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நிறைவேற்று சுருக்கம்
1,0 அறிமுகம்
இந்தியன்

ஆயில்

திருச்சி ோப்ெள்ளி

பகோள்ளளவுள்ள 3

கோர்ப்ெர ஷன்

ெோட்டிலிங்

லிமிடட்

ெிரிவில்

உயர்மட்ட

நிறுவனம் ,

ஒவ்பவோன்றும்

,

புல்லட்டுகலள

நிறுவுவதன்

தனது
300

MT

மூலம்

,

உற்ெத்திலய 1000 MTல் இருந்து 1900 MTக்கு அதிகரிக்க , விரிவோக்கம்
பசய்து , பவற்றிக மோக இயக்க உத்ரதசித்துள்ளது.

ெிப் வரி 2016ல் ,

மோநில

,

நிபுணர்கள்

வடிவோக்கத்லத
ெரிந்துல

திறனோய்வுக்குழுவின்

சமர்ப்ெித்ததன்

ெயனோக

முன்பு
,

இத்திட்டத்தின்

அவர்கள்

தங்களுலடய

நிெந்தலனகலள , 16.02.2016 ரததியிட்ட கடிதத்தின் மூலம்

வழங்கியுள்ளனர்.
தற்பெோழுது ெோட்டிலிங் ெிரிவு 2x 2 4 முலனகளுள்ள இ ண்டு மின்னணு
இயந்தி ங்களின்
192 TMTPA

மூலம்

,

இ ண்டு

ஷிப்ட்

இயக்கத்தில்

,ஆண்டிற்கு

நி ப்பும் திறனுடன் அலமந்துள்ளது. பமோத்தம் நோன்கு LPG

நி ப்ெப்ெட்ட பகோள்கலன்களில் அதிக ெட்ச LPG பகோள்ளளவு 1000 MT ஆக

உள்ளது, இது 1,6 நோட்கள் விநிரயோகத்திற்கு ஒப்ெோகும்.
இலத

3

நோட்கள்

விநிரயோக

நிலலக்கு

ரமம்ெடுத்தி

,

பதோடர்ந்த

விநிரயோகத்லத உறுதிபசய்ய , திருச்சி ோப்ெள்ளி ெோட்டிலிங் ெிரிவில் ,
தற்ரெோலதய

இருப்புக்

பகோள்ளளலவ

அத்தியோவசியமோகிறது.

அதிகப்ெடுத்துவது

2.0 இடத்றைப் பற்ைிய ேிேரங்கள் ;
இந்ை

ைிட்டத்ைிற்கான

எல்றைக்குள்வேவய

இடம்

அறைேைால்

ோங்கவேண்டியைில்றை.

ைற்வபாறைய

,

இந்ை

,

இைற்ககன

நிறுேனத்ைின்
ைனியாக

ைிட்டத்ைிற்கான

நிைம்

இடம்

ைிருச்சிராப்பள்ேியிைிருந்து , 23 கி.ைீ . கைாறைேில் அறைந்துள்ேது.

,

LPG ககாள்கைன்கள் ைற்றும் சிைிண்டர்கறே கசன்றனக்கு ககாண்டு
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ேசைியாக ேசைியாக NH

அருகாறையில்

,

அறைந்துள்ேது.

45ல்

கைாறைேில் ைிருச்சிராப்பள்ேி

28கி.ைீ .

ேிைான

நிறையம் அறைந்துள்ேது.
3,0 ைிட்ட ேிேரங்கள்
உயர்மட்ட

ரசமிப்பு அலமப்பு , 300

பகோள்ளளவுள்ள

MT

3

பகோள்கலன்களின் மூலம் , பமோத்த பகோள்ளளவு 900 MT ஆகும்.

தற்ரெோலதய மற்றும் அலமக்கப்ெடவுள்ள LPG ரசமிப்பு மற்றும் நி ப்புப்
ெிரிவின் திறன்கள் ,கீ ழ்க்கண்ட அட்டவலணயில் பகோடுக்கப்ெட்டுள்ளன.
Existing And Proposed - LPG Storage
Type of Vessel
Existing/Proposed Nos. Capacity
Bullets (A/G)
Bullets (A/G)
Horton sphere(A/G)

Existing
Existing
Existing

2
1
1

150 MT
100 MT
600 MT

Total
Capacity
300 MT
100 MT
600 MT

Mounded Bullets

Proposed

3

300 MT
Total

900 MT
1900 MT

ைிட்டைிடப்பட்டுள்ே வசைிப்பு ேசைிகள் பற்ைிய ேிேரணம் ைற்றும்
இயக்குமுறை

அத்ைியாயம்

ககாடுக்கப்பட்டுள்ேன.

இரண்டில்

EIA

ரிவபார்ட்டில்

4.0 Utilities
4.0 இைர வைறேகள்
இந்த திட்டத்திற்கு நோபளோன்றுக்கு 17 m3 தண்ணர்ீ ரதலவப்ெடும். என்று
கணிக்கப்ெட்டுள்ளது.
மூலம்

இது

பெறப்ெடும். இதற்கு

அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட உள்ளூர்

அலமப்புகள்

400 kVA மின்சோ ம் ரதலவப்ெடும் என்று

கணிக்கப்ெட்டுள்ளது . இது தமிழ்நோடு மின்சோ வோரியம் மூலம் பெறப்ெடும்
இந்ை ைிட்டத்ைிற்கு கைாத்ைம் 70 நபர்கள் ைனிை சக்ைி வைறேப்படும் .
இந்ை நிறுேனத்ைிற்கு அருகில் , உைிரித் கைாழிற்சாறைகள் நிறைய
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என்று
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எைிர்பார்க்கப்படுகிைது.

இது

பரஸ்பரம்

உைேிகரைாக இருக்கும்.
5.0; அடிப்பறட ஆய்வுகள்
மத்திய மோசுக்கட்டுெோடு வோரியத்தின் வழிகோட்டுதல்ெடி ,வோனிலல ,
கோற்று, நீர் மற்றும் மண்ணின் தன்லம , ஒலி அளவு , சுற்றுச்சூழல் ஆகிய
அலனத்தும் ஜனவரி 2016 முதல் மோர்ச் 2016 வல

ெரிரசோதிக்கப்ெட்டு ,

அலனத்து விவ ங்களும் அ சு அதிகோரிகள், அ சு சோ ோ அலமப்புக்கள்
மற்றும் கி ோம ெஞ்சோயத்தோர்
பசய்யப்ெட்டுள்ளது.
Sr.
No.
1

Environmental
Component
Meteorology

2

Ambient Air Quality

3

Water Quality

4

Noise

5

Soil

6

Terrestrial Ecology

7

Demography and
Socio-economic
aspects

உட்ெட அலனவருடனும்

கலந்தோய்வு

.
Environmental Monitoring Schedule
Sampling Parameters
Sampling
Period
Temperature, Wind Speed, 3 months
Wind Direction
Rainfall
3 months
Relative Humidity, Cloud
3 months
Cover
As per NAAQS 2009Two days
PM10, PM2.5, SO2, NOX, CO, per week for
O3, As, Ni, Pb, C6H6, BaP,
13 weeks
NH3
As per IS:10500-2012
Grab
sampling
Heavy metals (As, Hg, Pb, Grab
Cd, Cr-6, Total Cr, Cu, Zn,
sampling
Se, Fe)
Leq, Lday, Lnight, LD/N
Hourly
readings for
24 hours
Soil profile, Chemical
Composite
constituents, Suitability for sample up
agricultural growth
to 90-cm
depth
Flora and fauna
Field
observations
Demographic profile
-

Sampling
Frequency
Hourly
Daily
Hourly
24 hourly

Once in study
period
Once during
study period
Once during
study period
Once during
study period

Once during
study period
-
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கோற்றின் த ம் ; கோற்றின் த அளவட்டின்
ீ
ெரிரசோதலன முடிவுகளிலிருந்து
,அது ரதசிய சுற்றுச்சூழல் கோற்றுத் த

நிறுவனத்தின் 2009 ம் வருட

நீர்

தோமி ம்,

வல யலறகளுக்குள் இருப்ெது உறுதி பசய்யப்ெட்டுள்ளது.

:

இங்குள்ள

நீரில் ,

ப்ரளோல டு,

இரும்பு,

துத்தநோகம்,

ரெோர ோன், ஆர்சனிக் மற்றும் ஈயம் ரெோன்ற தோதுக்கள் மற்றும் ஆலல

மோசுெோடுகள், வல யறுக்கப்ெட்ட அளவுகலளவிட குலறவோக இருப்ெது
மோதிரிகளின் ெரிரசோதலனயிலிருந்து உறுதி பசய்யப்ெட்டுள்ளது.

நிலத்தடி நீர். : இங்குள்ள நிலத்தடி நீரில் , ப்ரளோல டு, தோமி ம், இரும்பு,
துத்தநோகம்,

ரெோர ோன்,

உரலோக தோதுக்கள்

IS

ஆர்சனிக்

10500-

2012

மற்றும்
ல்

ஈயம்

ரெோன்ற

வல யறுக்கப்ெட்டுள்ள

அளவுகலளவிடக் குலறவோக இருப்ெது கண்டறியப்ெட்டுள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் : குறிப்ெிடப்ெட்ட திட்டப் ெகுதியில் , புலக உருவோகக்கூடிய
உற்ெத்தி

பசயல்ெோடு

எதுவும்

இல்லோததோல்

ரந டியோகரவோ

,

மலறமுகமோகரவோ , சுற்றுச்சூழல் ெோதிக்கப்ெட வோய்ப்ெில்லல.
சமூகப் பெோருளோதோ ம் ;
ஏற்கனரவ நிறுவனம் அலமக்கப்ெட்டுள்ள எல்லலக்குள்ரளரய புதிய
திட்டம் பசயல்ெட உள்ளதோல் , முக்கிய சமூகப் ெி ச்சிலனகளோன நிலம்
லகயகப்ெடுத்துதல், இழப்ெீடு , குடிபெயர்தல் , , மோற்றுக் குடியலமப்பு
ரெோன்ற
எதுவும் இத்திட்ட வல வில் இடம்பெறவில்லல.
6.0 ைாசுக் கட்டுப்பாடு
கட்டுமோன நிலலயில் ;
கோற்று

;

கட்டுமோனப்ெணியினோலும்

வோகனங்களோலும்

கோற்றில்

மிதக்கும்

,

சோலலயில்

துகள்கள்தோன்

பசல்லும்
கோற்றில்
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கோ ணியோகும்.

இது

நீர்

பதளிப்ெின்

மூலம்

கட்டுப்ெடுத்தப்ெடும். கோற்லற மோசுெடுத்தும் கோ ணிகளோன NOx, SO2 and CO

ஆகியலவயும் , அதிக வோகனப் ரெோக்குவ த்தோல் சிறிது அதிகப்ெடகூடும்.
ஆனோல் அதன் தோக்கம் குறிப்ெிடத்தக்க அளவு இருக்கோது. இதுவும் நீர்
பதளிப்ெின் மூலம் கட்டுக்குள் லவக்கப்ெடும். பெரும்ெோலோன கட்டுமோன
இயந்தி ங்கள்

நகரும்

நிலலயிரலரய

இருப்ெதோல்

இந்த

,

நச்சு

வோயுக்களும் ,இப்ெகுதியில் நிலலபகோள்ளோது. கோரசோலின் மற்றும் டீசல்

உெரயோக வோகனங்கலள முலறப்ெடி ெ ோமரிப்ெதன் மூலம் , மோசுப்புலக
பவளிரயறுவது கட்டுப்ெடுத்தப்ெடுவது உறுதி பசய்யப்ெடும் .

கூடுதலோக கீ ழ்க்கண்ட முலறகளும் ெரிந்துல க்கப்ெடுகின்றன.
வோகனங்களில் பெோருத்தப்ெட்டுள்ள பதளிப்ெோன்கள் மூலம் , சோலலயிலும்
, ெனிப் ெகுதியிலும் , அடிக்கடி நீர் பதளிப்ெதன் மூலம் , பவளிரயறும்
மோசுத்துகள்கள் குலறக்கப்ெடும்.
கட்டுமோன

, கோரசோலின்

இயந்தி ங்கலள

லவக்கப்ெடும்.

முலறயோகப்

புலகபவளிரயற்றம்

,

ெ ோமரிப்ெதன்

வல யறுக்கப்ெட்ட

மூலம்

அளவிற்குள்

கிலடப்ெதோல் , இயன்றவல மின்சோ த்தோல் இயங்கும் இயந்தி ங்கலள
உெரயோகிப்ெதன்

மூலம்

, SO2 and

NOx

மோசுப்புலக

பவளியோவது

குலறக்கப்ெடும்.

தண்ணர்ீ ; கட்டுமோனப்ெணிகளோல் , தற்கோலிகமோக அதிக நீர்
உெரயோகிக்கப்ெடும் என்று எதிர்ெோர்க்கப்ெடுகிறது. கட்டுமோனப்
பெோருட்கலள அடுக்கி லவப்ெதோலும், அஸ்திவோ ம் ரதோண்டும்
ெணிகளோலும், மலழநீர் பவளிரயற்றம் தற்கோலிகமோக தலடெடக்கூடும்.
பெோருத்தமோன கட்டுமோனப்ெணி நடவடிக்லககளோலும் , ெழக்கங்களோலும் ,
இந்த அதிக ெோதிப்ெற்ற நிலல எளிதோக எதிர்பகோள்ளப்ெடும்.
கட்டுமோன கோலகட்டத்தில் , சுமோர் 10 m3/d. தண்ண ீர் ரதலவப்ெடும் என்று
கணக்கிடப்ெட்டுள்ளது. இது மற்ற உெரயோகிப்ெோளர்கலள
எவ்வலகயிலும் ெோதிக்கோது.

பெட்ர ோலிய வோயு

கட்டுமோனப்ெணியோளர்களின்

நி ப்பும் ஆலல,திருச்சி

உெரயோகத்திற்கோக

உள்ள

சுகோதோ

வசதிகளோல் , சிறிது கழிவுநீர் உண்டோகும். இது கழிவுத் பதோட்டிகளில்
சுத்திகரிக்கப்ெட்டு குழிகளில் ரசகரிக்கப்ெடும். ,

மண் ; மலழகோலத்தில் மண் ரதோண்டும் ெணி தவிர்க்கப்ெடும். மலழ நீர்க்
கோல்வோய்கள்

ஏற்ெடுத்தப்ெட்டு

ெதிப்ெதன் மூலமும்

,

,

ெக்கப்

ெகுதிகளில்

கோன்க்ரீட்டினோல்

கற்கள்

வோய்க்கோல்கள்

அலமப்ெதன்மூலமும் , மண் அரிப்பு குலறக்கப்ெடும். மலழநீர் ரசகரிப்புத்
பதோட்டிகள் அலமத்து , அந்த நீர் ெணிப்ெகுதிகளில் உெரயோகிக்கப்ெடும்.
மலழக் கோலத்தில் , ெணிப்ெகுதிலயச் சுற்றி , பசடிகளும் , ம ங்களும்,
புல்ல களும்

உருவோக்கப்ெட்டு

ெசுலமயோக்கப்ெடும்.

மண்

அரிப்லெத்

தடுக்கும் வலகயில் , மண்லணக் ரகட்டிெடச்பசய்யும் மற்றும் ரவகமோக
வளரும் தோவ ங்கள் வளர்க்கப்ெட்டு , மண்வளம் ெோதுகோக்கப் ெடும்.
இல ச்சல் ;
கட்டுமோன இயந்தி ங்களோல் எழும் இல ச்சல் , ஓ ளவு ெோதிப்லெ
ஏற்ெடுத்தும் எனினும் , இது தற்கோலிகமோனரத.
கட்டுமோன இயந்தி ங்கள் , மிகுந்த இலடபவளியில் , பவவ் ரவறு
ெகுதிகளில் பசயல்ெடும் என்ெதோல் , ஒவ்பவோரு ெகுதியிலும் மூன்றில்
ஒரு ெங்கு இயந்தி ங்கரள இயங்கிக்பகோண்டிருக்கும் என்ெது ,
அனுெவத்தில் அறிந்தது .
கட்டுமோனப் ெணியின்ரெோது , நோபளோன்றுக்கு 20-30 வோகனங்கள் ,
கட்டுமோனப்ெணிகலள ஏற்றிக்பகோண்டு சோலலயில் பசல்லும். சுமோர்
மூன்றோண்டுகள் நடக்கும் இப்ெணி யோல் கூடுதலோக 2-3dBa ஒளியலரவ
கூடும் என்ெதோல் குறிப்ெிடத்தக்க ெோதிப்ெில்லல.
இயக்க நிறை ;
கோற்று

;

இந்தெகுதியில்ரமற்பகோள்ளப்ெட்டஅடிப்ெலட

ெரிரசோதலனயின்ெடி , இங்கு உற்ெத்தி பசயல்ெோடு எதுவும் இல்லோததோல்
கோற்றின் த த்தில் எந்த மோற்றமும் இருக்கோது.

பெட்ர ோலிய வோயு

ெணியோளர்களின்

நி ப்பும் ஆலல,திருச்சி

உெரயோகத்திற்கோக

உள்ள

சுகோதோ

வசதிகளோல்

உண்டோகும் கழிவுநீர். கழிவுத் பதோட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்ெட்டு குழிகளில்
ரசகரிக்கப்ெடும். , சுத்திகரிக்கப்ெட்ட

தண்ண ீர்

தல

சமன்

பசய்ய

உெரயோகப்ெடுத்தப்ெடும்.
இறரச்சல் ;
இயக்குமுறை முழுேதும் , சுற்ைிலும் மூடப்பட்ட அறைகளுக்குள்
நறடகபறும். அைிக இறரச்சல் உள்ே பகுைியில் பணிபுரிவோருக்கு ,
காைறடப்பான் , காதுக்கேசம்

வபான்ை பாைகாப்பு உபகரணங்கள்

ேழங்கப்படும்.
ைிடக்கழிவு ; உற்பத்ைிவயா , ையாரிப்வபா இங்கு நறடகபைாைபடியால் ,
ைிடக்கழிவு உருோகும் ோய்ப்பில்றை . உள் உபவயாகத்ைினால் ேரும்
ைிடக்

கழிவுகள்

வசைிக்கப்பட்டு
நிறையத்ைிற்கு

,

,

ைற்காைிகைாக

ைிருச்சி
,

அனுப்பப்படும்.

ைாநகராட்சி

குைிப்பிட்ட

ைிடக்கழிவு

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

இடங்கேில்

வைைாண்றை

முகேர்கள்

மூைம்

7. ஆெத்திற்கோன வோய்ப்பு ஆய்வு.
திருச்சியிலுள்ள

LPG

நி ப்பு

லமயத்தின்

முக்கிய

ெணி

,

பெரிய

பகோள்கலன்களில் தருவிக்கப்ெடும் LPG வோயுலவ
சிறிய

சிலிண்டர்களில்

மற்றும் அதலனச்சுற்றியுள்ள
அனுப்புவதோகும்.

நி ப்ெி

,

அவற்லற

மோவட்டங்களுக்கு

இந்த நிறுவனம்

தி வ

திருச்சி

விநிரயோகத்திற்கு

நிலலயிலுள்ள பெட்ர ோலிய

வோயுலவக் லகயோள்கிறது. அதன் ெகுப்பு ப்ர ோரென் 0.55 மற்றும் புரடன்
0.45.

பெட்ர ோலிய வோயு

நி ப்பும் ஆலல,திருச்சி

ஆெத்து ஏற்ெடுத்தக்கூடிய நிகழ்வுகள் மற்றும் அதன் பதோடர் விலளவுகள் .
தற்ரெோலதய ெணியில் , எதிர்ெோர்க்கப்ெடும் விலளவுகள் ;



சிறு தீ விெத்து .
ஆவி மூட்டம் பவடித்துச் சிதறுதல் மற்றும் திடீர் தீ .

விலளவுகலளப் ெற்றிய ெகுத்தோய்வில் , மூன்று விதமோன ஆெத்துக்கள்
கண்டறியப்ெட்டுள்ளன.
1.

சிறு தீ மற்றும் திடீர்த் தீயோல் ஏற்ெடும் பவப்ெப் ெ வல் .

2.

பவடித்துச் சிதறுதல்

3.

நச்சு

ரவதியல் பெோருட்கள்

மற்றும்

,

எரியும்

பெோருட்களோல் ஏற்ெடக்கூடிய நச்சுத் தன்லம.
இந்த

விலளவுகள்

,

எந்த

அளவு

இவற்றிற்கு

இருக்கிரறோம் என்ெலதப் பெோறுத்து மோறுெடும்.
முலறப்ெடியோன

ஆெத்து

ஆய்வுகளோல்

நச்சுக்

கூட்டுப்

அருகோலமயில்

இந்த

விலளவுகள்

கணிக்கப்ெட்டுள்ளன.

ரமற்கூறப்ெட்ட ஆெத்துகளின் விலளவு ெற்றிய ஆய்வின் முடிவுகள் ,
7வது அத்தியோயத்தில் விரிவோக கூறப்ெட்டுள்ளன.
8.0 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புத் ைிட்டம்.
கட்டுைானப்பணி

நிறை

,

இயக்க

நிறை

ஆகிய

இரண்டிற்கும்

சுற்றுப்புைச்சூழல் கண்காணிப்புத் ைிட்டம் ைனித் ைனியாக ையாரிக்கப்
பட்டுள்ேது. இைில் பசுறைப் பகுைி அறைப்பது ைற்றும் சுற்றுச்சூழல்
கண்காணிப்பு கசயல்பாடு ஆகியறேயும் உள்ேடங்கும். சுற்றுச்சூழல்
கண்காணிப்புத்

ைிட்டத்ைில்

சுழற்சி

வைய்வு

ஒவ்கோரு

பகுைியிலும் ைசுத்

ைடுப்புக்கான பல்வேறு கைாழில்நுட்ப ேழிகள் , கழிவுக் குறைப்பு , ைறு
ைற்றும்

ஆகிய

,

சுற்றுச்சூழைில்

பாைிப்றப

பெட்ர ோலிய வோயு

நி ப்பும் ஆலல,திருச்சி

ஏற்படுத்ைக்கூடிய அறனத்றையும்

கட்டுப்படுத்தும்

ேழிமுறைகள்

குைிப்பிடப்பட்டுள்ேன.
அட்டவலண ;
அட்டவலண மூன்று ெிரிவோக வல யறுக்கப்ெட்டு , பசயல்ெடுத்தப்ெடும்.
A .) பெோறுப்புக்களுக்கு கட்டுப்ெடுவது. B . ETP மற்றும் ECE யின் தினசரி
இயக்கம்

மற்றும்

நிர்வோகம்

) ெோதிப்லெக்

,C

கண்டறிய திட்டமிட்ட

சுற்றுச்சூழல் கண்கோணிப்பு மற்றும் உரிய ரந த்தில் எச்சரிக்லக பெறுதல்.
ைினசரி கட்டுப்பாடு
> ைண்ண ீர் உபவயாகத்றை அைிய ைண்ண ீர் ைானியின் துேக்க
ைற்றும் இறுைி அேவுகறேக் குைித்ைல் .
> ைாசுக்கட்டுபாட்டிற்காக ைின்பயன ீட்டு பைிவேடு பராைரித்ைல்
>

ைாசுக்கட்டுப்பாட்டு ோரியத்ைின் அனுைைி ஆறணயில்

கூைப்பட்டுள்ேபடி , குைித்ை இறடகேேியில் சுற்றுப்புைக் காற்ைின்
ைரத்றை கண்காணித்ைல்.

மோதோந்தி க் கட்டுப்ெோடு ;
> மோசு உருவோக்கக்கூ டிய

ெகுதிகளில் , அங்கீ கரிக்கப்ெட்ட

நிபுணர்கள் மூலம் கண்கோணித்து , ெரிரசோதலன விவ ங்கலள
மோசுக்கட்டுப்ெோடு வோரியத்திற்கு சமர்ப்ெித்தல்
>சுற்றுப்புற மற்றும் ெணியிட இல ச்சல் ( ஒலி ) அளலவ

ெரிரசோதித்து , சட்டத்திற்குட்ெட்ட அளவில் இருப்ெலத உறுதி
பசய்துபகோள்ளுதல்.
இந்ை

ேிரிோக்கத்ைிட்டத்ைின்

மூைம்

வநரடி

ைற்றும்

ைறைமுக

வேறை ோய்ப்புகள் உருோேது ைட்டுைின்ைி , IOCL .நிறுேன சமூகப்
கபாறுப்பு கசயல்பாடுகைின் மூைம் , சமுைாயமும் பயனறடயும்.
.

பெட்ர ோலிய வோயு

நி ப்பும் ஆலல,திருச்சி

காைாண்டுக் கட்டுப்பாடு.
> சூழ்நிறையிலுள்ே காற்ைில் , வைல்ைிறச , கீ ழ்த்ைிறச இரண்டிலும்
காற்ைின் ைரத்றைக் கண்காணித்ைல்
> ைண்ண ீர் ைறு உபவயாக ைிட்டத்றை ைறு பரிசீைறன கசய்ைல் .
வருடோந்தி க் கட்டுப்ெோடு ;
நிபுணர்களின்

>

உதவியுடன் அலனத்து சுற்றுப்புறச்சூழல்

கோ ணிகலளப்ெற்றியும் தணிக்லக அறிக்லக தயோர் பசய்தல் , சுற்றுப்புறச்
சூழல்

பகோள்லகலய

மறுெரிசீலலன

பசய்தல்

,

மற்றும்

அதன்

அடிப்ெலடயில் பகோள்லகலயயும் , திட்டங்கலளயும் ரமம்ெடுத்துதல். .

> சுற்றுப்புறச்சூழல் ( ெோதுகோப்பு) சட்டம் 1986 ன்கீ ழ் , சுற்றுப்புறச்சூழல்
இ ண்டோம்

(ெோதுகோப்பு)

திருத்த

விதிகள்

1992

ன்

,

ஷ த்து

14ல்

குறிப்ெிட்டுள்ள ெடிவம் 5 ல் , மோநில மோசுக்கட்டுெோட்டு வோரியத்திற்கு
அறிக்லக சமர்ப்ெித்தல்.

> தண்ணர்ீ மற்றும் கோற்றுச் சட்டங்களின் கீ ழ் அனுமதிலயப் புதுப்ெித்தல் .
>

தண்ணர்ீ

(

மோசுத் தடுப்பு

மற்றும்

கட்டுப்ெோடு)

பசஸ் சட்டம்

1977

ன் கீ ழ் கூறப்ெட்டுள்ள ெடி பசஸ் அறிக்லகலய , மோநில மோசுக்கட்டுப்ெோடு
வோரியத்தில் தோக்கல் பசய்தல்

> அெோயக் கழிவுகள் (நிர்வோகம் மற்றும் லகயோளுதல் )விதிகள் 2003 ,
உட்ெிரிவு

3 ல்

புதுப்ெித்தல்

கூறப்ெட்டுள்ள

ெடி

,

அெோயக்கழிவு

அங்கீ கோ த்லதப்

சுற்றுப்புறச்சூழல் நடவடிக்லககளுக்கோன பசலவு ;
மோசுக்கட்டுப்ெோடு
நடவடிக்லககளுக்கோக

உத்ரதசிக்கப்ெட்டுள்ளது.

கண்கோணிப்பு
,சுமோர்

1.5

ரகோடி

மற்றும்
ரூெோய்

கட்டுப்ெோட்டு
முதலீடு

பசய்ய

பெட்ர ோலிய வோயு

நி ப்பும் ஆலல,திருச்சி

9.0 . திட்டத்தின் ெயன்கள் ;
இந்த

திட்டத்தினோல்

கட்டுமோனம்

மற்றும்

வோசிகளுக்கு ரவலல வோய்ப்பு உருவோக்கப்ெடும்.

இயக்கத்தில்

உள்ளூர்

10.0 முடிவு
இந்த திட்டத்தினோல் , சுற்று வட்டோ ங்களில் , கீ ழ்க்கண்ட மலறமுக
நன்லமகள் விலளயும்
திட்டம்

>

,பவற்று

நிலத்தில்

அலமக்கப்ெடுவதோல்

மக்கலள

,

மறு குடியமர்வு பசய்யும் ரதலவ ஏற்ெடோது.
> அதிகெட்ச சமூகப் பெோருளோதோ ெயன்கள்
நல்ல பதோழில் நுட்ெ - வியோெோ

வோய்ப்பு.

கட்டுமோன மற்றும் இயக்க நிலலகளில் , உள்ளூர்வோசிகளிலடரய உள்ள
அனுெவமுள்ள
வோய்ப்பு ஏற்ெடும்.
இந்த

மற்றும்

திட்டத்தினோல்

அனுெவமற்ற

கட்டுமோனம்

பதோழிலோளர்களுக்கு

மற்றும்

இயக்கத்தில்

ரவலல

உள்ளூர்

வோசிகளுக்கு ரவலல வோய்ப்பு ஏற்ெடும்
சுற்றுவட்டோ த்தில் அடிப்ெலட வசதிகள் ரமம்ெடும்.


அருகோலமயிலுள்ள ெகுதிகளின் தற்ரெோலதய சமூக - பெோருளோதோ
சூழ்நிலலகலள ஆய்வுபசய்ததில் , கீ ழ்கண்ட நன்லமகள் ஏற்ெடும்
என்று கணிக்கப்ெட்டுள்ளது.



இ ண்டோம் கட்ட ரவலலவோய்ப்பு உருவோவதோல் உள்ளூர் மக்களுக்கு
நன்லமகள் ஏற்ெடும்.



இந்த

திட்டத்தின்

மூலம்

ரசமிக்கப்ெடும்.


இவ்வோறோக

சமூகப்

ரெோக்குவ த்துச்

பெோருளோதோ

குறிப்ெிடத்தக்க அளவு ரமம்ெடும். ,

பசலவு

சூழ்நிலல

பெருமளவு

இத்திட்டத்தினோல்

