடகிழக்� ப�வமைழ 

காலத்தி�ம், 41% ெதன்ேமற்� ப�வமைழ காலத்தி�ம் ெபறப்பட்�ள்ளன. 

ஒப்� ஈரப்பதம் 

ஈரப்பதம் காைலய�ல் 65 �தல் 85% வைர மா�ப்பட்� காண்கிற�, ப�ற்பகலில் இ� 40 

�தல் 70% வைர அறியப்ப�கிற�. 

அைல உயரங்கள் 

அைலகள�ன் உயரம் 0.5 ம�. ப�ப்ரவ�, மார்ச், ஏப்ரல், ேம, அக்ேடாபர் மற்�ம் �சம்பர் 

மாதங்க�க்� 20 �தல் 35% வைர நிக�ம் நிகழ்�கள�ன் சதவ �தத்�டன், அ�க்க� நிக�ம் 

அைல உயரம் �மார் 1.0 ம� ஆ�ம். ேமேல �றிப்ப�டப்பட்ட �ள்ள�வ�வரங்கள�லி�ந்�, 

அ�க்க� நிக�ம் அைல உயரம் 1.5 ம� என்பைத�ம், ஜனவ� மற்�ம் நவம்பர் மாதங்கள�ல் 

20 �தல் 30% நிகழ்�கள�ன் சதவ �தமா�ம் ஜூன் �தல் ெசப்டம்பர் மாதங்க�க்� 20 �தல் 

25% வைர நிகழ்�கள�ன் சதவ �தத்�டன் 2 ம� ஆ�ம். 

அைல காலங்கள் 

அைல அட்லஸிலி�ந்� ெபறப்பட்ட நிகழ்வ�ன் சதவ �தத்தின் அ�ப்பைடய�ல் அைல 

காலங்கள�ன் மாதாந்திர ெவள�ப்பா� இைடெவள� 1 ெச ம�ட்டர் நிகழ்வ�ன் அதிகபட்ச 

சதவ �தம் 5 �தல் 6 வ�னா�கள் வைரய�லான காலங்க�டன் ெதாடர்�ைடய அைலகள். 

அைல திைசகள் 

அைல அட்லஸிலி�ந்� ெபறப்பட்ட நிகழ்வ�ன் சதவ �தத்தின் அ�ப்பைடய�ல் �வ�ய�யல் 

வடக்ைகப் ெபா�த்� அைல திைசகள�ன் மாதாந்திர ேவ�பா�கள் இைடெவள� 200ஆ�ம். 

திட்ட தளத்தில் காற்றின் ேவகம் இயக்கம் 

ஆய்�க் காலத்தில் பதி� ெசய்யப்பட்ட சராச� காற்றின் ேவகம் �ைறேய 3.98 ம� / 

வ�னா�க்� ஆ�ம் ப�ரதான காற்� திைச ெதற்� மற்�ம் ெதன்கிழக்கில் இ�ந்� வந்த�. 

காற்றின் ேவகம் மற்�ம் காற்றின் திைசய�ல் உ�வாக்கப்பட்ட தர� ஆய்� ப�திய�ன் 

ஜூைல 2019 �தல் ெசப்டம்பர் 2019 வைரய�லான வ�ண்ட் ேராஸ் வைரபடங்கைள 

காணலாம். 
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காற்� �ழல் 

காற்றின் தரத்தின் தற்ேபாைதய அ�ப்பைட நிைலைய அறிய 6 காற்� மாதி� 

இ�ப்ப�டங்கள�ன் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்� வான�ைல �ன்ைமகைள த�ர்மான�க்கப்பட்ட�. 

காற்றின்தாம் கண�க்கப்ெபற்ற தன்ைமகள் 

57.8.6µg / m3 இன் அதிகபட்ச மதிப்� (PM10) பழேவற்காட்ய�ல் (ைலட் ஹ�ஸுக்� அ�கில்) 

காணப்பட்ட� (AAQ 4) 33.9 µg/m3 இன் �ைறந்த மதிப்� அ��வக்கத்தில் (AAQ 6) 

காணப்பட்ட� 27.1 µg/m3 இன் அதிகபட்ச மதிப்� (PM2.5) பழேவற்காட்ய�ல் (ைலட் 

ஹ�ஸுக்� அ�கில்) (AAQ4) காணப்பட்ட� மற்�ம் �ைறந்தபட்ச மதிப்� 14.8 

அ��வக்கத்தில் (AAQ 6) காணப்பட்ட�. கந்தக ைடஆக்ைச� 28.1 µg / m3 இன் அதிகபட்ச 

மதிப்� பழேவற்கா� (ைலட் ஹ�ஸுக்� அ�கில்) (AAQ4) காணப்பட்ட� மற்�ம் BDL 

(<5)µg/m3 இன் �ைறந்தபட்ச மதிப்� ெப�யெவப்பத்�ர் (AAQ5) அ��வக்கம் (AAQ6) & 

அன்னமாலிச்ேச� (AAQ1) NOx இன் அதிகபட்ச மதிப்� 17.6 µg/m3 ஆ�ம், இ� பழேவற்கா� 

(ைலட் ஹ�ஸுக்� அ�கில்) (AAQ4) காணப்பட்ட� மற்�ம் �ைறந்தபட்ச மதிப்� 8.9 µg/m3 

ெப�யெவப்பத்��ல் (AAQ5) காணப்பட்ட� இ�ப்ப��ம், அைனத்� �ற்�ப்�ற காற்றின் தர 

நிைலக�ம் CPCB தரநிைலக�க்�ள் இ�ப்ப� கண்டறியப்பட்�ள்ள�. 

ஒலி �ழல் 

உணர்திறன் தன்ைமய�ைன க�த்தில் ெகாண்� ஒலி கண்காண�ப்� நிைலயங்கள் 

ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�கின்றன. 8 இடங்கள�ல் ஒலிய�ன அளவ�ன அறியப்பட்�ள்ள�. 

சத்தத்திற்கான கவன�ப்�கள் 

பகல் ேநரம் ஒலி அள�  

பகல் ேநரத்தில் சத்தம் அள� 53.4 - 47.3 dB (A) வரம்ப�ல் இ�ப்ப� கண்டறியப்பட்ட� பகல் 

ேநரத்தில் கண்காண�க்கப்ப�ம் இடங்கள் நிர்ணய�க்கப்பட்ட வரம்ப�ன் கீழ் உள்ளன. 

இர� ேநர சத்தம் நிைலகள் 

இர� ேநரங்கள�ல் 39– 43.9 dB (A) வரம்ப�ல் இைரச்சல் வ �ழ்ச்சி காணப்ப�கிற� திட்ட 

தளத்தில் (N1) அதிகபட்ச சத்தம் நிைல 43.9 �ப� (ஏ) மற்�ம் பக்காமில் (N4) �ைறந்தபட்சம் 

39 �ப� (ஏ) காணப்பட்ட�. இர� ேநரங்கள�ல் கண்காண�க்கப்ப�ம் இடங்கள் 

நிர்ணய�க்கப்பட்ட வரம்ப�ல் உள்ளன. 

ந�ர் �ழல் 

அ). நிலத்த� ந�ர் வளங்கள் 

ஆய்� ப�திய�ல் நிலத்த� ந��ன் தன்ைம pH 7.36 �தல் 7.84 வைர மா�ப�ம் மற்�ம் 

கடத்�த்திறன் 2100 �தல் 7910 மில்லி சீமன் / ெச.ம�ட்டர் வைர மா�ப�ம் கைரந்த 

திடப்ெபா�ள்கள�ன் அள� 1281 �தல் 4650 மி.கி / லிட்டர் வைரய��ம் ெமாத்த 

க�னத்தன்ைம 600 - 1240 மி.கி / லிட்டர் வைரய��ம் ேவ�ப�கின்றன ஆய்�ப் 
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ப�திய��ள்ள ந�ர் இயற்ைகய�ல் மிக�ம் க�னமாக இ�ந்த� என்பைத இ� �றிக்கிற� 

ெமாத்த காரத்தன்ைம 300 �தல் 600 மி.கி / லிட்டர் வைர மா�ப�ம். திட்ட இடம் கடலில் 

அைமந்�ள்ளதால் ேசா�யம் மற்�ம் ெபாட்டாசியம் இயற்ைகயாகேவ நிலத்த� ந��ன் 

��கள் ந��ன் உப்�த்தன்ைமக்� இ� �க்கிய பங்கள�ப்�கள�ல் ஒன்றா�ம். ஆய்� 

ெசய்யப்பட்ட மாதி�கள�ல் ேசா�யத்தின் ெசறி� 225 �தல் 1310 மிகி / லிட்டர் வைர 

மா�ப�ம் ெபாட்டாசியம் 6 - 160 மி.கி / லிட்டர் வைர மா�ப�ம். கால்சிய�ம் 130 �தல் 

228 மி.கி / லிட்டர் வைர மா�ப�ம். ஆய்� ெசய்யப்பட்ட ப�திய�ல் உள்ள �ேளாைர� 

உள்ளடக்கம் 410 - 2178 மிகி / லிட்டர் வைர இ�ந்த� சல்ேபட் மதிப்�கள் 90 �தல் 485 

மி.கி / லிட்டர் வைர மற்�ம் ஆய்� ெசய்யப்பட்ட ப�திய�ல் ஃ��ைர� உள்ளடக்கம் 

இ�ப்ப� கண்டறியப்பட்ட� 0.63 - 1.71 மிகி / லிட்டர் வைர ேசக�க்கப்பட்ட மாதி�கள�ல் 

நிலத்த� ந��ல் ைநட்ேரட் உள்ளடக்கம் 5 �தல் 30 மி.கி / லிட்டர் வைர இ�ப்ப� 

கண்டறியப்பட்�ள்ள�.  

ஆ). ேமற்பரப்� ந�ர் 

ஆய்�ப் ப�திய�ல் ேமற்பரப்� ந��ன் pH 7.98 �தல் 8.19 வைர மா�ப�ம் மற்�ம் 

கடத்�த்திறன் 904 �தல் 54700 µS / cm வைர மா�ப�ம் கைரந்த திடப்ெபா�ள்கள�ன் அள� 

511 �தல் 33900 மி.கி / லிட்டர் வைரய��ம் ெமாத்த க�னத்தன்ைம 160 - 6400 மி.கி / 

லிட்டர் வைரய��ம் ேவ�ப�கின்றன. ெமாத்த காரத்தன்ைம 110 �தல் 280 மி.கி / லிட்டர் 

வைர மா�ப�ம். �ேளாைர� உள்ளடக்கம் 156 -18632 மிகி / லிட்டர். BOD மற்�ம் COD 

வரம்� �ைறேய BDL (<2) �தல் 5.8 mg / l மற்�ம் 10-38 mg / l ஆ�ம். ஆய்� ெசய்யப்பட்ட 

மாதி�கள�ல் ேசா�யத்தின் ெசறி� 102 �தல் 7100 மி.கி / லிட்டர் வைர மா�ப�ம். 

ெபாட்டாசியம் 14 - 452 மிகி / லிட்டர் வைர மா�ப�ம். கால்சிய�ம் 32 �தல் 436 மி.கி / 

லிட்டர் வைர மா�ப�ம். மற்�ம் ெமக்ன �சியம் 19-1290 மிகி / லிட்டர் ஆ�ம்.  

ஆய்� ப�தி வரம்ப�ல் ெமாத்த ேகாலிஃபார்ம் எண்ண�க்ைக 4-3300 (MPN / 100ml) 

ஈ-ேகாலிஃபார்ம்கள�ன் எண்ண�க்ைக ஆய்� ப�தி வரம்ப�ல் <2-240 (MPN / 100ml) 

காணப்ப�கிற�. 

நில �ற்�ச்�ழல் 

கலந்�ைரயாடல் 

ப�.எச் 7.56 �தல் 8.63 வரம்ப�ல் மா�ப�ம் நிைலய�ல், ஆய்�ப் ப�திகள�ல் உள்ள மண் 

அ�ப்பைட இயல்�ைடய� என்பைதக் �றிக்கிற�. மின் கடத்�த்திறன் 0.101-3.11 mS / cm 

வரம்ப�ல் காணப்பட்ட� ைநட்ரஜன் மதிப்�கள் எக்ட�க்� 180-456 கிேலா வரம்ப�ல் உள்ளன, 

இ� மண்ண�ல் ைநட்ரஜன் மதிப்�கள் எக்ட�க்� 180-456 கிேலா வரம்ப�ல் உள்ளன, இ� 

மண்ண�ல் ைநட்ரஜன் அளைவக் ெகாண்�ள்ள� என்பைதக் �றிக்கிற�.. பாஸ்பரஸ் 

மதிப்�கள் 32.6-51.7 மி.கி / கி.கி வரம்ப�ல் உள்ளன, இ� மண்ண�ன் சராச� பாஸ்பரஸ் 

அளைவக் �றிக்கிற�. ெபாட்டாசியம் மதிப்�கள் எக்ட�க்� 214– 645 கிேலா வைர இ�க்�ம், 
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இ� மண்ண�ல் ெபாட்டாசியத்தின் சிறந்த அள� இ�ப்பைதக் �றிக்கிற�. க�மப் ெபா�ள் 

(%) மதிப்�கள் 0.68 –1.96 க்� இைடய�ல் இ�க்�ம். ஆய்�ப் ப�திய�லி�ந்� வ�ம் மண் 

அைவ சராச� வளமானைவ என்பைதக் காட்�கிற�. 

உய��யல் �ழல் 

ஆய்�ப் ப�திய�ல் தற்ேபா�ள்ள தாவரங்கள் மற்�ம் வ�லங்கினங்கள் கீேழ 

�றிப்ப�டப்பட்�ள்ளன. ெபாட்டான�க்கல் சர்ேவ ஆஃப் இந்தியாவ�ன் பதி�கள் மற்�ம் ஆய்� 

ப�தி மற்�ம் கிைடக்கக்��ய ெவள�ய�டப்பட்ட �றிப்�கள் மற்�ம் திட்ட தளத்தின் 

தற்ேபாைதய வ��வான ஆய்� ஆகியவற்றின் ப�, அச்��த்தல், ஆபத்தான மற்�ம் 

அ�தான தாவர இனங்கள் ஆய்� ப�திய�லி�ந்� காணப்படவ�ல்ைல. 

 

தாவரங்கள் மற்�ம் வ�லங்கினங்கள�ன் வ�வரங்கள் 

அறிவ�யல் ெபயர் உள்�ர் ெபயர் / 

ஆங்கிலம் ெபயர் 

தாவரம் 

Azadirachtaindica ேவம்� மரம் 

Prosopisjuliflora க�ேவல மரம் 

Arecaceae பைன மரம் 

Ficusreligiosa அராச மரம் 

Ficusbenghalensis ஆலமரம் 

Hibiscus rosa-sinensis ெசம்ப�த்தி 

வ�லங்�கள் 

Funambulussp அண�ல் 

Rattusnorvegicus வயல் எலி 

Rana hexadactyla தவைள 

Rhopalocera பட்டாம்�ச்சி 

Megalaimamerulinus இந்தியன் �ய�ல் 

Passer domisticus ��வ� 

Corvussplendens காகம் 

 

ஏ�ய�ன் பல்�ய�ர் மற்�ம் ம�ன்வளம் 

பழேவற்கா� ஏ�ய�ன் பன்�கத்தன்ைம மற்�ம் மிதைவ உய��னங்கள�ன் அடர்த்தி 

ஆகியைவ மிக�ம் நிைறந்�ள்ள�. ேகாைட மற்�ம் ப�வமைழக்� �ந்ைதய காலங்கள் 

மிக உயர்ந்த உற்பத்தி ப�வங்களாக இ�க்கின்றன, அதன்ப�ற� ப�வமைழக்� ப�ந்ைதய 

மற்�ம் மைழக்காலத்தில் மிகக் �ைற�. ஏ�ய�ல் இ�க்�ம் ெபா�வான மிதைவ 
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வ�வங்கள் நவ��லா, ப்�ேராசிக்மா, �கலனஸ், அகார்�யா, டயப்ேடாமஸ், 

�ேடா�யாப்ேடாமஸ், நாப்லி, ஆண்டாஸ்கி�யன் டாட்ேபால்கள் மற்�ம் லார்வா 

வ�வமான ெமால்லஸ்க்�கள் மற்�ம் பாலிெஹய்�க�டன். ஏ�ய�ன் அ�ப்ப�திய�ல் 

உள்ள ேமக்ேராஃைபட்�கள் �க்கியமாக ேவ�ன்றிய ந��ல் �ழ்கிய தாவரங்களான 

ஹாேலாப�லாேவாலிசாண்ட் மற்�ம் ஃைபெமண்டஸ் ஆல்ேக ேபான்ற ைசட்ேடாமார்பாஸ்ப், 

என்ேடாேராமார்பாஸ்ப், உல்வாஸ்ப், கிளாேடாேபாராஸ்ப், அசிட�லா�யாஸ்ெபட்க் 

ச�க ெபா�ளாதார ெபா�ளாதாரம் 

திட்டத் தளத்ைதச் �ற்றி�ள்ள ஆய்�ப் ப�திய��ள்ள மக்கள�ன் ச�க ெபா�ளாதார 

அம்சங்கள், ேதைவயான வ�வாங்கைள பல்ேவ� இரண்டாம் நிைல �லங்கள�லி�ந்� 

ேசக�க்கப்பட்� �தன்ைம தகவல்களா�ம் ��தலாக வழங்கப்ப�கிற�. ஆய்�ப் 

ப�திய�ன் ச�க-ெபா�ளாதார அம்சங்கள் (10 கி.ம� �ற்றள�) பற்றிய தகவல்கள் �தன்ைம 

கணக்ெக�ப்ப�லி�ந்�ம், மக்கள் ெதாைக கணக்ெக�ப்� 2011 பதி�கள், பல்ேவ� அர� 

மற்�ம் அைர அர� அ�வலகங்கள் உள்ள�ட்ட பல்ேவ� இரண்டாம் நிைல 

�லங்கள�லி�ந்�ம் ெதா�க்கப்பட்�ள்ளன. பழேவற்கா� ஏ�ையச் �ற்றி�ள்ள மக்கள் 

�க்கியமாக ம�ன்ப�� நடவ�க்ைககள�ல் ஈ�பட்�ள்ளனர். ம�ன்வளத்ைதத் தவ�ர, 

ேவளாண்ைம, ேகாழி வளர்ப்� மற்�ம் ெதாழிலாளர் பண�கள் கண�சமான 

எண்ண�க்ைகய�லான கிராம மக்க�க்� ேவைலவாய்ப்ைப வழங்�கிற� 

தாக்கங்கள் மற்�ம் தண�ப்� நடவ�க்ைககள�ன் மதிப்ப�� ெபா� 

�ற்�ச்�ழல் தாக்க மதிப்ப�ட்� ஆய்�கள�ல் தாக்கங்கள�ன் �ன்கண�ப்� மிக �க்கியமான 

அங்கமா�ம், ேம�ம் திட்ட ெசயலாக்க �ழ்நிைலய�ல் �ற்�ச்�ழல் தரத்தில் ஏற்ப�ம் 

ேமாசமான தாக்கங்கைள �ைறக்க இ� உத�கிற�. உடல், �ற்�ச்�ழல் மற்�ம் ச�க-

ெபா�ளாதார �ழல்கள�ல் வளர்ச்சி நடவ�க்ைககள�ன் தாக்கங்கைள கண�க்க பல 

அறிவ�யல் �ட்பங்க�ம் வழி�ைறக�ம் கிைடக்கின்றன �ற்�ச்�ழல் நிைலைமகள�ன் 

(திட்டத்திற்� ப�ந்ைதய) தன்ைமகைள கண்டறிய �ற்�ச்�ழல் தரத்தின் அ�ப்பைட 

(திட்டத்திற்� �ந்ைதய) நிைல �றித்� இத்தைகய கண�ப்�கள் உத�ம். 

காற்� �ழல் 

கட்�மான கட்டத்திற்கான தண�ப்� அளவ �ட்� 

கட்�மானத்திற்கான தண�ப்� அளவ �� கட்�மான வாகனங்கள், உபகரணங்கள் மற்�ம் �.ஜி 

ெசட்கள�லி�ந்� உமிழ்� மற்�ம் ேபாக்�வரத்� ேபாக்�வரத்திலி�ந்� உமிழ்வதால் 

காற்றின் தர தாக்கங்கள் ஏற்ப�ம். காற்� மா�பாட்ைடக் கட்�ப்ப�த்த ப�ன்வ�ம் 

நடவ�க்ைககள் ப�ந்�ைரக்கப்ப�கின்றன: கட்�மான உபகரணங்கள் மற்�ம் வாகனங்கள் 

ந�ண்ட காலத்திற்� பயன்ப�த்தப்படாதேபா� நி�த்தி ைவக்கப்ப�ம். திட்ட வாகனத் 

தளத்தில் ேதைவயற்ற கட்�மான வாகனங்கள் தைடெசய்யப்பட ேவண்�ம் 
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திட்டப்ப�திய��ம் அைதச் �ற்றி�ள்ள �றிப்ப�டத்தக்க தாமதங்கைளத் தவ�ர்க்க 

ேதைவக்ேகற்ப ேபாக்�வரத்� ேமலாண்ைம ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்�ம். சாைலகள் 

மற்�ம் ப�ற ப�திகள�ல் தண்ண�ர் ெதள�ப்பதற்கான ந�ர் ெதள�ப்பான். 

ஒலி�ழல் 

கட்�மான பண�ய�ன்ெபா�� ெசயல்ப�ம் �ைறகள் 

ஒ�ங்காக ெசயல்ப�ம் உபகரணங்கைள பராம�க்க�ம், ெதாழில் பா�காப்� மற்�ம் 

�காதார தரங்க�க்� இணங்க�ம் ஒப்பந்தக்காரர்கள் ேதைவப்ப�வார்கள். வாகன 

உற்பத்தியாளரால் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட மஃப்லர்கைளக் ெகாண்ட வாகனங்கள். கட்�மான 

உபகரணங்கைள நடத்�வ�ம், ஒலி உணர்திறன் உள்ள ப�திக�க்�ள் ேதைவயற்ற 

�ைறய�ல் ேநரங்கள�ல் தவ�ர்க்கப்பட ேவண்�ம் தற்காலிக ஒலி ேவலிகள் அல்ல� 

தைடகள�ன் பயன்பா�. 

உத்ேதச திட்ட இடத்திலி�ந்� �மார் 2-3 கி.ம� �ரத்தில் அ�கி�ள்ள ��ய��ப்� ப�திகள் 

உள்ளன. எனேவ, �ன்ெமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக ஒலிய�னால் எந்தவ�தமான 

பாதிப்�க�ம் எதிர்பார்க்கப்ப�வதில்ைல. ேவைல ெசய்�ம் ப�திகள�ல் இைரச்சல் 

அளைவக் க�த்தில் ெகாண்�, கட்�மானத் ெதாழிலாளர்க�க்� கா� மஃப் ேபான்ற 

தன�ப்பட்ட பா�காப்� உபகரணங்கைள (ப�ப�இ) வழங்க ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�. 

ந�ர் �ழல் 

கட்�மான கட்டத்திற்கான தண�ப்� அளவ �ட்� 

கட்�மானத் தளத்தில் ெதாழிலாளர்கள் �காதாரத்தின் ச�யான தரத்ைத பராம�க்க 

ேபா�மான மற்�ம் ெபா�த்தமான கழிப்பைற வசதிகள் (கட்�மான தளத்தில் ெமாைபல் 

கழிப்பைற மற்�ம் ெதாழிலாளர் �காமில் ெசப்�க் ேடங்க்) கட்டப்ப�ம். 

நில �ற்�ச்�ழல் 

மணல் ேம�கைள அைடயாளம் காணப்பட்ட �க்கிய ேநர� வ�ைள�கள், உய��னங்கள�ன் 

�ைழ�, மணல் திட்�கைள அதிக�த்த ெகாந்தள�ப்�, இைடந�க்கம் ெசய்யப்பட்ட 

வண்டல்க�க்� ெவள�ப்ப�வேதா� ெதாடர்�ைடய ம�ன்வளம், கைரந்த ஆக்ஸிஜன் மற்�ம் 

சத்தத்தின் வ�ைள�களால் ம�ன் நடத்ைத �ைற� ஆகியைவ அடங்�ம். உணர்திறன் 

வாய்ந்த உய��யல் வளங்கைள�ம் அவற்றின் வாழ்வ�டங்கைள�ம் த�ங்� வ�ைளவ�க்�ம் 

வ�ைள�கள�லி�ந்� பா�காப்பதற்காக, �றிப்ப�ட்ட கால இைடெவள�ய�ல் மணல் மற்�ம் 

அகற்றல் நடவ�க்ைககைள கட்�ப்ப�த்த �ற்�ச்�ழல் �ன்ைமகள் �ைறக்க உத�ம். 

கடல் தாக்கத்திற்கான ப�ந்�ைர 

�ர்வா�ம் தளத்திேலேய, �ர்வா�ம் நடவ�க்ைககைள கவனமாகத் திட்டமி�வதற்�ம் 

நிைறேவற்�வதற்�ம் ��தலாக, இைடநி�த்தப்பட்ட வண்டல் பரவாமல் த�க்க 

தைடகைள�ம் பயன்ப�த்தலாம். இந்த 'தைடகள்' �ர்வா�ம் ெசய்�ம் இடத்திேலா 
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அல்ல� அ�கிேலா அைமக்கப்படலாம் மற்�ம் ெப�ம்பா�ம் சில்ட் திைரகள் / த�ப்� 

திைரகள் ஆகியவற்ைறக் ெகாண்��க்கின்றன, அைவ த�ப்� திைரகள் அ�ய�ல் 

ஓட்டத்ைதத் திைச தி�ப்�வதன் �லம் ெகாந்தள�ப்பான ந��ன் சிதறைலக் 

கட்�ப்ப�த்�கின்றன, இதன் �லம் ந�ர் ெந�வ�ைசய�ன் ேமல் அ�க்�கள�ல் உள்ள 

ெகாந்தள�ப்ைப �ைறக்கிற� சில்ட் திைர ஒ� �மிழி திைரச்சீைலப் பயன்ப�த்�வ� சில 

ேநரங்கள�ல் சில்ட் திைரக்� மாற்றாகக் க�தப்ப�கிற�. கடலில் இ�ந்� அல்ல� 

கைரேயாரத்திலி�ந்� ேமற்பரப்ப�ல் �மிழ்கள் எ�ந்தி�ப்ப� ேநர்த்தியான வண்டல்கைளக் 

கடந்� ெசல்வைதத் த�க்கிற�. 

மண் தட்ைடைய ேநாக்கி ஒள�ையக் �ைறக்க ஒள�ய�ன் த�வ�ரத்ைத �ைறக்க ேவண்�ம் 

மற்�ம் ஒள�ைய திைசய�ல் கட்�ப்ப�த்த ேவண்�ம். 

• ம�ன்கள�ன் பாதிப்� அபாயங்கைள மதிப்ப��வதற்� ெகாந்தள�ப்� மற்�ம் இைரச்சல்

வரம்�கைள அைடயாளம் கா�தல்.

• ேமற்பார்ைவ பண�யாளர்கள் கப்பலில் வழக்கமான ஆய்� ெசய்ய ேவண்�ம்.

• �த்தம் ெசய்வதற்� �ன்னர் எண்ெணய் மா�பாட்ைடக் கட்�ப்ப�த்த எண்ெணய் கசி�

கட்�ப்பாட்� கிட் கிைடக்�ம்.

• வ�லங்� ச�க தாக்கங்கைள மதிப்ப��வதற்� பல ப�வங்க�க்� �ந்ைதய மற்�ம்

அகழ்வாராய்ச்சி உய��யல் ஆய்�கள�ன் வ��வான பயன்பா� ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

• அைனத்� �ர்வா�ம் திட்டங்கள��ம் ஒட்�ெமாத்த வ�ைள�கள் ப�ப்பாய்ைவ

இைணத்தல்.

• கட்�மான தளத்தில் இயந்திரத்தின் பராம�ப்� அல்ல� ேசைவ அ�மதிக்கப்படா�.

• காற்றின் �சிையக் �ைறக்க வழக்கமான ந�ர் ெதள�த்தல் ேதைவப்ப�ம்.

• ேவைல ெசய்�ம் �ன் நாள் ��வ�ல் �ப்ைபகள் இல்லாமல் வ�டப்பட ேவண்�ம்.

• உண�க் கழி�க�க்� �ைறயான �ப்ைப ெதாட்�ைய வழங்�தல் மற்�ம் இடத்தி�ள்ள

ஊழியர்களால் உ�வாக்கப்ப�ம் ப�ற உள்நாட்� திடக்கழி�கள் அகற்�தல்.

கற்கைள ேசமிப்பதற்காக ஒப்பந்தக்கார�க்� தளத்தில் ஒ� ப�ரத்ேயக �ற்றத்ைத வழங்க

ேவண்�ம். ப�ரேதசத்தின் இயற்ைக �ழலியல் மற்�ம் உய��யல் ச�கம் மற்�ம் உண�

வைல உற�க�க்� மிக�ம் ெபா�த்தமான திட்டங்கள�ன் நன்ைம பயக்�ம் திட்டங்க�க்�

திட்டமிட நிலப்பரப்� அளவ�லான திட்டமிடல் க�த்�கள�ன் அதிக�ப்�. ேம�ம் ப�ப்பாய்�

மற்�ம் ெதா�ப்� ம�ன் மற்�ம் இடம்ெபயர்� நடத்ைதகள�ன் இடஞ்சார்ந்த மற்�ம்

தற்காலிக வ�நிேயாகம் அத்தைகய ப�ப்பாய்� �ற்�ச்�ழல் சாளரங்கைள அைடயாளம்

காண்பைத ேமம்ப�த்�வேதா�, கிைடக்கக்��ய சிறந்த அறிவ�யலின் அ�ப்பைடய�ல்

ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட �ற்�ச்�ழல் ெபா�ந்தக்��ய தன்ைமைய ேம�ம் மதிப்ப��

ெசய்யலாம்.
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அகழ்வாராய்ச்சி உபகரணங்கள் மற்�ம் �ைறகள் மற்�ம் ெசயல்பாட்� நைட�ைறகள�ன் 

தள-�றிப்ப�ட்ட ேதர்�, அகழ்வாராய்ச்சிய�ன் எதிர்மைறயான ேநர� வ�ைள�கைளத் 

தண�க்�ம். எ�த்�க்காட்டாக: ��ய அல்ல� சீல் ெசய்யப்பட்ட வாள� கிளாம்ெஷல் 

அகழ்வாராய்ச்சிையப் பயன்ப�த்�வ� ந�ைர ெதள�வாக�ம், ேதைவயற்ற ெபா�ட்கைள�ம் 

ந�க்க பயன்ப�ம். 
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�ற்�ச்�ழல் கண்காண�ப்� திட்டம் 

�ற்�ச்�ழல் கண்காண�ப்�த் திட்டம் ஒ� திட்டத்தின் ெசயல்பாட்�ன் ேபா� ஏற்ப�ம் 

�ற்�ச்�ழல் பாதிப்�கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்�ம், திட்ட நன்ைமகைள 

ேமம்ப�த்�வதற்�ம், மற்�ம் அைனத்� திட்டப்பண�க�க்�ம் ப�ன்பற்றப்பட ேவண்�ய 

நல்ல நைட�ைறய�ன் தரங்கைள அறி�கப்ப�த்�வதற்�ம் ஒ� வ�நிேயாக 

ெபாறி�ைறைய வழங்�கிற�. �ற்�ச்�ழல் கண்காண�ப்� திட்டம் �க்கியமான�, 

ஏெனன�ல் இ� பய�ள்ள தகவல்கைள வழங்�கிற� மற்�ம் உத�கிற�: 

எந்தெவா� ேதைவயற்ற �ற்�ச்�ழல் �ழ்நிைலய�ன் வளர்ச்சிையக் கண்டறிய உத�ம், 

இதனால், ெபா�த்தமான கட்�ப்பாட்� நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கான 

வாய்ப்�கைள வழங்�கிற�, மற்�ம் திட்ட ஆதரவாளர்கள், ஒப்பந்தக்காரர்கள் மற்�ம் 

�ற்�ச்�ழல் கண்காண�ப்பாளர்கள�ன் ெபா�ப்�கைள வைரய�த்தல் மற்�ம் 

அவர்கள�ைடேய �ற்�ச்�ழைல ேமம்ப�த்த திறம்பட ெதாடர்�ெகாள்வதற்கான 

வழி�ைறகைள வழங்�கிற�. 

கண்காண�ப்� ெபாறி�ைறைய வைரய�த்� கண்காண�ப்� �ைறகைள அைடயாளம் காண 

���ம். 

��தல் ஆய்�கள் 

இடர் மதிப்ப�ட்� அறிக்ைக நிரந்தர நிைலத்தன்ைம ெகாண்ட �கத்�வாரக்காக தற்ேபா�ள்ள 

ேவ� எந்த கடல் அ�ப்� த�ப்பான் ேபால�ம் ஆபத்�க்கைள எதிர்ெகாள்�ம். இத்தைகய 

அபாயங்கைளத் தண�க்க�ம் �ைறக்க�ம், கட்�மான காலத்தில், பண�யாளர்கள் அல்ல� 

ெசாத்�க்க�க்� எச்.எஸ்.இ (�காதார பா�காப்� மற்�ம் �ற்�ச்�ழல்) அபாயங்கள் 

�ைறக்கப்ப�வைத உ�தி ெசய்வதற்காக, ம�ன்வளத் �ைற / ஒப்பந்தக்காரர் மற்�ம் 

அவர்கள� பண�யாளர்க�க்� இ� ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�. 

�காதாரம், பா�க்காப்� மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் (HSE) ேமலாண்ைம அைமப்� 

ஒ� பய�ள்ள �காதாரம், பா�க்காப்� மற்�ம் �ற்�ச்�ழைல உ�தி ெசய்வதற்காக, கடல் 

அ�ப்� த�ப்பான் நிர்மாண�ப்பதற்காக பண����ம் தன�நபர்கள�ன் உடல்நலம் மற்�ம் 

பா�காப்� மற்�ம் கட்�மான நடவ�க்ைகக�டன் ெதாடர்�ைடய �ற்�ச்�ழல் 

பாதிப்�கள�லி�ந்� �ற்�ச்�ழைலப் பா�காப்ப� �றித்� ச�யான கவனம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�ம் என்� ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�. 
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கடல் அ�ப்� த�ப்பான்கைளக் கட்�வ� ஒ� ெஹச்எஸ்இ (HSE) ெகாள்ைகையக் 

ெகாண்��க்க ேவண்�ம் மற்�ம் �ைறயான எச்எஸ்இ ேமலாண்ைம �ைறய�ன் கீழ் 

அைனத்� ேவைலகைள�ம் ெசய்ய ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�. இந்த அைமப்� ஒ� 

ெஹச்எஸ்இ ைகேயட்�ல் ேபா�மான அள� ஆவணப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் 

நிரந்தர ஸ்திரத்தன்ைம-ெஹச்எஸ்இ ெகாள்ைகய�ன் ேநாக்கங்கைள�ம் ேநாக்கங்கைள�ம் 

ெசயல்ப�த்�வதில் பய�ள்ளதாக இ�க்�ம். 

ேப�டர் ேமலாண்ைம திட்டம் 

ேபரழி� நிர்வாகத்தின் ேநாக்கம் நல்ல வ�வைமப்�, ெசயல்பா�, பராம�ப்� மற்�ம் ஆய்� 

�லம் வ�பத்�கைளத் த�ப்பதில் அக்கைற ெகாண்�ள்ள�. இந்த வழிய�ல், வ�பத்�க்கைள 

��ைமயாக அகற்ற ��ய வ�ல்ைல என்றா�ம் அபாயத்ைத �ைறக்க ���ம். 

ேபரழி� நிர்வாகத்தின் ேநாக்கம் நல்ல வ�வைமப்�, ெசயல்பா�, பராம�ப்� மற்�ம் ஆய்� 

�லம் வ�பத்�கைளத் த�ப்பதில் அக்கைற ெகாண்�ள்ள�. இந்த வழிய�ல், வ�பத்�க்கள�ன் 

அபாயத்ைத �ைறக்க ���ம், ஆனால் அவற்ைற ��ைமயாக அகற்ற ��யா�. 

அவசரகால திட்டமிடல் என்ப� பா�காப்ப�ன் ஒ� அம்சமா�ம், ேம�ம் தன�ைமய�ல் க�த 

��யா�. �றிப்பாக, திட்டத்ைத தயா�க்கத் ெதாடங்�வதற்� �ன், ேதைவயான 

அ�ப்பைட தரநிைலகள் மற்�ம் பா�காப்� �ன்ெனச்ச�க்ைககள் நிர்வகிக்கப்ப�வைத 

�ைற�க ேமலாண்ைம உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம். 

அவசரத் திட்டங்கள் ஆன்-ைசட் மற்�ம் ஆஃப்-ைசட்�க்� தன�த்தன�யாக இ�க்கக்��ம், 

ஆனால் அைவ ஒவ்ெவான்�க்�ம் ஒத்�ப்ேபாக ேவண்�ம், அதாவ� அைவ மதிப்ப�� 

ெசய்யப்பட்ட அேத அவசரகால நிைலைமக�டன் ெதாடர்�ைடயதாக இ�க்க ேவண்�ம். 

ஆன்-ைசட் திட்டம் ேபரழி� ேமலாண்ைம திட்டம் (�.எம்.ப�) என்�ம், ஆஃப்-ைசட் 

திட்டத்ைத அவசரகால தயா�ப்� திட்டம் (ஈ.ப�.ப�) என்�ம் அைழக்கப்ப�கிற�. 

திட்ட நன்ைமகள் 

கடல் அ�ப்� த�ப்பான்கைளக் நிர்மாண�ப்ப� பழேவற்கா� ஏ�ய�ன் கடல் �கத்�வாரத்தின் 

வாய�ன் நிரந்தர ஸ்திரத்தன்ைமைய அள�க்கிற�, இ� ஆண்�ன் அைனத்� ப�வங்கள��ம் 

ம�னவர்க�க்� வழி வழங்�ம். கடல் ந�ர் பழேவற்கா� ஏ� ந��ல் (க�ப்� ந�ர்) கலக்கிற�, 

இ� இறால் உற்பத்திக்� நல்ல �ழல். எனேவ, இந்த திட்டம் இப்ப�திய�ன் ஒட்�ெமாத்த 

ெபா�ளாதாரத்தில் �றிப்ப�டத்தக்க சாதகமான தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ம். 
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	காற்று சூழல்
	கட்டுமான கட்டத்திற்கான தணிப்பு அளவீட்டு
	ஒலிசூழல்
	கட்டுமான பணியின்பொழுது செயல்படும் முறைகள்
	நீர் சூழல்
	கட்டுமான கட்டத்திற்கான தணிப்பு அளவீட்டு
	நில சுற்றுச்சூழல்
	கடல் தாக்கத்திற்கான பரிந்துரை
	சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்
	கூடுதல் ஆய்வுகள்

	சுகாதாரம், பாதுக்காப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் (HSE) மேலாண்மை அமைப்பு
	பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம்
	திட்ட நன்மைகள்
	Blank Page



